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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsosnan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik ص
 

di bawah) 



 

 

 
 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
 

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika 

ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda      . 



 

2. Vokal 
 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I ا 

 ḍammah U U ا

 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 

 ى

 
 

fatḥahdan yā‟ 

 
 

Ai 

 
 

a dan i 

 
 

 ى و

 
 

fatḥah dan wau 

 
 

Au 

 
 

a dan u 



 

3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 
 

Harkat dan 

Huruf 

 
 

Nama 

 
 

Huruf dan 

Tanda 

 
 

Nama 

 

 ...ا | ... ى
fatḥahdan alif 

 

atauyā‟ 

 

Ā 
 

a dan garis di atas 

 kasrah danyā‟ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى

 

4. Tā’ Marbūṭah 
 

Transliterasi  untuk  tā’  marbūṭahada  dua,  yaitu:  tā’  marbūṭahyang  hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah  

[t].  Sedangkan  tā’  marbūṭahyang  mati  atau  mendapat  harkat  sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah 

itu transliterasinya dengan (h). 



 

5. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan 
 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir 
 

sebuah kata dan didahului oleh huruf ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf 
 

kasrah( ىىّ   maddah menjadi (i). 

 

6. Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

 

 turan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop       hanya berlaku bagihamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Bahasa Arab yang Lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 



 

 

 

 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( لاله ) 
 

Kata “ llah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun  tā’  marbūṭahdi  akhir  kata  yang  disandarkan  kepadalafẓ  al- 

Jalālah 
 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 

 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan hurufkapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 
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ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas Implementasi Perda No.3 Tahun 2014 tentang 

Bangunan Gedung dan SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri Terhadap 

Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim dengan menguraikan beberapa hasil dari 

penelitian selama di lokasi. 

Penelitian ini di Kec. Binamu Kab. Jeneponto, penelitian lapangan dengan 

pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan 

data deskriftif berupa perkataan dari pihak terkait yang kemudian dalam 

penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber literatur dari buku-buku, 

jurnal, artikel, skripsi serta karya tulis lainnya. 

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini Implementasi Peraturan 

SKB 2 Mentri No, 8 dan 9 Tahun 2006 dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung sudah jelas mengatur semuanya dan sudah berjalan dengan 

semestinya. Tanpa terkecuali pembangunan rumah ibadah yang sering menjadi 

pemicu konflik sampai hari ini. Padahal sudah jelas ketentuan pada aturan di atas 

bahwa tidak membedakan antara pembangunan rumah ibadah muslim maupun non 

muslim. Karena syarat-syarat administrasinya sama. 

 

 
Kata kunci: pembangunan, rumah ibadah, non muslim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, keberagaman manusia dan 

lingkungannya telah melahirkan sebuah keberagaman budaya, peradaban,dan agama. 

Kesadaran manusia untuk mengakui realitas keberagaman menjadi sebuah kebutuhan. 

Dalam hal ini menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain itu sangat 

penting, walaupun dalam prakteknya masyarakat tidak menyeluruh dan tidak 

semuanya dapat mengharmonisasikan perbedaan trsebut dikarenakan berbagai macam 

faktor, salah satunya perbedaan agama yang merupakan kepercayaan atau keyakinan. 

Berada dalam suatu negara dengan berbagai macam agama sangat  mungkin 

terjadinya sebuah benturan di antara masyarakat yang berbeda agama. 

Setiap negara sudah memiliki aturan hukum yang sudah di atur dalam undang 

undang kemudian di tuangkan kedalam konstitusi sehingga menjadi sesuatu 

perjanjian masyarakat umtuk mencapai keadilan yang menyeluruh bagi semua warga 

negara Indonesia, ssehingga jelas bahwa negara, masyarakat dan konstitusi 

berhubungan erat. 

Perbedaan agama ini menjadi sebuah fenomena sosial yang menimbulkan 

sebuah ketidak harmonisan didalam hubungan bermasyarakat, karena masing masing 

dari agama ini mengklaim bahwa agama merekalah yang paling tepat dan benar, 

sudah sejak dahulu persoalan tekait peebedaan agama ini terjadi dan 

 
 

1 



2 
 

 

 

 

membudidayahingga sekarang, tentunya masalah ini harus mendapatkan perhatian 

yang khusus dan dari pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan melalui 

peraturan. 

