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PENGANTAR
Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2017 ini merupakan Laporan
kedua untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga
merilis laporan IKT pada tahun 2015 yang lalu. Studi indexing yang
dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun
research

area

dengan

riset

mengenai

kondisi

kebebasan

beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007,
satu dekade yang lalu.
Berbeda dengan riset kondisi KBB yang sepenuhnya mencatat dan
menganalisis aktor, modus, dan pola pelanggaran atas KBB sebagai negative
rights, studi ini lebih banyak ditujukan untuk mempromosikan pembangunan
dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah
kota setempat, baik melalui tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan
diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok
keagamaan minoritas maupun tindakan pasif untuk tidak mengeluarkan
kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam
ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga.
Dalam studi IKT tahun 2017 ini, SETARA Institute bekerjasama dengan
dan mendapat dukungan secara institusional, baik akademis maupun non
akademis, dari Unit Kerja Pemerintah Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP)
dalam pelaksanaan studi indexing ini. Oleh karena itu, dapat dibaca bahwa
program ini merupakan agenda yang dinilai kontributif terhadap upaya
memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota dan sekaligus sebagai upaya
konkrit untuk mendorong para pemerintah kota untuk mengimplementasikan
Pancasila dalam bentuk pengamalan Sila Pertama dalam tata kelola
kebinekaan masyarakat kota.
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Dalam konteks dukungan dan kerjasama kelembagaan tersebut, SETARA
Institute mengucapkan terima kasih kepada Kepala UKPPIP beserta
jajarannya.

Jakarta, 16 November 2017
Ketua SETARA Institute
Hendardi
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BAB I

Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam laporan riset mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan tahun 2016, SETARA Institute mencatat bahwa sepanjang
setahun terakhir telah mengemuka fenomena penguatan intoleransi,
bahkan intoleransi mewujud sebagai supreme yang meruntuhkan
supremasi hukum dan konstitusi. Intoleransi dalam konteks demikian
mulai mengakar secara kultural, memiliki inter-kausalitas dengan dogma
keagamaan dan politisasi identitas keagamaan, dilegitimasi oleh kebijakan
negara yang mengadopsi dogma dan fatwa itu, serta dipungkasi dengan
tidak bekerjanya penegakan hukum (fair trial).1 Padahal, dalam doktrin
negara beradab, intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk
menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara,
agama, orientasi seksual dan karena faktor different abilityadalah sebuah
kejahatan serius.2
Tesis supremasi intoleransi mendapatkan penguatan argumentatif
yang

sangat

mencolok

dalam

peristiwa

dan

tindakan-tindakan

pelanggaran yang dicatat SETARA sepanjang 2016, misalnya pelanggaran
yang menimpa Jemaat Ahmadiyah di Bangka, kasus Ahmadiyah di Kendal,
kasus “penistaan agama” Ahok, dan kasus-kasus Gafatar. Tesis supremasi
intoleransi ini menuntut respons holistik dari negara, tidak saja untuk
memulihkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara di bidang
agama/keyakinan, namun lebih jauh dari itu demi memulihkan kembali
supremasi hukum dan konstitusi.

1

Halili (2017), Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia
Tahun 2016, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta)
2
U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance, http://www. usdoj.
gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.
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Secara makro, supremasi intoleransi memiliki kecenderungan
bertahan dan bahkan semakin menguat dengan adanya katalisator sosiokultural, seperti mobilisasi massa dan politisasi identitas keagamaan, serta
katalisator legal-struktural, seperti hukum positif dan praktik peradilan.
Tanpa upaya komprehensif untuk mengatasi katalisator penguat
supremasi intoleransi, maka supremasi intoleransi yang mencolok
sepanjang tahun 2016-2017 masih akan terus berlanjut di masa-masa yang
akan datang, seperti tren yang sudah berlangsung dalam 10 tahun
terakhir.3
Tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan
minoritas keagamaan secara umum berkaitan dengan variabel kunci (key
variable), yaitu belum terbentuknya prasyarat-prasyarat substantif bagi
terbangunnya kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ideal,
seperti kuatnya jaminan politiko-yuridis atas hak untuk beragama dan
berkeyakinan, adil dan tegasnya penegakan hukum, minimnya intervensi
negara sebab beragama dan berkeyakinan merupakan hak negatif, dan
terbangunnya toleransi dan kesadaran kewargaan (civic awareness) yang
mendorong keterlibatan aktif mereka

(civic engagement) dalam

menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan masing-masing
sebagai hak asasi.
Terkait situasi tersebut bangunan toleransi merupakan salah satu
variabel kunci untuk mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan
mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama
sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2). Selain
itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosiokulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten merupakan kantung

3

SETARA Institute secara reguler meneliti dan menyajikan laporan tahunan kepada publik
mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia sejak tahun 2007.
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masyarakat (social enclaves) dituntut untuk memainkan peran positif
sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan
partikular.
Dalam konteks itu, dan dalam rangka memperingati Hari Toleransi
Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November, SETARA
Institute melakukan kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia
dalam hal isu promosidan praktiktoleransi. Tujuan pengindeksan ini antara
lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun
dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga
dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti,
membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.
Laporan tentang Indeks Kota Toleran tahun 2017 adalah laporan
kedua SETARA Institute yang disusun dengan mengutamakan praktikpraktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa
seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi
melalui regulasi dan tindakan—di satu sisi—serta menyandingkannya
dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola
keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Pengukuran
yang dilakukan SETARA Institute menggunakan paradigma negative rights,
sesuai

dengan

karakter

kebebasan

beragama/berkeyakinan

yang

merupakan rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif.
Selain pendekatan negative rights, Indeks Kota Toleran juga memeriksa
tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik
yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa,
maupun membangun budaya toleransi di masyarakat.
B. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional
Falsafah dan konsep toleransi sejatinya dapat kita maknai dari
spektrum ide yang sangat luas dan inteletual yang massif. Para pendiri

3

negara, khususnya Sukarno dan Hatta sejak awal persiapan pembangunan
Republik, sudah menegaskan urgensi toleransi dalam bingkai Pancasila.
Hatta pernah berujar,
“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin citacita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha
menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik.....Ketuhanan
Yang Mahaesa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama
masing-masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke
jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran persaudaraan....”4
Dalam konteks menjelaskan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan yang
Maha Esa dalam pandangan Hattamerujuk pada fungsi internal agama,
yakni sikap saling menghormati, dan kedua fungsi eksternalnya, yakni
‘dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran dan
persaudaraan’. Dalam rangka memaknai sila pertama, Hatta memandang
Pancasila sebagai ideologi yang meniscayakan toleransi sebagai jalan
menuju tercapainya kebenaran, kebenaran, kebaikan, kejujuran dan
persaudaraan.
Soekarno pernah menegaskan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni
1945 yang kemudian kita peringati sebagai momentum kelahiran
Pancasila,
“… Marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia
ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya
dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan
secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama...”5
Sukarno melihat bahwa Sila Ketuhanan merupakan kompas yang
memandu kita untuk beragama secara leluasa dan berkebudayaan. Di sisi

4

Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan lahirnya Pancasila di Gedung
Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977, (Jakarta: Idayu Press), hlm. 18.
5
Wawan Tunggul Alam (ed.). (2000). Bung Karno Menggali Pancasila. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama
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lain Ketuhanan menghendaki adanya toleransi, yaitu kehendak untuk
tidak bersikap dan berperilaku egois atas nama agama.
Sukarno dan Hatta dalam pandangandi atas sepertinya hendak
menegaskan bahwa kerukunan, rasa kebangsan dan persatuan dalam
berbangsa hanya bisa tumbuh apabila seluruh entitas partikular agama
mendahulukan secara sukarela kebangsaan dan kemanusiaan dalam relasi
antar manusia dan interaksi antar masyarakat Indonesia. Penguatan
keagamaan seseorang dan manefestasi agama dinisbatkan pada
keluhurantoleransi sebagai etika sosial dalam etika kemanusiaan dan
kebangsaan.
Apa itu toleransi? Pada mulanya ide toleransi berakar pada konsep
Latin yang sebenarnya menunjuk pada semacam kemampuan fisik untuk
‘menanggung’ hal-hal yang kurang disenangi. Baru pada abad ketujuh
belas, ide ini kemudian berkembang dalam penggunaan yang berkaitan
dengan hubungan antara agama, terutama dalam kaitannya dengan
perlindungan dari prinsip cuius regio, eiusreligio(barang siapa yang
menguasai suatu negeri, berhak menetapkan agamanya atas penduduk
negeri itu).
Dalam pemahaman yang normatif konvensional, sebagaimana
disebutkan oleh Sara Bullard, toleransi dapat dipahami sebagai:
“A way of thinking, feeling, and acting that gives us peace in our
individuality, respect for those unlike us, the wisdom to discern
humane values and the courage to act upon them.”6
Bullard memaknai toleransi sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan
yang berhilir pada kedamaian, respek pada yang berbeda, kebijaksanaan
dalam melihat nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak
berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Toleransi dengan demikian

6

Sara Bullard, (1996), Teaching Tolerance, (Doubleday: New York)
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tumbuh dalam pikiran, bersemi dalam perasaan, dan berbuah dalam
tindakan.
Pemikir filsafat Thomas Scanlon dalam bukunya The Difficulty of
Tolerence, merumuskan bahwa toleransi berkaitan dengan kesadaran
moral yang dapat dimengerti dengan pertanyaan ‘what we owe to each
other’ atau ‘kita berhutang apa dari sesama kita” .7 Scanlon menulis,
Tolerance requires us to accept people and permit their practices even
when we strongly disapprove of them. Tolerance thus involves an
attitude that is intermediate between wholehearted acceptance and
unrestrained opposition.8
Toleransi dalam pandangan Scanlon memprasyaratkan penerimaan
dan kesukarelaan atas hal-hal pada orang lain, yang bahkan tak kita
setujui. Toleransi dengan demikian melibatkan sebuah tingkah laku
intermediatori

antara

penerimaan

sepenuh

hati

dan

perasaan

ketidaksetujuan yang mungkin saja tak henti. Scanlon mengungkap dua
substansi penting dalam toleransi yang saling bersitegang satu sama lain:
perasaan untuk menerima di satu sisi dengan perasaan penolakan di sisi
lain sekaligus. Kita menerima sepenuh hati sesuatu yang di luar sistem
nilai kita, tetapi penerimaan itu tidak dengan sendirinya mengubah dan
mengurangi apa-apa yang ada dalam diri kita, karena kita pada dasarnya
juga bertahan dengan apa yang ada dalam diri kita.
Toleransi,

dengan

demikian,

mensyaratkanpengorbanan

atau

setidaknya rasa pengertian dan penerimaan akan yang lain(the other).
Dalam pemaknaan yang positif, toleransi adalah sesuatu yang diberikan
kepada pihak atau kelompok, bukan karena pihak atau kelompok itu sama
dengan kita melainkan justru karena pihak atau kelompok itu berbeda
dengan kita.