Seperti halnya dalam pembangunan rumah ibadah juga merupakan suatu 

permasalahan yang kita sering temui, seperti masalah pendirian rumah ibadah non- 

muslim yang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

Sebagaimana yang telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua 

UUD 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan Konstitusional 

yang sangat kuat dalam UUD 1945. Materi Undang-Undang ini sebagian berasal dari 

rumusan Undang- Undang yang telah di sahkan sebelumnya, yaitu tentang HAM 

Dalam UUD 1945 mencakup 27 Materi
1
, salah satunya berisi seperti Bab XA Pasal 

28E ayat (1) dan (2) yaitu:
2
 

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan 

memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikran 

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

 

 
 

 

 
dan (2). 

1
 Jimly Asshidiqie, Konstitusi& Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 84. 

2
 Lihat dalam MPR RI 2012 UUD Tahun 1945 Bab XA Tentang HAM Pasal 28 E ayat(1) 



3 
 

 

 

 

Dan juga disebutkan dalam UUD 1945 padaPasal 29 ayat(2) yaitu:
3
 

 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaan itu.” 

Tentunya jamina tersebut bukan sesuatu yang abstrak melainkan sesuatu yang 

absolut sehingga harus sejalan dengan apa yang telah diumuskan dalam pasal 29 ayat 

2, tetapi pada kenyataannya belum ada bentuk yang kogkrit untuk menyelesaikan 

masalah rumah ibadah tersebut. 

Dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 

berbunyi:
4
 

1 Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing danuntukberibadah 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

2 Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi 

Manusia (Undang-Undang HAM) dijelaskan:
5
 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutadalah Hak Asasi 

Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun dan oleh 

siapapun.” 
 

3
 www.hukumonline.com ,diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 23.30 WITA. 

4
 http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika- 

menghalangiorang-melaksanakan- ibadah. diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 
23.32 WITA. 

5
 http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika- 

menghalangiorang-melaksanakan- ibadah, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 
23.35 WITA. 

http://www.hukumonline.com/
http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika-
http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika-
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Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM padaPasal 12 

berbunyi:
6
 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 

pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan 

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera 

sesuai dengan H M.” 

Dalam hal mengatur prosedur pendirian rumah ibadah, pada masa lalu 

pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang di dalam surat keputusan 

bersama mentri agama dan mentri dalam negeri nomer 01 tahun 1969 pasal 4 

menyebutkan:
7
 

1. Setiap pendirian Rumah Ibadah perlu mendapat izin darikepala daerah atau 

pejabat Pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu; 

2. Kepala daerah yang dimaksud dalam ayat (1),Pasal ini memberikan izin yang 

dimaksud setelah mempertimbangkan: 

a. Pendapat kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; 

 

b. Planologi (Perencanaan Kota); 

 

c. Kondisi dan keadaan setempat; 

 

3. Apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat 

meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau 

rohaniawan setempat. 

 
 

6
 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 12. 

7
 Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI 1973, Peraturan Menteri Agama 

Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia, (Reprint: DDII, Jakarta 1985). 
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Namun keberadaan SKB Tahun 1969 tersebut ternyata masih dirasa 

memojokkan bagi kaum Agama Budha sebagai minoritas, karena peraturan itu sangat 

membatasi. Sebagai ganti SKB 2 Menteri 1969 diubah dalam Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV 

Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 menyebutkan yaitu:
8
 

a. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif danpersyaratan 

teknis pembangunan gedung; 

b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) 

pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: 

1. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 

90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan 

tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3); 

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang 

disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa; 

3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupatenatau Kota; 

 

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)Kabupaten 

atau Kota. 

c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi 

sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah  

berkewajiban menfasilitasi tersedinya lokasi pembangunan Rumah Ibadah. 

 

8
 Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 30. 
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Dalam peraturan daerah nomer 03 tahun 2014 tentang bangunan gedung pasal 

6 ayat (2) berbunyi:
9
 

“Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat 

manusia melakukan Ibadan keagamaan dapat berbentuk: a. Bangunan masjid, 

mushallah, langgar, surau; b. Bangunan gereja, kapel; c. Bangunan pura; d. 

Bangunan vihara; e. Bangunan kelenteng; dan f. Bangunan keagamaan dengan 

sebutan lainnya‟‟. 

Kemudian dalam pasal 10
10

 

 

1. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung. 

2. Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi: 

 

a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; 

 

b. Status kepemilikan Bangunan Gedung, serta 

 

c. IMB. 

 

3. Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi: 

 

a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas: 

 

1) persyaratan peruntukan lokasi; 

 

2) intensitas Bangunan Gedung; 

 

3) arsitektur Bangunan Gedung; 

 

4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; serta; 

 

5) rencana tata bangunan dan lingkungan. 

 

b. Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas: 

 

1) persyaratan keselamatan; 
 

9
 Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomer 3 Tahun 2014 pada Pasal 6 Ayat 2. 

10
 Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomer 3 Tahun 2014 pada Pasal 10. 
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2) persyaratan kesehatan; 

 

3) persyaratan kenyamanan; serta 

 

4) persyaratan kemudahan. 

 

Pembangunan rumah ibadah gereja menjadi sebuah konflik yang dikarenakan 

adanya penolakan dari masyarakat di aerah tersebut karena berbagai faktor, dalam 

pendiriannya tentu harus mengacu pada hukum atau peraturan yang berlaku dan di 

tetapkan oleh pemerintah. 

Dengan melihat permasalahan yang timbul tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam tentang 

bagaimana penerapan peraturan daerah dan bagaimana permasalahan yang 

ditimbulkan terkait dengan pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu 

Kab. Jeneponto yang dituangkan kedalam judul skripsi yang berjudul: Implementasi 

Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Dan SKB Surat Keputusan 

Bersama 2 Menteri Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Kec. 

Binamu Kab. Jeneponto 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Dalam fokus penelitian yang menjadi pokok masalah dalam penilitian ini 

 

adalah: 

 

a. Implementasi 

 

b. Perda 

 

c. Bangunan gedung 

 

d. Gereja 

 

2. Deskripsi Fokus 

 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penulisan ini, maka 

penulis memberikan deskriktif terhadap beberapa kata, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Implementasi 

 
Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan bentuk atau hal 

yang disepakati dulu.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11
 https://www.alihamdan.id/implementasi, Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 

01.11 WITA 

https://www.alihamdan.id/implementasi
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b. Perda 

 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Wali kota.
12

 Hakikat perda sebagai sarana penampung 

kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki 

oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan 

perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan 

nasional semata.
13

 Peraturan daerah merupakan sarana mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah
14

 

c. Bangunan gedung 

 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang  

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 

dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15

 

 

 

 
 

12
 https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia), Diakses pada tanggal 17 

agustus 2020 Pukul 01.13 WITA 
13

 JumadiJ. “KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAERAH (PERDA) 
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI INSTRUMEN OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM 
PERUNDANG-UNDANGAN DI 
INDONESIA”. Jurnal Hukum Unsulbar, hlm. 36 

14
 Abd. Rais Asmar. “PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH”. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah. hlm. 63 
15

 http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/UU_No_28_Tahun_2002_- 
_Bangunan_gedung.pdf Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 01.18 WITA. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)
http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/UU_No_28_Tahun_2002_-_Bangunan_gedung.pdf
http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/UU_No_28_Tahun_2002_-_Bangunan_gedung.pdf
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d. Gereja 

 

Gereja yaitu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman kristiani.
16

 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan pokok, yaitu: 

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang 

pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto? 

2. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah: 

a. Untuk mengetahui mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang 

pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

b. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

 

 

 

 

 

 
16

 https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja, Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 01.20 
WITA. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja
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2. Kegunaan penelitian 

 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini 

 

ialah: 

 

a. Memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, hal-hal 

yang berkaitan dengan peraturan daerah dan pelaksanaannya. 

b. Sebagai refresin kepada mahasisawa hukum, khususnya hukum tata negara dalam 

rangka penelitian dan penulisan selanjutnya. 

c. Manfaat bagi penilis ialah menambah pengetahuan dan pemahaman. 



 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori-Teori 

 

1. Teori Negara 

 

Ilmu Negara telah mulai memiliki ruang lingkup, fokus, dan kerangka 

keilmuan yang jelas,
17

 negara telah menjadi objek kajian utama, di samping 

konstitusi, sejarah negara atau bangsa, dan pemerintahan.
18

 Dalam perkembangan 

sebagaimana ditunjukkan oleh Nirdlinger, disebabkan bahwa negara makin menjadi 

“badan” yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua formasi masyarakat, maka 

negara menjadi penting sebagai unit analis.
19

 Dalam posisi seperti ini, maka negara 

menjadi kekuatan politik penentu dinamika sosial-politik sebuah masyarakat dan 

negara-bangsa. 