7
8

Thomas Scanlon, The Difficulty of Tolerance, (Cambridge: Cambridge University Press).
Thomas Scanlon, ibid, hlm. 187.
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Mengacu pada pandangan Scanlon, dapatlah ditegaskan bahwa
dengan bertoleransi, umat beragama sesungguhnya berkesempatan
untuk mempraktikkan cakrawala kebesaran dan kedalaman spiritualnya
masing-masing. Hal ini terjadi karena toleransi memiliki dimensi saling
berbagai, bahkan saling berkorban satu sama lain.
Toleransi dalam konteks itu merupakan instrumen sekaligus
parameter untuk keadilan dalam memperlakukan liyan, pada level pikiran,
perasaan, dan tindakan. Salah satu dimensi terpenting dalam prinsip
keadilan adalah equal treatment (perlakuan yang setara).Keadilan pada
siapapun pada dasarnya kesempatan yang setara dan di bawah
pertimbangan yang setara oleh pemerintah atau negara sehingga dengan
itu liyan bisa menikmati hak-hak dasarnya.9
Equal treatment’berdasarkan kehendak untuk berbagi dengan yang
berbeda menemukan urgensi dan relevansinya di Indonesia sebagai
negara bineka, union dengan pembentuk dari beragam identitas dan
entitas. Di sisi lain, perlakuan setara oleh negara terhadap keanekaan
identitas

tersebut,

termasuk

identitas

keagamaan,

merupakan

konsekuensi lain dari konsensusbersama untuk menjadi republik yang
menghimpun kebinekaan dalam persatuan dan kesatuan.
Republik merujukpada intensi awal dan orisinal res publica yakni
kesungguhan untuk menjadikan kepublikanatau kemaslahatan bersama,
semua yang berjumlah sedikit atau banyak, sebagai basis tata kelola
negara. Di dalam res publica kepentingan seluruh rakyat dalam bentuk
agregatnya merupakan pondasi bagi perwujudan tujuan-tujuan pendirian
negara.
Dengan demikian unit-unit pemerintahan dalam negara republik,
harus menjadikan equal treatment itu sebagai ekspresi dari rekognisi atas

9

David Miller dalam Miller dan Walzer (ed), 1995, Pluralism, Justice and Equality, (Oxford:
Oxford University Press).
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keberagaman identitas, termasuk identitas keagamaan, serta keluhuran
untuk memberikan ruang bagi warganya untuk menerima dan berkorban
untuk identitas yang berbeda dari dirinya. Disinilah letak ontologi
sekaligus aksiologi kota toleran.
Secara operasional, dalam konteks studi ini, SETARA Institute
menurunkan toleransi pada beberapa variabel sistemik di kota yang
mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota,
meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparatur
pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota—warga dengan warga,
pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas
demografis warga kota.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan kota toleran dalam
penelitian ini adalah kota yang memiliki beberapa atribut berikut. 1)
Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan
promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan.
2) Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif
bagi praktik dan promosi toleransi. 3) Di kota tersebut, tingkat peristiwa
dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah
atau tidak ada sama sekali. 4) Kota tersebut menunjukkan upaya yang
cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.
C. Kerangka Metodologis
Pengukuran toleransi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga
studi di dunia, baik yang berfokus pada toleransi, kebebasan
beragama/berkeyakinan, maupun yang mengukur toleransi sebagai
bagian dari prinsip yang melekat pada studi demokrasi. Beberapa
diantaranya adalah Freedom House (Amerika), PEW Forum, dan Religous
Freedom Report Kementerian Luar Negeri Amerika. Di Indonesia, sudah
beberapa tahun terakhir juga disusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
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oleh Bappenas yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama
sebagai variabel/ indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan
sipil dalam IDI misalnya, kebebasan beragama/berkeyakinan diturunkan
menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan
ancaman kekerasan masyarakat.
Secara lebih spesifik, Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) menyusun
3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat
toleransi sebuah negara. Pertama, favoritisme atau pengistimewaan
pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Kedua,
peraturan

pemerintah

yang

membatasi

kebebasan

beragama.

Ketiga,regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.10 Variabel
yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan
banyak lembaga studi lain.
Dalam mengukur Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2017, SETARA
Institute juga menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi
dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama.
Komposisi penduduk menjadi salah satu para meter dalam mengukur
indikator toleransi dalam tata kelola kota karena
Objek studi ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia.
Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota DKI
Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk
dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan
pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya
lebih

10

heterogen

jika

dibandingkan

dengan

kabupaten.

Kondisi

Brian Jo Grim, "Religious Freedom: Good for What Ails Us?,", Faith and International Affairs
(2008) 6:No.2;dapat diakses pada: wwworfiaonline.org/archives/issues/6-2. Liat juga Brian J.
Grim dan Roger Finke. "InternationalReligion Indexes: Government Regulation, Government
Favoritism, and Social Regulation of Religion,"Interdisciplinary Journal of Research on
Religion (2006)
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heterogenitas dan kosmopolitanisme ini seharusnya menunjukkan tingkat
toleransi yang tinggi.
Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada kepentingan praktis
memudahkan kegiatan penelitian, di bandingkan dengan meneliti seluruh
kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514, termasuk menghitung 5
kota administratif di DKI Jakarta.
Mengacu pada definisi operasional di atas dan berdasarkan pada
kerangka indexing ahli dan lembaga studi yang lain, studi ini menetapkan
4 (empat) parameter sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka
pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, yaitu: A) Regulasi
Pemerintah Kota [Indikator: 1) RPJMD dan 2) kebijakan diskriminatif], B)
Tindakan

Pemerintah

[Indikator:

3)

Pernyataan

dan

4)

Tindakanterkaitperistiwa], C) Regulasi Sosial [Indikator: 5) Peristiwa
Pelanggaran], D)Demografi Agama [Indikator: 6) Komposisi penduduk
berdasarkan agama]
Sumber data penelitian untuk mengukur indikator-indikator di atas
diperolehdari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS),
Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Data
tersebut dalam bentuk:
1. RPJMD Kota. Data ini bisa diakses siapa saja, sehingga
memudahkan

bagi

pihak-pihak

yang

ingin

melakukan

pemeriksaan terhadap rencana daerah (dalam penelitian ini
adalah RPJMD Kota). RPJMD dikeluarkan oleh masing-masing
daerah untuk rentang waktu lima tahun sekali, sehingga terjadi
perbedaan rentang waktu mulai dan selesainya sebuah RPJMD.
2. Peraturan Daerah/Kebijakan Kota Lainnya. Sumber data ini
diperoleh dari Komnas Perempuan yang telah menghimpun
peraturan-peraturan daerah yang bermuatan diskriminatif.
Peraturan perundang-undangan tersebut dikumpulkan sejak
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tahun 2009 hingga tahun 2015 dan data kebijakan diskriminatif
yang dicatat SETARA Institute sejak 2012 hingga 2016, ditambah
dengan kebijakan diskriminatif yang dicatat SETARA pada tahun
2017. Selama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
masih berlaku atau belum dicabut, maka peraturan perundangundangan tersebut masih valid digunakan sebagai alat ukur.
3. Tindakan Nyata Pemerintah Kota. Tindakan pemerintah diukur
berdasarkan tindakan atau aksi yang diambil oleh pemerintah
kota dalam menyikapi sebuah kasus atau peristiwa. Untuk
mengumpulkan informasi tindakan pemerintah, penelitian ini
mengandalkan informasi di media massa dan data pemantauan
SETARA Institute tentang kebebasan beragama/berkeyakinan.
4. Pernyataan Pemerintah. Ini adalah respons pemerintah kota
dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung
kekerasan berbasis agama/keyakinan. Data untuk variabel ini juga
dirujuk dari pemberitaan media dan pemantauan SETARA
Institute

atas

peristiwa-peristiwa

pelanggaran

kebebasan

beragama/berkeyakinan.
5. Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Data
ini merupakan hasil pemantauan SETARA Institute, yang sudah
sejak

2007

mendokumentasikan

dan

melaporkan

kondisi

kebebasan beragama/berkeyakinan pada setiap tahunnya. Untuk
pengukuran tahun berjalan (2017) dilakukan atas peristiwa dan
tindakan rentang waktu antara November 2016 hingga Oktober
2017.
6. Demografi Penduduk Berdasarkan Agama 2010. Data ini tersedia
di website BPS (Biro Pusat Statistik) dan bisa diakses oleh siapa
saja yang membutuhkan. Data yang tersedia di BPS adalah
komposisi penduduk kabupaten/kota, salah satunya berdasarkan
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agama/ keyakinan yang masih dalam bentuk angka. Dalam
penelitian ini, data angka kemudian dikonversi ke dalam
prosentase.
Scoring dalam studi ini menggunakan skala Likert, dengan rentang
nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke
baik.

Artinya, 1 merupakan scoring untuk situasi paling buruk pada

masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7
adalah scoring untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator
untuk mewujudkan kota toleran di kota-kota dimaksud.
Dalam hal pembobotan, dengan mempertimbangkan perbedaan
tingkat pengaruh masing-masing indikator pengukuran terhadap situasi
faktual toleransi di kota, SETARA Institute melakukan pembobotan
dengan persentase yang berbeda terhadap skor akhir. Kombinasi
pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran
sebagai berikut: 1) RPJMD (10%), 2) Kebijakan Diskriminatif [25%], 3)
Pernyataan [12%], 4) Tindakan Nyata [18%], 5) Peristiwa [25%], 6) Komposisi
penduduk berdasarkan agama [10%].
Untuk menjamin validitas data hasil scoring, studi ini melakukan tiga
teknik sekaligus; 1) triangulasi.11Teknik triangulasi yang digunakan adalah
triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda.
Triangulasi

sumber

dalam

penelitian

ini

dilakukan

dengan

membandingkan data yang diperoleh dari scoring dengan wawancara para
ahli serta paper dengan paper (termasuk dalam kategori ini pengujian
derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumbersumber online). 2) Experts meeting atau pertemuan para ahli untuk

11

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Lihat
Lexy J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosda Karya, Bandung),
hlm. 178
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mengkonfirmasi data sementara hasil scoring. 3) Self assessment, yaitu
dengan memberikan ruang kepada pemerintah-pemerintah kota untuk
memberikan informasi mengenai parameter-parameter yang digunakan
dalam studi IKT ini, kemudian informasi

itu

mengonfirmasi derajat kepercayaan data hasil scoring.
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digunakan untuk

BAB II

Hasil Indexing Kota Toleran
A. Hasil Lengkap Indexing
Setelah melakukan scoring pada seluruh indikator yang diturunkan
dari parameter yang ditentukan dalam studi indexing, dihasilkan tabel
lengkap hasil indeks sebagai berikut.
Tabel 1.
Data Lengkap Hasil Indexing
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kota

Ind 1

Manado
Pematang Siantar
Salatiga
Singkawang
Tual
Binjai
Kotamobagu
Palu
Tebing Tinggi
Surakarta
Ambon
Batam
Bitung
Jayapura
Padangsidimpuan
Palangkaraya
Sibolga
Sorong
Palopo
Semarang
Tanjung Pinang
Tarakan
Balikpapan
Blitar
Denpasar
Samarinda
Sungai Penuh

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,6
0,6
0,6
0,6
0,65
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,55
0,6

Ind 2

Ind 3

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,45
1,45
1,45
1,45
1,6
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,15
1,45
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0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,72
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,72
0,48

Ind 4

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,9
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
1,08
0,72

Ind 5

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,25
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,5
1,75

Ind 6

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Skor
Final

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,80
5,80
5,80
5,80
5,72
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,60
5,60
5,60
5,60
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Jambi
Batu
Cirebon
Kendari
Kupang
Magelang
Metro
Pare Pare
Tegal
Tidore Kepulauan
Pontianak
Pekanbaru
Bau Bau
Gorontalo
Gunung sitoli
Lubuk Linggau
Mojokerto
Pangkal Pinang
Pasuruan
Prabumuli
Sabang
Pagar Alam
Bima
Madiun
Banjarbaru
Bekasi
Padang Panjang
Palembang
Dumai
Langsa
Pariaman
Ternate
Bontang
Kediri
Bandar Lampung
Surabaya
Tanjung Balai
Tomohon
Bengkulu
Bukittinggi
Sukabumi

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,55
0,55
0,45
0,5
0,55
0,4
0,55
0,55
0,55
0,4
0,65
0,55
0,6
0,4
0,4
0,45
0,45
0,45

1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,3
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,3
1,15
1,15
1
1,3
1,15
1
1,15
1,15
1,15
1
1,6
1,15
1,45
1
1
1
1
0,9
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0,84
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,84
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,24
0,48
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

1,26
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,9
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
1,26
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,36
0,72
0,36
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

1
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0,3
0,4
0,6
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4

5,45
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,39
5,35
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,20
5,15
5,15
5,05
5,05
5,05
5,05
4,95
4,95
4,95
4,95
4,85
4,85
4,80
4,75
4,75
4,75
4,70
4,70
4,70

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Pekalongan
Probolinggo
Subulussalam
Banjar
Payakumbuh
Sawahlunto
Tasikmalaya
Medan
Cimahi
Solok
Tangerang
Selatan
Lhokseumawe
Tangerang
Malang
Bandung
Serang
Mataram
Padang
Makassar
Banjarmasin
Yogyakarta
Depok
Cilegon
Bogor
Banda Aceh
DKI Jakarta

0,4
0,4
0,4
0,45
0,45
0,45
0,45
0,6
0,3
0,6

1
1
1
1
1
1
1
1,45
0,85
1,45

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,24
0,48
0,24

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,36
0,72
0,36

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,25
1,75
1,5

0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,7
0,4
0,3

4,65
4,65
4,65
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,50
4,45

0,5
0,2
0,5
0,45
0,35
0,5
0,45
0,45
0,4
0,2
0,4
0,45
0,3
0,25
0,2
0,3

1,2
0,85
1,3
1
0,55
1,3
1
1
1
0,85
1
0,9
0,75
0,85
0,85
0,85

0,24
0,48
0,24
0,36
0,72
0,12
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
0,24
0,12
0,12
0,12

0,36
0,72
0,36
0,54
0,9
0,18
0,54
0,36
0,36
0,36
0,36
0,18
0,36
0,18
0,18
0,18

1,5
1,75
1,5
1,25
1
1,5
1,25
1,5
1,25
1,5
1
1,25
1,25
1,25
1,25
0,25

0,5
0,2
0,3
0,5
0,5
0,2
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,6

4,30
4,20
4,20
4,10
4,02
3,80
3,78
3,75
3,65
3,55
3,40
3,30
3,20
3,05
2,90
2,30

B. Narasi Singkat 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi dan Terendah
Dengan hasil skor akhir sebagaimana disajikan pada tabel 1, maka
dapat disederhanakan 10 kota dengan skor toleransi tertinggi sebagai
berikut (lihat tabel 2).
Tabel 2.
10 Kota Teratas dengan Skor Toleransi Tertinggi
No
Kota
1 Manado
2 Pematang Siantar
3 Salatiga
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Skor
5,90
5,90
5,90

4
5
6
7
8
9
10

Singkawang
Tual
Binjai
Kotamobagu
Palu
Tebing Tinggi
Surakarta

5,90
5,90
5,80
5,80
5,80
5,80
5,72

Dari Tabel 2 terlihat bahwa 10 kota dengan nilai toleransi tertinggi
memiliki skor di atas 5 dalam skala 1-7. Kota dengan nomer urut 1-5
memiliki skor yang sama, demkian halnya dengan kota dengan nomor urut
6-9. Hal ini terjadi mengingat penilaian didasarkan pada hasil scoring
berdasarkan pembacaan dokumen sebagaidata penelitian yang sudah
ditentukan sebelumnya, kemudian dinilai dengan skala Likert. Dengan
skala scoring yang terbatas 1-7, maka kesamaan skor akhir sangat
dimungkinkan. Untuk itu, SETARA Institute tidak mengartikan bahwa
Manado berada pada posisi 1 sebagai kota paling toleran disebabkan
terdapat 4 kota yang memiliki nilai yang sama. Tabel di atas menunjukkan
dan dapat dibaca terdapat 5 kota dengan tingkat toleransi yang tinggi.
Dibandingkan dengan data Indeks Kota Toleran Tahun 2015, tidak
terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota dengan skor
tertinggi. Sepuluh kota sebagaimana pada tabel 2 di atas sesungguhnya
merupakan kota-kota yang pada tahun sebelumnya berada pada kluster 1
kota-kota dengan skor toleransi tinggi.
Berikut narasi singkat kota-kota dengan skor toleransi tertinggi pada
Indeks Kota Toleran tahun ini:

1. Manado
Kota Manado di Sulawesi Utara layak menjadi contoh
bekerjanya toleransi antar umat beragama. Meskipun mayoritas
penduduk beragama Kristen Protestan, namun agama lain seperti
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Katolik, Islam, Konghucu, Buddha, dan Yahudi, hidup tenang secara
berdampingan. Dari segi demografi agama, menunjukkan prosentase
sebagai berikut.Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan sebesar
61.08%, Islam 27.53%, Katolik 7.77%, Buddha 3.02%, Hindu 0.48%, dan
Konghucu 0.10%. Di luar itu pemeluk agama Yahudi juga memilih untuk
bertempat tinggal dan berhimpun sebagai komunitas keagamaan di
kota ini.
Dalam

membangun

toleransi,

dukungan,

peran

serta

pemerintah daerahsangat kuat dan intensif.Dalam memelihara
kerukunan

antar

umat

beragama,

ManadomembentukBadan

Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang secara aktif
mempersatukan pemuka-pemuka agama untuk saling berkomunikasi
dan berkoordinasi sehingga terbentuklah ikatan kekerabatan yang
harmonis antar pemuka-pemuka agama yang juga ikut mempengaruhi
masing-masing individu masyarakat pemeluk agama tersebut.
Dalam RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021 dituliskan bahwa
visi dari Kota Manado yaitu Manado Kota Cerdas 2021. Program Smart
City sebagai infrastruktur dan sistem pengendali, akan mengawal
pencapaian Visi melalui pelaksanaan 6 (enam) Misi yang tersimpul ke
dalam 6 (enam) kata-kata kunci sebagai singkatan CERDAS yaitu : C
(Cendekia); E (Ekowisata); R (Religius); D (Daya Saing); A (Aman
nyaman); Salah satu misi dari Kota Manado dalam hal toleransi yaitu
Membangun

Masyarakat

Kota

yang

Semakin

“Religius”

dan

Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi dan
meningkatkan kehidupan beriman masyarakat Kota Manado sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Atas keberhasilannya membangun kondisi kondusif bagi
kebebasan beragama/berkeyakinan di Manado, Walikota Manado DR Ir
G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA pada tanggal 16 Maret 2017 diundang

18

secara khusus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM)
Republik Indonesia untuk mempresentasikan keberhasilan Kota
Manado dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama, dalam acara
Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang
dilaksanakan di Balai Kartini Jakarta. Pemerintah Kota Manado
didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) juga
telah

merencanakan

untuk

membangun

Taman

Religi

tanpa

membongkar masjid yang ada, karena akan dibangun rumah-rumah
ibadah lainnya yakni seperti gereja, pura, vihara.
Banyak kalangan, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan, menilai
bahwa provinsi ini pantas untuk menjadi model ideal dalam hal
merawat kemajemukan karena di Sulawesi Utara menjadikan
konsensus kebangsaan menjadi perilaku kehidupan sehari-hari yang
menghargai perbedaan. Konsesus itu dipraktekkan dalam kehidupan
sehari-hari tanpa adanya prejudice.
Terkait dengan variabel studi IKT ini, tidak ada satu pun
peristiwa dan tindakan yang terjadi di Manado dalam setahun terakhir.
Di samping itu, tidak ada kebijakan diskriminatif yang memberikan
ruang politico-legal bagi diskriminasi dan intoleransi di Ibukota
Sulawesi Utara berdasarkan agama/keyakinan.

2. Pematangsiantar
Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota di Provinsi
Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua setelah Medan. Karena letak
Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas
Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km2 dengan jumlah
penduduk sebanyak 247.411 jiwa (2015), dimana Laki-laki berjumlah
120.597 jiwa dan perempuan 126.814 jiwa. Penduduk di kota siantar
umumnya adalah suku Batak Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan

19

sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya. Kota
Pematangsiantar menjadi salah satu kota yang toleran karena
demografi agama di kota ini cukup baik dengan jumlah penduduk yang
beragama Kristen sebanyak 51.25% (Kristen Protestan 46.54% dan
Katolik 4.71%) dari 247.411 jiwa penduduk. Selain itu agama Islam juga
banyak dianut yakni mencapai 43.90%. Selebihnya agama Buddha
4.36%, Konghucu 0.01% dan Hindu 0.11% (Data BPS Sensus 2015).
Secara historis dan geografis Pematang Siantar berada di
wilayah Simalungun, namun sosial budaya lokal disana tidak didominasi
oleh budaya Simalungun saja, tapi sudah bercampur dengan budaya
dari daerah lain. Kemajemukan yang ada tidak menghalangi interaksi
sosial antar masyarakat meski berbeda etnis dan agama antara satu
penduduk dengan penduduk lainnya.
Masyarakat Kota Pematangsiantar pluralis dan tidak ada etnis
atau sosial budaya yang dominan. Sarana ibadah yang berdekatan tidak
menganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kewajibannya
sebagai umat beragama, bahkan cenderung saling mendukung dan
menjaga keharmonisan yang sudah terbina dengan baik. Terbukti
melalui pelaksanaan perayaan keagamaan dan kebudayaan yang
terlaksana dengan baik yang melibatkan berbagai elemen dalam
masyarakat. Keberagaman agama dan sosial budaya tersebut mutlak
dipertimbangkan dalam merumuskan berbagai program pembangunan
dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum lintas agama
dan lintas etnis. Jumlah tempat ibadah di kota ini sebagai berikut: 1)
masjid = 116; 2) Langgar = 31; 3) Gereja= 124; 4) Kuil= 1; 5) Vihara= 5.
Tidak pernah muncul kepermukaan konflik vertikal dan
horizontal yang bernuansa SARA. Terbinanya kerukunan antar dan
inter umat beragama, antar suku dengan pemerintah. Situasi politik di
Kota Pematangsiantar yang cukup kondusif, partai politik dan ormas
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cukup

tanggap

dalam

menyalurkan

aspirasi

masyarakat

dan

kontituennya. Dalam RPJPD nya, Kota Pematangsiantar memiliki
beberapa rencana kebijakan yaitu:
a. Mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya
toleransi antar umat beragama.
b. Politisasi terhadap agama penting untuk dihindari guna
menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama.
c. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi
dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja
dan menghargai prestasi yang menjadi kekuatan pendorong
guna mencapai kemajuan dalam pembangunan spiritual.
d. Nilai religi dan kesejarahan kota dibangun dengan cara (a)
pendayagunaan warisan kearifan budaya dan bangunan
bersejarah; (b) peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman
agama; (c) peningkatan pemahaman warga kota terhadap
nilai pluralisme.
e. Mempertahankan dan melestarikan keragaman agama dan
budaya kota yang menampilkan orchestra keragaman
agama dan budaya.
Terkait dengan variabel studi IKT tahun 2017 ini, angka peristiwa
dan tindakan yang terjadi di Manado dan dicatat oleh SETARA Institute
di Manado dalam setahun terakhir adalah nol (0). Selain itu, juga tidak
ada kebijakan diskriminatif yang memberikan ruang politiko-legal bagi
diskriminasi dan intoleransi di Ibukota Sulawesi Utara berdasarkan
agama/keyakinan.

3. Salatiga
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Menurut data2015, Islam adalah agama terbesar di Salatiga
(78%), diikuti Protestan (16%) dan Katolik (5%). Agama lain (Buddhisme,
Hindu, Kong Hu Cu dan aliran kepercayaan) hanya mencakup kurang
dari 1% dari jumlah penduduk. Salatiga terkenal akan toleransi
agamanya dan merupakan salah satu dari sedikit kota di Jawa untuk
mengadakan perayaan dan festival Natal di luar ruangan. Visi Kota
Salatiga pada RPJMD Tahun 2011-2016 yaitu “Salatiga yang Sejahtera,
Mandiri dan Bermartabat“. Mandiri disini yaitu Mandiri mengandung
arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat
yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang
dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan
potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud,
mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan
mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan
antar pemangku kepentingan. Disamping visi, terdapat juga beberapa
misi dari RPJMD Kota Salatiga. Salah satunya yaitu misi ke 6
“Mengembangkan

Hubungan

yang

Sinergis

antara

Pemangku

Kepentingan Pembangunan”. Beberapa tujuan dari misi tersebut
antara lain:
a. Meningkatnya kerukunan antara pemeluk agama, penganut
kepercayaan, suku dan etnis.
b. Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama, suku
dan etnis.
c. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara harmonis
dalam

rangka

saling

menghormati

dengan

semangat

kekeluargaan.
d. Optimalisasi fungsi lembaga religi dalam mengembangkan
kerukunan hidup antar umat beragama.
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Salatiga terkenal dengan toleransi agamanya dan merupakan salah
satu dari sedikit kota di Jawa yang mengadakan perayaan dan festival
Natal di luar ruangan secara terbuka tanpa resistensi. Sebelum
pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama pada
2006, di Salatiga sudah terbentuk Majelis Pemuka Agama Salatiga
(Majelis Puasa), pada 2002. minim isu RAS yang menyebabkan konflik,
banyak event yang mengangkat isu-isu budaya. Pada saat acara-acara
besar seperti Natal, para pemuda Masjid Agung Darul Amal yang
berdekatan dengan lapangan pun turut membantu kelancaran ibadah
Natal dengan mengatur masuknya kendaraan dan mengatur para
warga yang akan mengikuti ibadah. Setelah itu para pemuda masjid
akan menyalami dan mengucapkan hari Natal kepada umat Kristiani.
Dalam catatan SETARA Institute, tidak ada kebijakan diskriminatif
yang menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga
negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka. Salah satu
konsekuensinya, tidak ada peristiwa dan tindakan pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan yang terekam dalam catatan riset
SETARA

Institute

mengenai

kondisi

kebebasan

beragama/berkeyakinan dalam setahun terakhir.