Pemikiran-pemikiran mengenai negara dalam pengertian yang umum, sering 

kali hasil dari spekulasi. Usaha untuk melakukan deduksi dengan berlandaskan 

konsekuensi logika tertentu, masih berdasarkan uraian spekulatif. Dengan demikian, 

dalam dunia akademik muncul kategorisasi pemikiran-pemikiran mengenai negara 

yang beragam, tergantung kepada sudut pandang yang di pakai dari variable-variabel 

 

 
 

17
 Miriam Budiardjo, 1997, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Penerbit Gramedia 

Pustaka Utama, hlm. 1. 
18

 Lihat: Miriam Budiardjo, 1986, “Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik”, 
Jurnal Ilmu Politik, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4-5. 

19
 Eric A. Nordlinger, “Taking State Seriously”, dalam Myro Weiner dan Samuel P. 

Huntington (Editor), 1987, Understanding Political Development: An Analysis Study, Boston-
Toronto, Brown & Co., hlm. 353. 

 

21 
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yang dijadikan tolok ukur kategorosasi. Begitu pula perbedaan pemakaian variable 

akan menghasilkan juga kategorisasi yang tidak sama.
20

 

Ditinjau dari variabel waktu perkembangan pemikiran negara secara umum 

dan akar ideologis pemikiran tersebut maka dalam literature dijumpai 8 teori negara 

yaitu, Teori Negara Korporatis, Teori Negara Structural, Teori Negara Formal, Teori 

Negara Kapitalis Klasik, Teori Negara Marxis Klasik, Teori Negara Bonapartis, Teori 

Negara Pluralis, Teori Negsrs Organis. 

Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia 

dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis. Definisi negara yang 

universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan berbagai pemikiran 

kemudian diambil ciri-ciri karakteristiknya dari kenyataan yang brsifat umum. Ciri- 

ciri umum karakteristik negara yaitu: 

1. Negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia. 

 

2. Negara eksis karena adanya ikatan jiwa antara manusia dan negara. 

 

3. Negara terdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa. 

 

Istilah negara mengacu pada sebuah organisasi yang terdapat sekelompok 

orang di dalamnya. Kata negara berasal dari bahsa inggris yaitu state, sedangkan dari 

bahasa belanda dan jerman adalah steat, dan dari bahasa prancis yakni etat. Semua 

kata tersebut di dapat dari bahasa latin yaitu status atau statum yang artinya suatu 

keadaan yang tegak dan tetap atau seuatu yang mempunyai sifat yang tegak dan tetap. 

 

20
 Arief Budiman, “Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan”, 

Prisma, No. 7, Tahun XI, Juli, 1982, 
hlm. 4. 
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Di negara kita di Indonesia kata negara di ambil dari bahasa sansekerta yaitu nagari 

atau negara yang memiliki arti wilayah atau penguasa. 

Secara terminologi negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi pada 

suatu kelompok masyarakat yang bercita-cita untuk hidup bersatu dalam suatu daerah 

tertentu dan mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. 

Negara merupakan subjek hukum internasional yang terpenting dibandingkan 

dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum negara 

memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg 

negara adalah organisasi kekuasaan yang di ciptakan oleh kelompok manusia yang 

disebut bangsa seangkan menurut Logeman negara merupakan organisasi kekuasaan 

yang menyatukan kelompo manusia yang disebut bangsa. 

Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang 

secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan 

hukum yang memulai pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang 

merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah 

perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan 

hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. 

Selain itu menurut Hans Kelsen negara adalah komunitas yang diciptakan 

oleh suatu tatanan hukum internasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab 

itu, dari sudut pandang hukum persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan 

hukum nasional maka dari itu kita harus menerima bahwa komunitas yang disebut 

negara adalah tatanan hukumnya. 



24 
 

 

 

 

Menurut Dr. Wiryono Prodjodikoro. SH negara ialah organisasi di antara 

kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan 

mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan 

sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 

2. Teori Negara Hukum 

 

Kadangkala hukum dikatakan represif karena adanya pola yang nampak dari 

ketidak percayaan masyarakat sendiri dalam menilai keberlakuan hukum. Di pihak 

lain aturan hukum yang bersifat represif bukan berarti hukum memang represif, 

namun represifnya penegakan hukum merupakan reaksi dari penegakan hukum 

sendiri yang mengalami kebuntuan dalam pemberlakuannya. Negara tidak dapat 

dikatakan salah apabila negara dapat memenuhi beberapa unsur dalam pembentukan 

symbol-simbol keberlakuan kekuatan represifnya. Diantara symbol-simbol tersebut 

adalah: 

1. Adanya tujuan yang jelas dalam pemberlakuan sifat dan sikap represif. 

 

2. Adanya kemamuan untuk membuat tidakan represif tersebut dapat dikendalikan 

dalam berjalannya. 

3. Adanya komitment yang jelas dalam pemberlakuannya. 

 

4. Pola represif yang dijalankan merupakan sudah dianggap sebagai alternatif 

terakhir untuk dijalankan. 

5. Adanya upaya memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pembentukan 

dan pembentukan pola represif sebagai bagian dari peraturan hukum yang telah 

buntu. 
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Negara menjadikan faktor tujuan yang bersifat independent dalam 

pembentukan tindakan. Intervensi dari tujuan yang menyimpan harus di 

kesampingkan dalam pembentukan kebijakan yang diambil. Disinilah yang 

merupakan bagian dari bentuk keberlakuan hukum yang akan membutuhkan sifat 

pendorong. Hukum membutuhkan kekuatan pendorong. Ia membutuhkan kekuasaan. 

Kekuasaan ini memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum, 

seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi proses-proses 

dalam masyarakat. Kita bisa mengatakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan akan 

tinggal sebagai keinginan atau ide belaka. 

Adanya hukum dalam sebuah negara dikatakan harus memiliki daya paksa 

baik itu bersifat represif maupun daya paksa yang bersifat lemah. “semua negara 

berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah negara-negara yang 

lembek” istilah ini dipakai waber bermaksud untuk mencakup segala bentuk 

ketidakdisiplinan sosial yang manifestasinya ialah: cacat dalam peruundang-ndangan 

dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum, suatu ketidakpatuhan 

yang menyebar dengan luasnya dikalangan pegawai negeri pada semua tingkatan 

terhadap peraturan yang di tujukan kepada mereka, dan sering mereka ini bertabrakan 

dengan orang-orang atau kelompok penguasa, yang justru harus mereka atur. 

Menurut Fichte, negara bukan hanya memiliki tujuan yang negatif tetapi juga 

tujuan positif, yaitu menciptakan dan memelihara ketertiban, ketentraman dan 

keamanan. Dalam tahun 1800 ia menerbitkan sebuah buku tentang negara dagang 

yang tertutup, dimana ia membela kebebasan negara dalam bidang ekonomi, 
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demikian pula masalah-masalah sosial yang ditemkannya. Dalam buku ini terdapat 

gagasan-gagasan yang selama revolusi Perancis, dikenal sebagai ide komunis. Dalam 

idenya tersebut pemerintah diharapkan menentukan keadaan ekonomi penduduknya. 

Dalam sistem gerak dinamika negara ini penduduk tidak mempunyai hak apa-apa. 

Dalam tahun 1848 perancis ingin mewujudkan sistem ini, dimana negara tidak 

dianggap sebagi sejumlah individu, melainkan sebagai kesatuan yang mengatasinya. 

Pemahaman tersebut merupakan pengingkaran atas keberadaan negara.Negara 

harus dikonsepsikan sifat-sifat positif meskipun terdapat model rekayasa negara yang 

tidak ideal ketika dijalankan. Oleh karenanya prinsip dijalankannya negara harus 

berdasarkan pada pola pemikiran dengan melihat pada aspek upaya kesejahteraan dari 

adanya persamaan cita-cita dan kepahaman untuk membuat suatu kelompok. 

Tafsiran Hugo Grotius bahwa “negara merupakan suatu persekutuan yang 

sempurna dari pada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan 

hukum”. Pendapat Bluntschli lain lagi yang mendefinisikan bahwa negara sebagai 

“diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu”. 

Kemudian Hans Kelsen merumuskan negara itu sebagai suatu susunan pergaulan 

hidup bersama dengan tata paksa. 

Tata paksa di sini bukan berarti terdapat paksaan-paksaan yang terjadi secara 

sistematis dan tidak terstruktur. Hal ini yang perlu dikritisi dari konsep berfikir 

Djengis Khan. Djengis Khan pernah bertanya kepada salah satu panglimanya: ” pa 

menurutmu pendapatmu sebesar-besar kenikmatan dalam kehidupan?”. Jawab 

panglima: ”Berburu hewan tuanku, di waktu rumput tengah menghijau dengan 
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berkuda yang cepatdan gagah perkasa, dan dengan burung elang di lengan”. Kata 

Djengis Khan, tidak. ”Sebesar-besar nikmat hidup ialah menaklukkan lawan kita, 

menghalau mereka sebagai lawan ternak, sambil mendengarkan ratap tangis keluarga 

dan kekasihnya, merampas segala harta miliknya dan merampas putri-putrinya yang 

tercantik”. Sebaliknya Shan Yang seorang pujangga klasik cina mengemukakan 

bahwa satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan kuasa, dan ini 

hanya mungkin tercapai apabila negara memiliki tentara yang kuat dan besar. Ia 

mengatakan bahwa rakyat yang makmur dan pintar serta berbudi tidak mungkin dapat 

disuruh berkelahi. Oleh karena itu bila menginginkan negara kuat dan  berkuasa 

rakyat tidak boleh kuat. 