4. Singkawang
Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi
Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan agama
sebagai berikut: Islam 100.334 orang; Kristen 9.720 orang; Katolik
14.867

orang;

Hindu39

orang;

Buddha

55.365

orang;

dan

Khonghucu5.005 orang. Jumlah total 186.462 umat (Berdasar data
Sensus Penduduk, 2010).
Visi pada RPJMD Kota Singkawang yaitu “Singkawang Aman,
Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro
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Industri”. Disamping terdapat visi, juga terdapat beberapa misi. Salah
satu misinya adalah mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan
memiliki kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin
membuat Kota Singkawang menjadi kota yang aman untuk berinteraksi
sosial antar masyarakat.
Hal menarik pertama dari Kota Singkawang adalah kerukunan
antar umat beragama. Kota ini memiliki toleransi beragama yang cukup
tinggi. Mayoritas penduduk berasal dari rumpun Dayak, Melayu, dan
Tionghoa. Bentuk kerukunan beragama bisa dilihat dari bangunan
Vihara Tri Dharma Bumi Raya dan Masjid Raya Kota Singkawang yang
dibangun saling bertetangga. Selain itu, toleransi antara umat
beragama bisa pula Anda saksikan dalam perayaan Cap Go Meh.
Dimana panitia dan penonton tidak hanya berasal dari rumpun
Tionghoa saja. Perayaan Cap Go Meh sendiri rutin digelar setiap hari ke15 dalam kalender Cina. Acara diawali dengan pawai lampion dan
pemberkatan bagi mereka yang dirasuki dewa atau roh leluhur (tatung)
di

vihara.

Pemerintah

Kota

Singkawang

berkomitmen

terus

mempertahankan kerukunan umat beragama di kota yang dikenal
sangat multi etnis, salah satunya dengan menggelar pameran multi
etnis Singkawang 2016 yang diikuti oleh 15 paguyuban yang ada di Kota
Singkawang (Antara News, 20/05/2016). Tujuan digelarnya kegiatan ini,
dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjaga keamanan.
Untuk mencegah terjadinya Konflik SARA, Warga Singkawang
mendeklarasikan kebinnekaan seperti yang dilaksanakan pada 17 Mei
2017. Deklarasi Kebhinnekaan Cinta Damai yang digelar sejumlah
elemen masyarakat di Singkawang. Kegiatan-kegiatan serupa ini juga
dilaksanakan di Kota ini. Melalui kegiatan seperti itu, diharapkan dapat
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kota
Singkawang.
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Deklarasi

seperti

di

atas

diselenggarakan

oleh

Forum

Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) bersama Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang, di Balairung
Kantor Wali Kota Singkawang. Adapun, kebhinnekaan cinta damai yang
dideklarasikan warga Singkawang berbunyi: Pertama, mengamankan
dan mengamalkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, menghentikan semua bentuk
konflik perselisihan, fitnah dan hasutan. Ketiga, saling menghormati
dan

menghargai

serta

mengedepankan

musyawarah

dalam

menyelesaikan permasalahan di masyarakat guna terwujudnya
kerukunan dan kedamaian. Keempat, menghormati dan menaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Kelima, membangun komitmen bersama dalam
menangkal dan melawan setiap bentuk provokasi serta upaya
memecah belah persatuan. Tingginya tingkat toleransi di Kota
Singkawang tidak lepas dari peran serta dan kerjasama antar elemen di
Kota Singkawang. Salah satunya yaitu dukungan langsung dari
Walikota Singkawang dimana, ia mengungkapkan bahwa demi menjaga
toleransi keberagaman di Kota Singkawang, maka setiap ada
permasalahan, segera diselesaikan agar tak membesar.
Seperti tiga kota yang dibahas sebelumnya, dalam catatan
SETARA Institute tidak ada catatan negatif mengenai peristiwa dan
tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di kota ini.
Kondisi kondusif ini distimulasi oleh, antara lain dan yang paling utama,
tidak adanya kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah
kota terutama dalam setahun terakhir.

5. Tual
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Kota Tual merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku.
Berdasarkan data Sensus Penduduk pada tahun 2010 ditemukan bahwa
prosentase pemeluk agama di Kota Tual yaitu Islam 43,511 orang;
Kristen 10,939 orang; Katolik 3,363 orang; Hindu 49 orang; Budha 6
orang; Khonghucu 0 orang. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018, Kota Tual
memiliki beberapa misi. Salah satunya yaitu mewujudkan masyarakat
yang agamis dan berbudaya.

Pembangunan bidang

keagamaan

diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama
dengan

meningkatkan

rasa

saling

percaya

dan

harmonisasi

antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan
masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonisasi.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menganggarkan beberapa
program dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2013-2018. Beberapa program
tersebut antara lain yaitu program peningkatan pelayanan kehidupan
beragama, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan
program pengembangan wawasan kebangsaan.
Ketika dibeberapa daerah terjadi kasus sengketa pembangunan
tempat ibadah, Kota Tual ini patut untuk menjadi salah satu kota
toleran di Indonesia. Sebab, di Kota Tual ini pembangunan (renovasi)
Masjid Raya Al-Huriyah Kota Tual, Maluku dilakukan secara bersamasama oleh umat Islam dan umat Kristen di Kota Tual. Ketua Panitia
Pembangunan Masjid Raya Kota Tual sekaligus Walikota Tual,
Muhammad Mahmud Tamher menyatakan persekutuan antarumat
beragama di Kota Tual sangat erat. Tidak hanya dalam pembangunan
masjid, pembangunan gereja dan prasarana agama lainnya pun selalu
dikerjakan masyarakat secara bersama-sama.12

12

Anonim. 2016. “Luar Biasa, Semua Orang Sudara Bangun Masjid Raya Koota Tual”,
http://satumaluku.com/2016/03/04/luar-biasa-samua-orang-sudara-bangun-masjid-raya-kotatual/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017
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Selain itu, sikap toleransi juga tercerminkan dalam acara pesta
paduan suara gerejani (Pesparani I) tingkat Kota Tual tahun 2011, J. B.
Renwarin, S.Sos dalam laporannya pada acara pembukaan Pesparani I
Kota Tual yang berlangsung di Lapangan Lodar El Tual, selasa malam
(21/6 /2011) mengaku, pelaksanaan Pesparani dapat terselenggara,
karena bantuan berbagai pihak, dimana dukungan dan perhatian yang
sangat luar biasa datang dari basudara umat Muslim Kota Tual yang
rela meluangkan waktu, tenaga bahkan biaya guna menyukseskan
pelaksanaan Pesparani tersebut.

6. Binjai
Secara demografi, Kota Binjai terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 209,426 orang; Kristen
19,396 orang; Katolik 2,004 orang; Hindu 630 orang; Buddha 13,391
orang; Konghucu 182 orang; Jumlah 246,154 orang (Data sensus
penduduk 2010). Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2016 - 2021 :"
terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan
berwawasan

lingkungan

menuju

binjai

yang

sejahtera

"Misi,

meningkatkan kualitas standar hidup (smart living) dalam aspek
kelayakan

kesejahteraan,

keadilan

dan

kenyamanan.

Untuk

mendukung terciptanya rasa toleransi dan menjaga kerukunan antar
etnis dan agama di masyarakat Kota Binjai, Pemkot Binjai
melaksanakan doa bersama di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran,
Kecamatan Binjai Kota. Kegiatan ini pun menjadi kegiatan terakhir
dalam rangka peringatan HUT Kota Binjai ke 145 tahun, Jumat
(19/5/2017).
Kota Binjai dihuni oleh masyarakat multikultural dengan
berbagai suku, etnis, dan agama. Keberagaman ini merupakan potensi
besar untuk memajukan kota. Pemerintah Kota Binjai menyadari betul
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potensi ini, sehingga kehidupan keberagaman harus dikelola secara
baik untuk menciptakan kedamaian dalam perbedaan.
Pemerintah Kota Binjai terlibat aktif dalam pendirian tempat
peribadatan

bagi

kelompok

agama

minoritas,

seperti

dalam

pembangunan Kuil Shri Shiwan Kota Binjai di Kelurahan Timbang
Langkat kecamatan Binjai Timur. Dalam peresmian kuil tersebut, Wali
Kota Binjai mengajak umat Hindu untuk menjaga dan memelihara
kesucian Kuil Shri Shivan. Walikota menegaskan bahwa Pemerintah
Kota Binjai tidak mengenal kaum mayoritas dan minoritas. Mayoritas
dan minoritas tidak perlu diperbincangkan. Yang paling penting, dalam
kehidupan beragama semua sama mendapatkan hak dan kewajiban
khususnya untuk memperoleh peribadatan. Semua bersama-sama
secara bergotong-royong untuk membangun kota Binjai.
Dalam catatan SETARA Institute, Kota ini tidak memiliki
kebijakan diskriminatif, termasuk dalam satu tahun terakhir. Sebagai
implikasi dari tidak adanya kendala politiko-legal tersebut, tidak ada
peristiwa dan tindakan kebebasan dan berkeyakinan yang signifikan
dalam setahun terakhir.

7. Kotamobagu
Secara demografis, Kota Kotamobagu terdiri atas beberapa
agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 90,474 orang;
Kristen 14,959 orang; Katolik 1,163 orang; Hindu 431 orang; Buddha 164
orang; Konghucu 6 orang; Jumlah 107,459 orang (Data sensus
penduduk 2010). Mesjid berjumlah 101 buah, gereja Protestan 25 buah,
Gereja Katolik 2 buah, Pura dan Vihara masing-masing 1 buah. Etik
Bolmong mencapai 67,11%, diikuti etnik Minahasa 13,49%, Gorontalo
5,95%, Sangir 3,01% dan Jawa 2,44Vo. Kerukunan hidup sosial maupun
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antarumat beragama di Kota Kotamobagu berjalan dan terbina dengan
baik.
Dari segi RPJMD, Pemerintah Kota Kotamobagu secara tertulis
telah merencanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan rasa
toleransi antar umat beragama di Kotamobagu. Beebrapa rencana
tersebut antara lain yaitu:
a. Memfasilitasi pembinaan iman dan konseling oleh pemimpinpemimpin umat beragama kepada instansi-instansi pemerintah
maupun

non-pemerintah,

lembaga-lembaga

fungsional,

sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah, baik
secara langsung maupun melalui media massa.
b. Melaksanakan pembinaan nifai-nitai keagamaan kepada warga
masyarakat dalam rangka perayaan hari-hari raya keagamaan.
c. Memberi bantuan perbaikan maupun pengadaan sarana dan
prasarana peribadatan.
d. Memfasilitasi pelaksanaan dialog, seminar atau diskusi untuk
peningkatan hubungan kerjasama antar umat beragama.
e. Membentuk forum-forum komunikasi atau forum kerjasama
antar umat beragama sampai pada tingkat desa/kelurahan.
f. Melaksanakan kampanye kerukunan antar umat beragama
kepada semua lapisan masyarakat.
g. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan baik dalam skala
daerah, nasional, regional bahkan internasional.
h. Melakukan penguatan kelembagaan Forum Kerjasama Antar
Umat Beragama (FKUB Kota Kotamobagu) daram menjalankan
fungsi dan perannya.
i.

Pelatihan/penyuruhan peranan gender untuk membangun
kesadaran bagi perempuan dan laki-laki melalui organisasi
masyarakat dan keagamaan.
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Konsen pemerintah kota mengenai toleransi dan inklusi sosial
keagamaan di Kotamubagu juga in line dengan praktik toleransi dalam
ranah sosial kemasyarakatan. Toleransi dan kerukunan umat beragama
di Kotamobagu menjadi semakin mencolok dalam perayaan hari-hari
besar keagamaan. Dalam selebrasi keagamaan tersebut, pemuda lintas
agama selalu ambil bagian untuk menjaga keamanan umat yang sedang
beribadah.
Seperti Hari Raya Idul Adha 1 September 2017 yang lalu. Orang
Muda Katolik, Pemuda Advent dan Pemuda Hindu Dharma ikut ambil
bagian bersama aparat keamanan dan pemerintah berjaga-jaga di
lokasi pelaksanaan salat agar penyelenggaraan peribadatan Umat Islam
berjalan lancar dan kondusif.13
Dalam catatan SETARA Institute, tidak ada restriksi legal dalam
mengimplementasikan hak konstitusional seluruh warga untuk
beragama/berkeyakinan secara merdeka sebagaimana dijamin oleh
UUD NRI 1945. Implikasi lebih lanjut, tidak ada kasus yang dapat dicatat
sebagai

peristiwa

dan

tindakan

pelanggaran

kebebasan

beragama/berkeyakinan dalam setahun terakhir.