Terdapat kesamaan pemikiran seperti halnya yang dibuat oleh Djengis Khan 

yaitu yang terdapat pada pemikiran Marx dan Lenin. Pada pokok persoalan tersebut 

Marx dan Lenin telah menjungkirbalikkan hal ihkwal yang menyangkut hukum dan 

negara, jauh dan semata-mata ciptaan negara, hukum itu sendiri merupkan dasar 

pengertian “negara”. Yang disebut terakhir ini tidak lain sebuah fiksi hukum yang di 

bawah pengaruh Renaissance dan Humanisme pada abad ke XVI di uraikan lebih 

lanjut oleh Jean Bodin, untuk mengsekulerisasi dan merasionalisasi politik penguasa 

dan dengan demikian memberikan kepadanya kekekalan dan legitimasi. Hal ini 

dilakukan sedemikian rupa sehingga di dalamnya dipakai pengertian-pengertian yang 

dipinjam dan hukum Romawi dapat di tegakkan karena aspaek-aspek tertentu 

pengertian negara sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun demikian, pengertian 

negara seperti yang abad XIX diobservasi oleh Marx dan Engels serta tanpa banyak 
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alasan telah lebih digeneralisasi oleh mereka bahkan tipe-tipe negara yang dewasa ini 

kita kenal, gejala-gejala historis yang relatif baru, dimana banyak sekali bentuk 

penyelenggaraan kekuasaan di masa lalu tidak memperlihatkan persamaan, 

kendatipun untuk mudahnya kami menyebutnya juga “Negara-Negara” Anakhronistis 

atau yang tidak lagi cocok dengan keadaan. Oleh karena itu lebih baik di dalam 

mempelajari kebiasaan hukum, kita berpegang pada ungkapan yang lebih umum yaitu 

“penguasa umum”. 

Istilah penguasa umum tersebut dengan kata lain, dengan kekuasaannya 

perundang-undangan harus memiliki kedudukan yang merdeka dan pemerintahan 

negara. Bila tidak, niscaya wujud dan fungsinya diceraiberaikan. Dengan demikian ia 

akan kehilangan arti dan nilai sebagai peraturan umum. Tapi dalam kedudukan 

seperti itu dalam pandangan yuridis justru tidak diberikan pada undang-undang, 

kecuali bila yang diakui berdaulat adalah undang-undang. Tetapi dalam negara 

hukum kedudukan undang-undang semacam itu diterapkan. Hanya dan undang- 

undanglah tiap orang memperoleh kekuasaan, termasuk kepala negaranya. Dalam 

negara hukum ini tidak ada pula kehendak untuk berkuasa atau kehendak negara yang 

berdaulat, di samping undang-undang. 



29 
 

 

 

 

3. Teori Fungsi Hukum 

 

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial 

dalam suatu masyarakat, bahwa hukum akan melayani masyarakat, baik berupa 

pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, serta melindungi kepentingan 

masyarakat itu sndiri oleh karena itu hukum menjadi semakin penting peranannya 

sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah. Kesadaran yang 

menyebabkan bahwa hukum merupakan instrument penting untuk diwujudkannya 

tujuan-tujuan tertentu, yang menjadikan hukum sebagai sarana yang secara aktif dan 

sadar digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum 

yang dibuat dengan sengaja. Fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa 

sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur
21

. 

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan 

predikbilitasi di dalam kehidupan masyarakat. 

b. Hukum merupakan sarana pemerintahan untuk menetapkan sanksi. 

 

c. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungimelawan 

kritik. 

d. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya. 

 

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi dalam tiga sector, yaitu: 
 

 

21
 Syamsuddin, Rahman and Aris, Ismail (2014) Merajut Hukum di Indonesia. Mitra 

Wacana Media, Jakarta. hlm. 26 
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1. Hukum sebagai alat penerbit yang artinya hukum menciptakan suatu kerangka 

bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin 

timbul melalui suatu hukum acara yang baik. 

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan yang artinya hukum berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum dan 

kepentingan individu. 

3. Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan 

terjadiya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga 

kreatif di bidang profesi hukum. 

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu 

sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik 

berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi 

kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum semakin dirasa 

penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah.Hukum 

mempunyai arti pentig bagi kekuasaan formal lmbaga-lembaga negara, unit-unit 

pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah.Legalisasi kekuasaan itu dilakukan 

melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum. 

Hukum dapat juga berperan sebagai pengontrol kekuasaan sehingga 

pelaksanaannya dapat di pertanggung jawabkan secara legal dan etis. Perubahan 

hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak 

tertulis, perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan 
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konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, 

perubahan pembatasa hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian 

kontrak, peralihan tanggung jawab dari tujuan ganti rugi ke asuransi, perubahan 

dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain. 

Sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peratauran, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan 

lembaga penegak hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem 

hukum menekan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi 

internal dari keempat unsur dasar system hukum tersebut, menyangkut perangkat 

peraturan, oenerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh 

diferensiasilembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. 

Perkembagan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara 

diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap 

kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi 

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu 

masyarakat teruai dalam bidang spesialisasi yang masing masing sedikit banyak 

mendapat kedudukan otonom. 

Sebagai salah satu subsistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari 

peruubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan 
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sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada 

bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi disekelilingnya. Untuk 

melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat dalam bentuk 

konsep menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Alat terebut 

menunjukkan pekerjaan hukum yaitu: 

1. Merumuskan   hubungan   antara anggota   masyarakat dengan menentukan 

perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan 

2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, 

atas siapa dan bagaimana prosedurnya. 

3. Mempertahankan kemamouan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur 

kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan. 

Apabila hukum itu dipakai dalam artian bentuk karya manuasia tertentu dalam 

rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang, 

diantara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isisnya 

adalah bentuk sistem hukum formal.Segi yang menendai bentuk yang demikian 

adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya dan segi yang lainnya adalah 

kekakuan. 

Kepastian hukum memang banyak disebabkan karena sifat kekakuan bentuk 

pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti 
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kesenjangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa dalam 

masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut. 

Tuntutan tehadap terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala 

kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan 

akan perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh 

tingkah laku masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh 

hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. 

Terdapat suatu jurang yang memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak 

dan masyarakatnya, dilain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. 

Perubahan hukum formal, dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan fungsi- 

fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum sebagai sarana 

pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi kedalam fungsinya yang 

berlainan seperti fungsi kontrol sosial. 

Dengan terjadinya perubahan-perubahan, hukum harus menjalankan usahakan 

sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepencingan yang 

mungkin timbul, tidak mengganggu ketertiban serta produktifitas masyarakat. 

Penyesuaian hukum terdapat perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum sebagai 
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sarana kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaiman menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi. 

4. Teori Tujuan Hukum 

 

Hukum sendiri bukanlah sekadar kumpulan atau penjumlahan peraturan- 

peraturan yang masing-masing berdiri sendiri
22

. Manusia merupakan pelaku atau 

subjek buakan alat atau objek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Kaidah hukum melindungi kepentingan 

manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan antara manusia 

agar tercipta ketertiban atau stabilitas seperti yang diharapkan, agar dapat mencegah 

terjadinya konflik atau gangguan kepentingan. Mengatur hubungan manusia dan 

meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum 

fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara 

kelompo maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, 

dilaksanakan dan ditegakkan. Kedaran pada diri manusia pada dasarnya adalah 

manusia memerlukan perlindungan kpentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan 

dilaksakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain 

terlindungi dari ancaman disekelilingnya. 

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang meupakan 

saran dan langkah yang dilakukan oleh pemeintah untuk menciptakan sistem hukum 

nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Negara harus mempunyai 

 

22
 Syamsuddin, Rahman (2019) Pengantar Hukum Indonesia. Kencana, Jakarta. hlm. 2 
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tujuan yang dicapai dan upaya untuk mencapainya dengan menggunakan hukum 

sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak belakuan hukum-hukum sesuai 

dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. 

Ada dua masalah penting dalam sumber hukum dari sudut pandang filsafat, 

 

yaitu: 

 

1 Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang 

dimaksud adalah untuk menciptakan keadilan maka hal-hal secara filosofis 

dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil. 

2 Faktor-faktor yang mendorong seseoang mau tunduk pada hukum. Hukum 

diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong sseorang taat 

pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. 

Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

 

1 Hukum materil (materiel recht) adalah aturan hukum yang mengatur hubungan- 

hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak dan kewajiban, 

memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang dalang didalam 

masyarakat. 