8. Palu
Secara demografis, Kota Palu terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 288,126 orang; Kristen
38,569 orang; Katolik 2,563 orang; Hindu 3,756 orang; Buddha 1,484
orang; Konghucu 30 orang; Jumlah 336,532 orang (Data sensus
penduduk 2010). Dari segi RPJMD, terdapat poin dari 6 poin visi Kota
Palu yang patut dicatat sebagai “deklarasi” bagi pembangunan
13

Anonim, 2017, “Pemuda Lintas Agama Jaga Salat Idul Adha di Kotamobagu”,
https://kroniktotabuan.com/kotamobagu/pemuda-lintas-agama-jaga-salat-idul-adha-dikotamobagu, diakses pada 30 Oktober 2017
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toleransi di kota itu, yaitu:1) Menjadikan Kota Palu sebagai kota yang
harmoni dalam keberagaman, dan 2) Menjunjung tinggi dan
menghormati perbedaan antara sesama umat beragama, antar etnis
dan antar budaya.
Selain itu, terdapat beberapa rencana kebijakan yang tertuang
dalam RPJMD Kota Palu sebagai turunan dari visi di atas, antara lain:
a. Peningkatan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota
Palu merupakan salah satu indikator adanya peningkatan
kualitas kehidupan beragama (Iman) bagi pemeluk agama di
Kota Palu.
b. Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat
dalam tata kehidupan sosial akan menjadi prioritas utama untuk
membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang dicerminkan
dari

meningkatnya

kerukunan

umat

beragama

meliputi

kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat
beragama,

kerukunan

antara

umat

beragama

dengan

pemerintah.
d. Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan agama dan
budaya.
e. Pembinaan, penguatan dan pengembangan peran lembaga
agama dan lembaga adat dalam tata kehidupan sosial.
f. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan sosial
kemasyarakatan

dengan

mendorong

peran

swadaya

masyarakat.
Dalam catatan SETARA Institute, pemerintah kota Palu juga
memiliki prakarsa aktif untuk membina dan mengimplementasikan
toleransi dalam bentuk equal treatment bagi seluruh warga kota.
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Sejalan dengan itu, tidak ada peristiwa dan tindakan pelanggaran yang
terekam di kota ini dalam setahun terakhir.

9. Tebingtinggi
Secara demografis, tingkat keberagaman identitas keagamaan
di Tebingtinggi termasuk tinggi. Berdasarkan data sensus penduduk
2010, persentase pemeluk agama di Kota Tebingtinggi adalah sebagai
berikut; Islam 113.344 orang; Kristen 18.689 orang; Katolik 1.327 orang;
Hindu 217 orang; Buddha 10.313 orang; Konghucu 70 orang dengan
jumlah total 145,248 orang.
Kota Tebingtinggi memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Kota
Tebing Tinggi Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri,
Berkeadilan Dalam Kebhinekaan.”Visi keadilan dalam kebinnekaankota
tersebut ditunjukkan melalui terwujudnya kerukunan antar dan internal
umat beragama. Hal itu merupakan pengejawantahan sub dari visi ini
yang mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar
dalam wilayah Kota Tebingtinggi tercipta kerukunan sesama antar
pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang
berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat
terwujud.
Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama,
dibaca oleh pemerintah Kota Tebingtinggisebagai keinginan agar
masyarakat menghormati umat pemeluk agama/kepercayaan berbeda
untuk

menjalankan

aktivitas/

mengamalkan

ajaran

agama/kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/inter agama
mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun
aktivitas rutin agama lainnya.
Terwujudnya kehidupan beragama disadari betul pemerintah
kota sebagai katalisator pembangunan. Pemenuhan kondisi lingkungan
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keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, bermoral, beretika,
beradab serta berdata saing untuk mencapai masyarakat yang lebih
makmur dan sejahtera, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya
kualitas sumber daya manusia dan kesadaran perikehidupan majemuk.
Sasaran pembangunan kota Tebingtinggi jangka menengah
tahun 2011-2016 yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan adalah
“Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmoni
dalam keberagaman. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai
keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama;
perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan
lembaga keagamaan melalui pengembangan lembaga-lembaga sosial
keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penelitian dan
pengembangan agama”.
Penguatan lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan
maupun keagamaan melalui pembinaan kekuatan rakyat dan
perlindungan masyarakat; Pembinaan hubungan antar kelompok
masyarakat dan peningkatan rasa persatuan bangsa dalam NKRI yang
didukung iklim kehidupan beragama yang kondusif. Mendorong
dinamika kehidupan etnik, seni, budaya dan agama, serta dilandasi nilainilai

hukum.

menjembatani

keharmonisan

yang

berlandaskan

semangat persatuan dan kesatuan.
Agama mayoritas di Tebingtinggi adalahIslam dan suku
mayoritas suku Melayu. Dalam catatan SETARA Institute, sampai saat
ini belum pernah terjadi bentrokan-bentrokan yang diakibatkan oleh
perbedaan suku dan agama tersebut. Masyarakat Tebing Tinggi sangat
menjunjung kebersamaan didalam masyarakat, dan juga menjaga
kebersamaan tersebut agar tetap terpelihara dengan baik. Pemerintah
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kota, dalam catatan SETARA, juga tidak mengeluarkan kebijakan
restriktif yang dapat merusak suasana kondusif di Kota Tual.

10. Surakarta
Secara demografis, Kota Surakarta terdiri atas keragaman
identitas keagamaan yang tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan
agama mereka dapat digambarkan sebagai berikut; Islam 393.375
orang; Kristen 68.844 orang; Katolik 33.014 orang; Hindu 364 orang;
Buddha 1.208 orang; dan Konghucu 151 orang. Jumlah total 499,337
orang (Data sensus penduduk, 2010).
Dari segi RPJMD, Kota Surakarta memiliki visi dan beberapa
rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut. Visi
Kota Surakarta sendiri yaitu

Terwujudnya Surakarta sebagai kota

budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Sejahtera disini mencakup 2, lahir
dan

batin.

Sejahtera

batin

berarti

ketentraman,

keamanan,

kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah
sesuai agama dan keyakinan.
Disamping visi, terdapat pula misi dari Pemerintah Kota Surakarta
yaitu Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg,
Mapan, dan Papan. Mapan disini bermakna mewujudkan masyarakat
yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing
melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan,
dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
bersih, responsif dan melayani. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta
juga merencanakan beberapa program seperti:
a. Meningkatkan kualitas sarana dan kegiatan keagamaan.
b. Program pengelolaan keragaman budaya
c. Program pengembangan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
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Dalam catatan SETARA dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada
kebijakan restriktif yang mendiskriminasi entitas-entitas keagamaan.
Hanya saja Surakarta termasuk Kota yang memiliki kerentanan
terhadap terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan. Namun demikian, sepanjang tahun ini
Pemerintah Kota Surakarta memiliki keunggulan dalam parameter
pernyataan dan tindakan nyata dalam merespons setiap situasi minor
bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. Yang terbaru, pemerintah
kota Surakarta melakukan tindakan tegas dengan pemidaan oknumoknum dari kelompok-kelompok intoleran yang melakukan razia-razia
ilegal atas nama kesucian bulan Ramadhan.
Selain 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, dapat pula direduksi
10 kota dengan skor toleransi terendah sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 3.
Tabel 3.
10 Kota Terbawah dengan Skor Toleransi Terendah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kota
DKI Jakarta
Banda Aceh
Bogor
Cilegon
Depok
Yogyakarta
Banjarmasin
Makassar
Padang
Mataram

Skor
2,30
2,90
3,05
3,20
3,30
3,40
3,55
3,65
3,75
3,78

Dari Tabel 3 terlihat bahwa 10 kota dengan nilai toleransi terendah
memiliki skor di bawah 4 dalam skala 1-7. Tabel tersebut dapat dibaca
bahwa kota-kota tersebut rata-rata memiliki skor rendah dalam 6
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indikatornya, sebagaimana diulas dalam kerangka metodologis studi ini
pada bab awal.
Jika disandingkan dengan data IKT tahun 2015, maka terdapat
perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi
terendah pada tahun 2017. Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI
Jakarta dan Bekasi. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94
(skor toleransi terendah). Hal itu disebabkan oleh penguatan intoleransi
dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah
Pilkada 2017 Sedangkan Bekasi melompat dari peringkat kedua terendah
pada 2015 ke peringkat 53 pada tahun 2017. Hal itu antara lain didorong
oleh semakin positifnya standing position, pernyatan, serta tindakan
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.
Sekilas dapat disajikan narasi singkat kota-kota dengan skor
toleransi terendah pada IKT tahun 2017, sebagai berikut.

1. DKI Jakarta
Secara demografis, Kota Jakarta terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut.Islam8.200.796 orang; Kristen
724.232 orang; Katolik 303.295 orang; Hindu 20.364 orang; Buddha
317.527 orang; Konghucu 5.334 orang. Jumlah total 9.0607.787 orang.
Dengan jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa perbandingan jumlah
penduduk antar agama di Kota Jakarta sangatlah tinggi.
Belakangan, begitu banyak kasus intoleransi terjadi di Ibukota,
terutama dalam satu tahun terakhir. Beberapa yang dicatat publik: 1)
Intoleransi terhadap Rasyidin Nawi salah seorang pembina pengurus
Majid Darussaam Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Alasan pemecatan karena yang bersangkutan memilih Ahok-Jarot.
Pemecatan dengan tidak hormat itu dilakukan melalui surat bernomor:
Istimewa/SK/KETUM/II-2017, dengan memperhatikan surat al-Maidah
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ayat 51 (02/02/2017). 2) Intoleransi oleh sekelompok warga dengan
memasang spanduk bertulisakan pemakaman ini tidak menerima
bangke orang munafiq, pembela/pendukung penista agama di
pemakaman umum Kampung Pulo Kalibata RT RT 07 RW 05 Jakarta
Selatan (03/03/2017). 3) Intoleransi terhadap nenek Hindun Binti
Raisman (Alm) yang jenazahnya ditolak dishalatkan di Mushalla Jl.
Karet Karya 2, RT 009 RW, 02 Karet Setyabudi. Almarhum dilarang di
shalatkan di Masjid hanya gara-gara pada 15 Februari 2017 lalu memilih
pasangan Ahok-Jarot dalam Pemilukada DKI. Padahal jarang rumah
yang bersangkutan dengan Mushala hanya beberapa meter. Akhirnya
jenazah dishalatkan di rumahnya (07/03/2017). 3) Intoleransi juga
menimpa JAI Bukit Duri Jakarta Selatan. Inti permasalahan yang
dihadapi adalah terjadinya tindakan penghalang-halangan kegiatan
keagamaan dan peribadatan di Mushalla An Nur milik Jemaat
Ahmadiyah Bukit Duri oleh beberapa orang yang mengatasnamakan
warga Bukit Duri oleh beberapa orang yang mengatasnamakan warga
Bukit Duri serta mengancam akan ada penyerangan dari pihak luar
kepada Pengadu apabila kegiatan ibadah masih dilakukan di mushalla
tersebut.14
Selain itu banyak lagi kasus aktual lainnya sebagai dampak ekoran
dari penguatan identitas keagamaan dan pengerasan resistensi pada
identitas liyan di Ibukota. Catatan SETARA Institute dalam setahun
terakhir pengukuran dalam IKT ini menunjukkan tingginya angka
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta, yaitu 25
peristiwa atau yang paling tinggi dibandingkan kota-kota lainnya.

2. Banda Aceh

14

Tim Komnas HAM, 2016, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komnas
HAM RI, Jakarta), hlm. 63
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Secara demografi, Kota Banda Aceh terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Pemeluk agama Islam
berjumlah 216.941 orang; Kristen 1.571 orang; Katolik 431 orang; Hindu
50 orang; Buddha 2.535 orang; Konghucu 3 orang; dengan jumlah
penduduk 223,446 orang (Data sensus penduduk, 2010). Dari sisi jumla,
Islam dan Kristen merupakan dua kelompok agama terbesar di Kota
Banda Aceh.
Mencermati

dokumen

RPJMD,

program-program

yang

mendukung adanya sikap toleransi oleh pemerintah Kota Banda Aceh
dalam RPJMD Kota Aceh termasuk lemah. Agenda-agendaprogramatik
bagi inklusi sosial kelompok-kelompok minoritas sangat tidak memadai.
Selain itu, beberapa tindakan intoleran terjadi atas kelompokkelompok minoritas di Aceh. Salah satunya, terkait dengan pihak
Pemkot Banda Aceh yang pernah meminta pembatalan acara hanya
karena JMSP mengagendakan pementasan Liong Barongsai yang akan
dimainkan anak-anak etnis Tionghoa di Banda Aceh. Yang lain dan
paling dicatat publik adalah intoleransi atas minoritas nasrani. Di kota
ini, pernah terjadi penutupan terhadap sembilan gereja dan enam
wihara di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. SETARA Institute pernah
mengeluarkan rilis khusus untuk mengecam peristiwa dan tindakan
pelanggaran tersebut.
Dalam catatan SETARA Institute sepanjang setahun pengukuran
IKT 2017 ini, terjadi paling tidak tiga kali peristiwa dan tindakan
pemaksaan keyakinan terhadap warga kota. Yang paling menonjol
adalah emaksaan keyakinan dan hukuman syari'ah terhadap Alem
Suhadi dan Amel Akim warga Keturunan Etnis Tionghoa dan beragama
Budha. Ekesekusi hukuman cambuk diberlakukan kepada mereka
berdasarkan Qanun Jinayat.
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Selain itu, iklim intoleransi dan diskriminatif di kota Banda Aceh
dipengaruhi oleh adanya peraturan-peraturan diskriminatif terhadap
kelompok-kelompok minoritas non muslim. Situasi diskriminatif secara
umum diperburuk oleh beberapa qanun di tingkat provinsi, seperti
Qanun Jinayat dan peraturan-peraturan di tingkat provinsi, seperti
Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh 25/2007 tentang Pedoman
Pendirian Rumah Ibadah.

3. Bogor
Secara demografi, Kota Bogor terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 881.721 orang; Kristen
36.506 orang; Katolik 18.721 orang; Hindu 1.250 orang; Buddha 7.506
orang; Konghucu 596 orang. Jumlah total 950.334 orang (Data sensus
penduduk 2010)
Terkait kota Bogor yang memiliki regulasi pemerintahan dalam
Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

sebenarnya cukup baik. Namun, indeks toleransinya buruk karena
beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi, misalnya persoalan
somasi oleh warga Bogor kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
terkait surat edaran yang berisi larangan untuk warga Kota Bogor
dalam merayakan Hari Assyura (hari raya warga Syiah) pada tahun 2015
dan tak lekang dalam ingatan kita, kurang lebih 10 tahun sudah,
polemik GKI Yasmin tak kunjung usai. Ijin yang sudah dikeluarkan
Pemkot Bogor pada 2007 dicabut lagi dan dibekukan oleh Pemkot
Bogor pada 2008.
Beberapa peristiwa aktual juga dicatat oleh SETARA Institute.
Intoleransi terhadap panitia pembangunan Masjid Imam bin Habil di
Jalan Pandu Raya, Kota Bogor oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), agar pembangunan masjid dihentikan sementara, untuk
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memastikan apakah panitia/pengurus masjid tersebut mengajarkan
aliran sesat atau tidak. Alasan lainnya untuk menjaga persatuan umat
Islam dari aliran aneh-aneh (07/08/2017). Intoleransi terhadap umat
Kristen dalam bentuk ancaman penyegelan gejara dengan alasan tidak
ber-IMB di Gereja Methodist Indonesia Parung Panjang yang dipimpin
oleh Pdt. Efendi Hutabarat membenarkan gerejanya tidak memiliki IMB,
pihaknya telah berusaha mengurusnya sejak November 2016, namun
tidak mendapatkannya. Sekelompok warga yang dipimpin oleh Ketua
RT di Parung Bogor memprovokasi agar gereja tersebut disegel
(05/03/2017).
Diskriminasi dan intoleransi juga dilakukan oleh pemerintah
daerah

setempat

secara

gabungan

diwakili

oleh

unsur

Muspika(Kecamatan Parung Panjang Bogor dan unsur Muspida
Kabupaten Bogor dalam bentuk penetapan status quo pada tiga gereja
di Kecamatan Parung Panjang sekaligus. Alasan penetapan status Quo
dengan alasan gereja tidak mengantongi isin rumah ibadah. Adapun
gereja-gereja yang status quo adalah Gereja Katolik, Gereja Huria
Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Methodis. Meskipun selama
status quo umat Katolik dan Protestan di daerah setempat
mendapatkan izin dengan menggunakan fasum, namun kelompok
takmir masjid mengirimkan surat agar tidak menggunakan fasum
sebagai tempat kebaktian (11/03/2017). Pada tanggal 7 Agustus 2017
intoleransi terhadap panitia pembangunan Masjid Imam bin Habil di
Jalan Pandu Raya, Kota Bogor oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), agar pembangunan masjid dihentikan sementara, untuk
memastikan apakah panitia/pengurus masjid tersebut mengajarkan
aliran sesat atau tidak. Alasan lainnya untuk menjaga persatuan umat
Islam dari ‘aliran aneh-aneh’.
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Dalam catatan SETARA Insititute, parameter regulasi pemerintah
juga masuk dalam katagori buruk atau diskriminatif. Pemerintah Kota
sering mengeluarkan kebijakan diskriminatif, termasuk edaran larangan
perayaan Hari Asyura, yang kontraproduktif bagi jaminan hak
konstitusional warga untuk beribadah secara merdeka.

4. Cilegon
Secara demografis, Kota Cilegon terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut agama, yaitu: Islam 364.628
orang; Kristen 5.857 orang; Katolik 1.425 orang; Hindu 223 orang;
Buddha 1.285 orang; dan Konghucu 21 orang. Jumlah total penduduk
adalah 374.559 orang (Data sensus penduduk 2010).
Berdasarkan “visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021”
yaitu Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul Dan Sejahtera Berbasis
Industri Perdagangan Dan Jasa menunjukkan bahwa peran pemerintah
dalam mengajak masyarakat untuk meningkatkan rasa toleransi masih
kurang. Pada visi ini lebih terlihat menekankan pada pembangunan
dalam bidang ekonomi.
Di kota ini terjadi penutupan 25 Gereja antara lain; Gereja Bethel
Indonesia, Gereja Presbeterian Korea dan Gereja Babtis oleh Sekda
Kota Cilegon, Kemenag, FKUB, Dandim dan Camat Citangkil. Pentupan
terjadi karena ada aksi masa pemuka agama Islam. Alasan penutupan
karena gereja yang menempati ruko, hotel, rumah makan dan rumah
pribadi tidak berizin dan tidak sesuai peruntukannya (27/08/2017).
Dalam catatan SETARA Institute untuk setahun pengukuran ini
dilangsungkan terdapat empat peristiwa besar pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan.

Empat

peristiwa

tersebut

semua

menunjukkan pemerintah sebagai aktor pelanggar hak konstitusional
warga untuk beragama secara merdeka.
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5. Depok
Dari sisi komposisi penduduk berdasarkan agamanya, Kota Depok
terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut.
Islam 1.611.602 orang; Kristen 85.327 orang; Katolik 25.588 orang; Hindu
3.147 orang; Buddha 4.962 orang; Konghucu 2,036 orang. Toral penduduk
berjumlah 1.738.570 orang (Data sensus penduduk 2010).
Dari segi RPJMD, Pemerintah Kota Depok sudah cukup baik
dengan visinya yaitu Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.
Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar
umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan
bernegara.
Namun, dari segi kebijakan Pemerintah Kota Depok dinilai kurang
bisa mewujudkan tujuan

telah menyegel Masjid Al-Hidayah, di

Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ini penyegelan kesekian kali oleh
pemerintah kota terhadap masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Intoleransi terhadap Jemaah Ahmadiyah oleh sekelompok ulama
dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sawangan Kota Depok. Intoleransi
tersebut dilakukan dalam bentuk permohonan pentupan aktivitas
Jemaah Ahmadiyah yang ditujukan kepada Walikota Depok DR.KH.
Muhammad Idris Abdul Shomad, MA (23/02/2017). Penyegelan rumah
ibadah dan sekretariat Jemaah Ahmadiyah di Kota Depok Oleh Satpol
PP. Penyegelan ini dilakukan seiringan dengan adanya surat
permohonan penutupan aktitas Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan
Sawangan Kota Depok kepada Walikota (23/02/2017).
Diskriminasi dan intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di
Kecamatan Sawangan Depok oleh Walikota Depok melalui surat
peringatan untuk tidak melaksanakan aktivitas jemaat. Larangkan

42

tersebut disampaikan melalui surat bernomor: 450/0260/V/2017.
Adapun yang menjadi acuan pelarangan adalah desakan MUI, FKUB
dan desakan dari perwakilan umat Islam kecamatan Sawangan
(09/05/2017). Penutupan dan penyegelan Masjid Ahmadiya di
Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat oleh Walikota Depok. Dalam
penyegelan tersebut, pemerintah kota melalui Pol PP sekaligus menyita
CCTV milik masjid Ahmadiyah. Pemerintah kota Depok tidak
mengindahkan surat teguran dari Komnas Perempuan dan Yayasan
Satu Keadilan. Alasan penyegelan Masjid mengacu pada SE Gubernur
Jawa Barat dan SE Walikota Depok (03/06/2017).
Dalam catatan SETARA Institute, kota ini memang kondusif bagi
pemeliharaan intoleransi. Salah satu katalisatornya adalah kebijakan
diskriminatif seperti diulas di atas. Kebijakan diskriminatif tersebut
tiidak saja dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, namun juga
Gubernur Provinsi Jawa Barat.

6. Yogyakarta
Secara demografis, Kota Yogyakarta terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 323.433 orang; Kristen
24.318 orang; Katolik 36.494 orang; Hindu 760 orang; Buddha 1.145
orang; Konghucu 68 orang. Jumlah total sebesar 388.627 orang.
Keragaman penduduk di Yogyakarta dari berbagai latarnya sangat
tinggi, sebab Yogyakarta merupakan salah satu tujuan paling prominen
mobilitas manusia dari seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan.
Selain dikenal, sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya, Kota Pariwisata,
Yogyakarta juga dikenal sebagai miniatur Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, terjadi penguatan intoleransi dan
kekerasan komunal di Yogyakarta. Insiden di Asrama Mahasiswa Papua
Kamasan I, Jalan Kusumanegara, hanya satu dari sekian kasus
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intoleransi yang terjadi di Yogya. Jauh sebelum itu, Januari 2012,
gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi
menuntut pembubaran pengajian tahunan jemaah Ahmadiyah.
Belakangan

setelah

proses

investigasi,

Kementerian

Agama

menyatakan Ahmadiyah di Yogya bukan yang dilarang berdasarkan
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan
Jaksa Agung. Ahmadiyah yang jadi sasaran di Yogya ketika itu
Ahmadiyah Qadian, sedangkan yang dilarang Ahmadiyah Lahore.
November 2013, yayasan kajian filsafat Islam dan mistisisme
RausyanFikr Institute di Kaliurang, Sleman, diancam diserang ormas.
Lembaga itu dituding menjadi wadah bagi umat Syiah. Ancaman itu
membuat polisi dan tentara memenuhi kantor RausyanFikr untuk
mencegah bentrokan. Mei 2014, jemaat Santo Fransiscus Agung Gereja
Banteng di Ngaglik, Sleman, diserang sekelompok pria bersenjata
tajam. Mereka saat itu tengah melakukan kebaktian di rumah Direktur
Galang Press Julius Felicianus. Pada 14 Juli 2015, Gereja Baptis Indonesia
Saman di Sewon, Bantul, dituntut ditutup oleh ormas dengan alasan
belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pengurusan IMB gereja
tersebut tersendat karena masih menunggu persetujuan warga sekitar.
Saat itu gereja dijaga 100 lebih polisi untuk mengantisipasi serangan.
The Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan
Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia
pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan
beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang
tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Februari 2016, pesantren waria
Al-Fatah di Bantul yang berdiri sejak 2008 ditutup setelah diancam akan
disegel oleh ormas. Camat setempat beralasan, pesantren itu tak
mengantongi izin dan bertentangan dengan nilai Islam. Awal April 2016,
Acara Lady Fast yang digagas komunitas perempuan Kolektif Betina
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dan berlangsung di bengkel seni Survive Garage di Bantul diserang
ormas dengan alasan kegiatan tersebut tak berizin. Selain itu, kasus lain
yang menunjukkan intoleransi di Kota Yogyakarta yaitu terkait dengan
kos-kosan yang resisten pada suku-suku tertentu, seperti orang-orang
Papua.
Dalam catatan SETARA Institute, angka pelanggarankebebasan
beragama/berkeyakinan

termasuk

tinggi.

Yang

terbaru,

terjadi

diskriminasi terhadap siswa-siswi non Muslim yang hendak melanjutkan
sekolah ke sebuah SMP Negeri di Yogyakarta, dimana Kepala Sekolah
dalam bentuk kebijakan pembedaan mewajibkan siswi-siswi Muslim
untuk mengenakan jilbab ke sekolah. Kebijakan tersebut dituangkan
dalam syarat-syarat pendaftaran ulang bagi siswa/i baru (13/07/2017).
Dalam situasi intoleransi yang semakin massif, pemerintah kota
tidak memberikan terobosan yang progresif atau minimal berarti. Sikap
dan tindakan pemerintah kota yang ditunggu publik tidak kunjung
tampak untuk memulihkan situasi.

7. Banjarmasin
Secara demografis, Kota Banjarmasin terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 597.556 orang; Kristen
15.095 orang; Katolik 6.484 orang; Hindu 437 orang; Buddha 4.262
orang; Konghucu 122 orang. Jumlah total penduduk adalah 625.481
orang (Data sensus penduduk 2010).
Belakangan penguatan identitas keagamaan terjadi, yang
dibarengi dengan resistensi atas liyan dalam bentuk intoleransi.
Intoleransi yang terjadi pada tahun 2017 adalah yang terjadi atas umat
Kristen oleh puluhan warga di Komplek DPRD, Kelurahan Belitung
Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekelompok
warga menolak rencana pembangunan gereja di lingkungan mereka.
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Warga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin untuk menyampaikan protes (23/03/2017). Dalam situasi
demikian, tidak tampak respons positif dari pejabat inti di Banjarmasin
untuk mengatasi dan mengurangi penjalaran intoleransi. Pemerintah
Kota Banjarmasin tidak mengekspresikan pandangan, sikap, dan
tindakan nyata dalam memulihkan keadaan.
Di samping itu, dalam catatan SETARA Institute, terdapat begitu
banyak Perda diskriminasi dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang
mendiskreditkan sekelompok minoritas warga kota di Banjarmasin.
Dalam isu diskriminasi perempuan dan diskriminasi berdasarkan
agama/keyakinan, Komnas Perempuan dan Setara Institute mencatat,
terdapat 24 peraturan diskriminatif dan 15 di antaranya berdasarkan
sentimen dan favoritisme keagamaan.

8. Makassar
Secara demografi, Kota Makassar terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 1.167.188 orang; Kristen
109.423 orang; Katolik 37.824 orang; Hindu 1.926 orang; Buddha 16.961
orang; dan Konghucu 261 orang. Jumlah toral 1.338.663 orang (Data
sensus penduduk 2010). Kuantitas umat Islam di makassar sangat
dominan.
Rasio tempat ibadah di Kota Makassar menurut data tahun 2013
menunjukkan bahwa jumlah tempat ibadah umat Islam mendominasi
diantara agama yang lain.. yaitu sebanyak 1.074 unit. Sedangkan yang
lain yaitu Gereja = 125 unit; Pura = 20 unit; Vihara = 15 unit; Kelenteng = 6
unit. Menurut data kependudukan setempat pada tahun 2013. jumlah
pemeluk agama tahun 2013 meningkat yaitu Islam menjadi 1.330.271;
Kristen/Katolik201.873;

Hindu6.878;

Konghucu1.423.
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Buddha

25.776;

dan

Dalam isu intoleransi dan diskriminasi, muncul beberapa kasus
terkait pelarangan peringatan Asyura oleh kelompok Syiah. Hal itu
dilakukan bukan hanya oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI) sebagaimana diketahui publik, tapi juga dari Forum Umat Islam
Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang didalamnya tergabung 28
lembaga

dan

ormas

Islam.

Ormas

itu

antara

lain

Pemuda

Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pemburu Aliran
Sesat (LPAS), Wahda Islamiyah, Hidayatullah dan Ikatan Dakwah
Indonesia (IKADI).
Ketua FUIB Sulsel Mukhtar Daeng Lau mengungkapkan, melalui
pertemuan (28/09/2017) dengan seluruh stakeholders pemerintahan
baik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sulsel, dan kepolisian belum lama ini pihaknya secara tegas
menyampaikan bahwa perayaan Asyura 10 Muharram oleh kaum Syiah
tidak boleh dilaksanakan. Selain itu terjadi juga kerap terjadi tindakan
intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas nasrani. Salah
satu yang dicatat SETARA adalah pengepungan terhadap gereja Toraja
di Makassar pada akhir tahun 2016 yang dilakukan oleh kelompokkelompok intoleran.
SETARA

Institute

mengeluarkan

bebeapa

mencatat
kebijakan

bahwa

pemerintah

diskriminatif

atas

Kota

kelompok

minoritas disana. Di samping itu, kebijakan diskriminatif yang
dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Selatan

juga ikut

mempengaruhi adanya ruang yang kurang kondusif bagi toleransi di
Makassar. Yang terbaru, pemerintah provinsi mengeluarkan surat
edaran yang ditandatangi Sekda atasnama Gubernur, Ir. H. Abdul Latif,
M.Si.,MM dengan nomor surat: 450/0224/B. Kesejahteraan tentang
Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyebaran Ajaran Syi'ah (12/01/2017).
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9. Padang
Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan konfigurasi
penduduk Kota Padang dari latar belakang agama mereka sebagai
berikut. Pemeluk agama Islam yaitu 803.706 orang. Sedangkan agama
lain adalah Kristen 13.094 orang; Katolik 10.689 orang; Hindu 145 orang;
Buddha 2.876 orang; Konghucu 36 orang. Total penduduk Kota Padang
berjumlah 833.562 orang.
Dari RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, visi pembangunan
Kota Padang yaitu Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis
industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi
dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Masyarakat
madani pada dasarnya adalah masyarakat yang beradab, demokratis,
tertib dan teratur sejahtera dan berkeadilan sebagaimana yang
terdapat di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dalam hal ini
masyarakat mempunyai 3 unsur utama yaitu patuh terhadap ajaran
agama, patuh terhadap aturan hukum dan sejahtera baik dari segi
pendapatan, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyaarakat.
Visi Kota Padang adalah mewujudkan tata kehidupan yang harmonis,
agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dari muatan RPJMDterlihat adanya
pengutamaan kelompok agama Islam dibandingkan agama-agama lain.
Dalam RPJMD, tidak tampak desain untuk membangun inklusi sosial
bagi kelompok-kelompok pemeluk agama selain Islam.
Dalam catatan SETARA Institute, terdapat beberapa kasus
intoleransi di Padang, antara lain: 1) Syiar kebencian melalui kegiatan
Safari Dakwah oleh Sang Mantan Misionaris Internasional Ustadz
Bernard Abdul Jabar dengan tajuk "Jahatnya Kristenisasi dan ModusModus Baru Pemurtadan di Masjid Raya Kebenaran Anduring Padang
Sumatera Barat yang difasilitasi oleh GNPF Sumbar dan Forum
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Masyarakat Muslim (FMM) Sumbar (06/02/2017). 2) Intoleransi
terhadap masyarakat Konghucu oleh Aliansi Ormas Islam terdiri dari
alumni 212, GNPF MUI, Forum Masyarakat Minang Ormas Islam se
Sumatera Barat melalui aksi intimidasi penolakan penyelenggaraan
pembakaran jenazah orang Tionghoa di Pecinan Tanah Bong yang
dilakukan oleh Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Padang (22/03/2017). 3)
Syiar kebencian melalui kegiatan Safari Dakwah oleh Sang Mantan
Misionaris Internasional Ustadz Bernard Abdul Jabar dengan tajuk
"Jahatnya Kristenisasi dan Modus-Modus Baru Pemurtadan di Masjid
Raya Kebenaran Anduring Padang Sumatera Barat yang difasilitasi oleh
GNPF Sumbar dan Forum Masyarakat Muslim (FMM) Sumbar
(06/02/2017).

10. Mataram
Secara demografis, Kota Mataram terdiri atas beberapa agama
dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 332.259 orang; Kristen
6.735 orang; Katolik 3.033 orang; Hindu 56.351 orang; Buddha 3.840
orang; dan Konghucu 59 orang. Jumlah total penduduk adalah 402.843
orang (Data sensus penduduk 2010).
Dalam dokumen RPJMD Kota Mataram, tidak tampak rencana
program dan agenda yang secara khusus didesain untuk meningkatkan
inklusi sosial bagi seluruh penduduk dengan berbagai latar belakang
agama. Selain itu, program-program pembangunan yang memberikan
tekanan khusus bagi pembangunan dan pembinaan toleransi juga tidak
menonjol.
Dalam catatan SETARA Institute, terdapat beberapa kasus
intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas
keagamaan, antara lain: 1) Penyesatan terhadap Yayasan Pendidikan alQur'an oleh Pemerintah Kota Mataram dengan tuduhan menyimpang
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dari ajaran Islam. Penyesatan yang berakhir dengan penutupan dan
penurunan semua atribut milik yayasan terhadi setelah MUI setempat
menyatakan Yayasan Pendidikan al-Qur'an yang berlokasi di Jalan Bung
Karno tersebut sesat, sehingga Polda NTB terlibat di dalam melakukan
penyelidikan (30/01/2017). 2) Pemaksaan mengeluarkan zakat kepada
rekanan/kontraktor memenangkan tender pekerjaan umum oleh
Pemerintah Kota Mataram. Pemaksaan membayar zakat dibebankan
kepada kontraktor agar memiliki surat keterangan telah membayar
saat hendak melakukan pembayaran pekerjaan (14/02/2017).
Kota Mataram juga memiliki rapor buruk mengenai diskriminasi
terhadap jemaat Ahmadiyah, yang dicatat oleh beberapa lembaga HAM
di Indonesia seperti SETARA Institute, KontraS, dan Wahid Institute. Di
samping itu, Pemerintah Kota Mataram juga masih memiliki pekerjaan
rumah

sangat

besar

berkaitan

dengan

pemulihan

hak-hak

konstitusional warga Jemaat Ahmadiyah yang masih mengungsi di
Wisma Transito dan lokasi lainnya, terutama berkaitan dengan hak sipil
untuk bebas beragama/berkeyakinan, serta hak-hak lainnya di bidang
politik, ekonomi, sosial dan budaya.
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BAB III

KLUSTER DAN DINAMIKA KOTA TOLERAN
A. Kluster Kota-kota dan Dinamikanya
Berdasarkan data lengkap Indeks Kota Toleran tahun 2017, seluruh
kota di Indonesia dalam hal toleransi dapat dikelompokkan ke dalam
empat kluster utama, sebagaimana dalam tabel-tabel berikut.
Tabel 4.
Kluster 1: Kota-Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi
Rank

Kota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Manado
Pematang Siantar
Salatiga
Singkawang
Tual
Binjai
Kotamobagu
Palu
Tebing Tinggi
Surakarta
Ambon
Batam
Bitung
Jayapura
Padangsidimpuan
Palangkaraya
Sibolga
Sorong
Palopo
Semarang
Tanjung Pinang
Tarakan

Skor
Final
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,80
5,80
5,80
5,80
5,72
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,60
5,60
5,60
5,60

Kluster 1 ini menunjuk pada kota-kota yang memiliki skor rata-rata
baik pada masing-masing-masing indikatornya. Kota-kota ini jika
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disandingkan dengan data pada tahun sebelumnya memiliki posisi yang
tidak jauh berbeda dalam kelompok, paling tidak dalam kelompok 20
besar dengan angka toleransi tertinggi.
Tabel 5.
Kluster 2:Kota-Kota dengan Skor Toleransi Menengah 1
Rank
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Kota
Balikpapan
Blitar
Denpasar
Samarinda
Sungai Penuh
Jambi
Batu
Cirebon
Kendari
Kupang
Magelang
Metro
Pare Pare
Tegal
Tidore
Kepulauan
Pontianak
Pekanbaru
Bau Bau
Gorontalo
Gunung Sitoli
Lubuk Linggau
Mojokerto
Pangkal Pinang
Pasuruan
Prabumulih
Sabang

Skor
Final
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,45
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,39
5,35
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30

Kluster ini adalah kota-kota dengan skor antara 5,30-5,50. Dinamika
pergeseran peringkat kota-kota dalam kluster ini tidak terlalu tinggi atau
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moderat. Pergeseran peringkat kota-kota tersebut mungkin terjadi pada
indeks-indeks yang akan datang, namun dalam kluster yang sama, kecuali
ada perkembangan sangat progresif pada masing-masing indikatornya.

Tabel 6.
Kluster 3: Kluster 2: Kota-Kota dengan Skor Toleransi Menengah 2
Rank

Kota

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Pagar Alam
Bima
Madiun
Banjarbaru
Bekasi
Padang Panjang
Palembang
Dumai
Langsa
Pariaman
Ternate
Bontang
Kediri
Bandar Lampung
Surabaya
Tanjung Balai
Tomohon
Bengkulu
Bukittinggi
Sukabumi
Pekalongan
Probolinggo
Subulussalam
Banjar
Payakumbuh
Sawahlunto
Tasikmalaya
Medan
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Skor
Final
5,20
5,15
5,15
5,05
5,05
5,05
5,05
4,95
4,95
4,95
4,95
4,85
4,85
4,80
4,75
4,75
4,75
4,70
4,70
4,70
4,65
4,65
4,65
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60

Kluster sebagaimana tersaji dalam Tabel 6 ini adalah kelompok kotakota yang memiliki skor antara 4,60-5,20. Dengan skala Likert 1-7,
sebagaimana kita ketahui, angka mediannya adalah 4. Dengan demikian,
nilai pada masing-masing indikator terentang antara cukup/netral (4)
sampai cukup bagus (5). Kecuali ada terobosan sangat baik pada salah
satu variabelnya, dinamika skor toleransi kota-kota ini akan terjadi dalam
klusternya.
Tabel 7.
Kluster 4: Kota-kota dengan Skor Toleransi Terendah
Rank
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Kota
Cimahi
Solok
Tangerang
Selatan
Lhokseumawe
Tangerang
Malang
Bandung
Serang
Mataram
Padang
Makassar
Banjarmasin
Yogyakarta
Depok
Cilegon
Bogor
Banda Aceh
DKI Jakarta

Skor Final
4,50
4,45
4,30
4,20
4,20
4,10
4,02
3,80
3,78
3,75
3,65
3,55
3,40
3,30
3,20
3,05
2,90
2,30

Peringkat kota-kota sebagaimana tersaji dalam Tabel 7 ini adalah
kluster 4, yaitu kelompok kota-kota yang memiliki skor antara 2,30-4,50.
Dalam skala Likert 1-7, sebagaimana kita ketahui, angka mediannya adalah
4. Dengan demikian, nilai pada masing-masing indikator terentang antara
buruk (2) sampai cukup bagus (5). Sebagaimana kluster-kluster
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sebelumnya, kecuali ada terobosan sangat baik pada salah satu
variabelnya, dinamika skor toleransi kota-kota ini hanya akan terjadi dalam
klusternya.

B. Catatan Kemajuan dan Kemunduran
Sebelum kita catat kemajuan dan kemunduran, tentu dalam konteks
penyandingan dengan data IKT sebelumnya tahun 2015, perlu terlebih
dulu dijelaskan definisi operasional dari kemajuan dan kemunduran dalam
studi indexing ini. Kemajuan adalah pergerakan positif atau meningkat
sebuah kota hingga melampaui klusternya pada IKT sebelumnya,
sedangkan kemunduran sebaliknya merupakan pergerakan negatif atau
menurun sebuah kota sampai

melampaui

klusternya pada IKT

sebelumnya.
Dalam perspektif tersebut ada beberapa kota yang perlu
mendapatkan highlight khusus adalah DKI Jakarta dan Bekasi. Bekasi
mengalami kemajuan sangat signifikan, sedangkan DKI Jakarta sebaliknya
mengalami kemunduran mencolok.
Dalam pemeringkatan IKT tahun 2017, DKI turun dari peringkat 65
menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah). Hal itu disebabkan oleh
penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI
menjelang, saat, dan setelah Pilkada 2017.Perubahan sangat signifikan DKI
adalah

pada

indikator

peristiwa

pelanggaran

KBB,

pernyataan

pemerintah, dan tindakan nyata pemerintah. Untuk indikator peristiwa,
telah terjadi 24 peristiwa pelanggaran KBB dalam setahun terakhir. Dalam
situasi demikian tidak pernyataan terobosan dan tindakan nyata yang
solutif dalam merespons tingginya angka pelanggaran tersebut.
Sedangkan Bekasi, dalam IKT tahun ini, melompat dari peringkat
kedua terendah pada 2015 atau peringkat 93 ke peringkat 53 pada tahun
2017. Kota Bekasi mentas dari dasar Kluster 4 ke permukaan Kluster 3.
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Kemajuan signifikan inipada pokoknya didorong oleh semakin positifnya
standing position, pernyataan, serta tindakan Walikota Bekasi, Rahmat
Effendi, dalam merespons peristiwa-peristiwa intoleransi. Yang terbaru
beberapa waktu yang lalu, Walikota Rahmat didemo massa dari
kelompok-kelompok intoleran yang berakhir dengan kericuhan. Pendemo
menuntut

pencabutan izin gereja

Santa

Clara, namun Rahmat

menyampaikan pesan toleransi yang sangat kuat bahwa dia tidak akan
mencabut izin Santa Clara hanya karena didemo atau diintimidasi
sekolompok orang atau massa. Hanya putusan peradilan yang adil, tidak
memihak, dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat mencabut izin
sebagai keputusan administratif pemerintah kota. “Walaupun ditembak,
saya tidak akan cabut izin itu!”, tegas Rahmat teguh dengan pendiriannya
sebagai pribadi dan Walikota.15

15

Statemen tersebut antara lain diberikan kepada jurnalis Tempo. Berita dapat dilihat pada laman
https://metro.tempo.co/read/861982/rahmat-effendi-walau-ditembak-izin-santa-clara-tak-sayacabut, diakses pada 30 Oktober 2017
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BAB IV

Penutup
A. Simpulan
Dari studi Indeks Kota Toleran tahun 2017 dapat diambil beberapa
simpulan berikut:
1. Pada tahun 2017 ini terdapat 10 kota dengan skor toleransi
tertinggi, yaitu 1) Manado, 2) Pematang Siantar, 3) Salatiga, 4)
Singkawang, 5) Tual, 6) Binjai, 7) Kotamobagu, 8) Palu, 9) Tebing
Tinggi, dan 10) Surakarta.
2. Pada tahun yang sama, di sisi lain, terdapat 10 kota dengan skor
toleransi terendah, yaitu: 1) DKI Jakarta, 2) Banda Aceh, 3)
Bogor,4)
Cilegon, 5) Depok, 6) Yogyakarta, 7) Banjarmasin, 8) Makassar,
9) Padang, dan 10) Mataram.
3. Dibandingkan dengan data Indeks Kota Toleran Tahun 2015,
tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota
dengan skor tertinggi. Sepuluh kota sebagaimana pada tabel 2 di
atas sesungguhnya merupakan kota-kota yang pada tahun
sebelumnya berada pada kluster 1 kota-kota dengan skor
toleransi tinggi.
4. Sebaliknya, disandingkan dengan data IKT tahun 2015, terdapat
perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks
toleransi terendah pada tahun 2017. Perubahan sangat signifikan
terjadi pada DKI Jakarta dan Bekasi. DKI turun dari peringkat 65
menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah). Sedangkan
Bekasi melompat dari peringkat kedua terendah pada 2015
menjadi 53 pada tahun 2017.
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B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut, SETARA Institute
merekomendasikan beberapa poin catatan berikut:
1. Presiden RI hendaknya mendorong agar Pemerintah Kota di seluruh
Indonesia menjadi teladan dalam implementasi Pancasila dan UUD
NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang
kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi, mengingat kota
memiliki peran inisial dalam menjadi teladan bagi tata kelola
masyarakat dan pembangunan dalam iklim kebinekaan yang pada
umumnya tinggi.
2. Pemerintah Kota, khususnya Walikota, hendaknya membangun dan
membina toleransi di wilayahnya dengan cara memastikan
demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful
co-existence,

mengambil

kebijakan-kebijakan

berbasis

equal

treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakankebijakan diskriminatif yang ada di kotanya, mencegah dan
menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk
beragama/berkeyakinan secara merdeka, serta mengambil standing
position yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi
toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya
kedamaian dan kerukunan di kota-kota tersebut.

C. Keterbatasan
Dengan mencermati secara serius kendala-kendala teknis dan
substantif studi indexing ini, SETARA Institute mencatat dan mengakui
beberapa keterbatasan yang terdapat dalam studi ini.
1. Dalam penetapan skala penskoran, studi ini tidak dapat
menghindarkan diri dari penyederhanaan dalam kuantifikasi
situasi-situasi kualitatif menjadi skor tertentu dalam skala 1
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sampai 7. Artinya, dengan range yang lebih luas, misalnya 1-100
dimungkinkan distingsi yang jauh lebih akurat. Namun hal itu
dirasa amat sangat menyulitkan secara teknis.
2. Dalam studi ini, juga dimungkinkan terjadinya bias subjektivitas
dalam memberikan skor yang sulit untuk dihindari dalam
melakukan scoring pada masing-masing indikator. Namun untuk
mengurangi bias tersebut, SETARA Institute menempuh dua
teknik, yaitu triangulasi dengan narasumber-narasumber kunci
mengenai khusunya situasi toleransi di 10 kota dengan skor
tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah. Di samping itu,
SETARA juga melakukan konfirmasi melalui expert meeting
mengenai indexing sementara dan self assessment, khususnya
pada dua kluster (yaitu Kluster 1 dan Kluster 4), sebelum
dilakukan scoring final. Namun untuk self assessment memang
tidak semua pemerintah kota mengoptimalkan mekanisme
metodologis ini.

59

Daftar Pustaka
Brian J. Grim dan Roger Finke. 2006. "International Religion Indexes:
Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation
of Religion"Interdisciplinary Journal of Research on Religion (2006)
Brian J. Grim. 2008. "Religious Freedom: Good for What Ails Us?,", Faith and
International
Affairs
(2008)
6:No.2,
dapat
diakses
pada:
wwworfiaonline.org/archives/issues/6-2.
David Miller dalam Miller dan Walzer (ed). 1995. Pluralism, Justice and Equality.
Oxford: Oxford University Press
Halili. 2017. Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di
Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
Lexy J Moleong. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosda
Karya, Bandung), hlm. 178
Mohammad Hatta. 1977. Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan lahirnya
Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977. Jakarta: Idayu Press
Redaktur Kroniktotabuan, 2017, “Pemuda Lintas Agama Jaga Salat Idul Adha di
Kotamobagu”, https://kroniktotabuan.com/kotamobagu/pemuda-lintasagama-jaga-salat-idul-adha-di-kotamobagu, diakses pada 30 Oktober
2017
Redaktur Satumaluku. 2016. “Luar Biasa, Semua Orang Sudara Bangun Masjid
Raya Koota Tual”, http://satumaluku.com/2016/03/04/luar-biasa-samuaorang-sudara-bangun-masjid-raya-kota-tual/, diakses pada tanggal 30
Oktober 2017
Redaktur Tempo.Co. 2017.“Walau Ditembak, Izin Santa Clara Tak Saya Cabut”.
https://metro.tempo.co/read/861982/rahmat-effendi-walau-ditembakizin-santa-clara-tak-saya-cabut, diakses pada 30 Oktober 2017
Sara Bullard. 1996. Teaching Tolerance. New York: Doubleday
Thomas Scanlon. 2003. The Difficulty of Tolerance. Cambridge: Cambridge
University Press
Tim Komnas HAM, 2016, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan (Komnas HAM RI, Jakarta), hlm. 63
U.S. Department of Justice. 2008. Hate Crime: The Violence of Intolerance,
http://www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember
2008.
Wawan Tunggul Alam (ed.). 2000. Bung Karno Menggali Pancasila. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

60