2 Hukum formil (formeel recht) adalah aturan hukum yang mengatur cara 

bagaimana mempertahankan aturan hukum materil. Mempertahankan atau 

melaksanakan hukum materil didalam Negara hukum adalah jalan tertentu, 

jalan hukum yaitu dengan beracara. 
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Jeremy Benthan dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan 

wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest 

number (kebahagian yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya 

orang).Benthan juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk 

menghasilkan kebahagian untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. 

Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: 

 

1 To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) 

 

2 To provide abundance (untuk memberikan makanan yang brlimpah) 

 

3 To provide security (untuk memberikan perlindungan) 

 

4 To attain equity (untuk mencapai kebersamaan). 

 

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah yang 

menhasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan 

cara banyak orang mendekati putusa-putusan etis, sangat mudah melihat kenapa teori 

ini memiliki daya tarik yang sangat besar. Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh 

Mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar 

menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagiaan. 

Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung 

pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan 

tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat membahas mengenai 
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keadilan.Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang mengklaim 

benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. 

Hak atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagiaan orang 

lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi memperoleh 

kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara keteraturan didalam masyarakat. 

5. Teori Kewenangan 

 

Pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan oleh masing-masing jabatan
23

. Konsep 

teoritis tentang kewenangan oleh H.D Stoud menyatakan bahwa kewenanagan adalah 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenang dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintah oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum publik. 

Sehubungan demgam itu, menurut H. Abd.Latif istilah wewenang atau 

kewenangan disejajarkan. Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang 

terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia.
24

 Kewenangan atau 

wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau 

kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup 

melaksanakan kewajiban publik. 

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penggunaan istilah wewenang 

digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang 

selalu digunakan dalam konsep hukum publik. “wewenang sebagai konsep hukum 

23
 Ade Darmawan, dkk. Tata Hukum Indonesia. Widina Bhakti Persada Bandung, 2021. 

24
 Safriani, Andi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut 

UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.". hlm. 35. 
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publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, 

konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang 

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.Komponen ini dimaksud 

agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya di luar tujuan yang di 

temtukan olehperaturan perundang-undangan.Komponen dasar hukum bahwa 

wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan 

bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar 

hukum dalam hal bertindak. Sedangkan komponen konformitas mengandung makna 

adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan 

standard khusus (untuk jenjang wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki  

agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara mempunyai tolak ukur atau 

standard yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada 

legalitas tindakan. 

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan atau wewenang adalah hal bertindak 

atau tidak bertindak sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan. Namun 

menurut H. Salim, H.S Black‟s Law Dictionary, “kewenangan itu dapat dibedakan 

menjadi 17 macam keewenangan yang meliputi: 

1 The power delegated (kewenangan delegasi) 

 

2 Legal power (kekuasaan nyata) 

 

3 Apparent authority(kewenangan nyata) 

 

4 Authority by estoppels (kewenangan unruk menyangkal) 
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5 Authority coulped with an interest (kewenangan yang digabungkan dengan 

kepentingan) 

6 Express authority (kewenangan yang diberikan seara jelas, apakah dalam 

bentuk tertulis maupun lisan) 

7 Generak authority (kewenangan umum) 

 

8 Implied authority (kewenangan yang tersirat) 

 

9 Actual authority (kewenangan yang benar-benar ada atau terjadi) 

10 Incidental authority (kewenangan yang bersifat kebetulan) 

11 Inferred authority (kewenangan dalam mengambil keputusan) 

12 Inherent authority (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan) 

13 Limited authority (kewenangan yang terbatas) 

14 Maked authority (kewenangan yang terbuka) 

 

15 Ostensible authority (kewenangan semu/pura-pura) 

16 Special authority (kewenangan khusus) 

17 Unlimited authority (kewenangan yang tidak terbatas) 

 

Dalam Hukum Administrasi Negara sudah menjadi prinsip bahwa setiap 

penyelenggara kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan asas 

legalitas/legitimasi. Oleh karena itu, substansi asas legalitas adalah wewenang yaitu 

kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Terkait dengan itu 

wewenang menurut H.D Stout mengatakan bahwa “wewenang adalah pengertian 

yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
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keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik. 

Menurut Philipus Hadjon, kewnangan membuat keputusan dapat diperoleh 

dua cara yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi ialah wewenang yang melekat 

pada suatu jabatan sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu 

kewenangan yang ada.Denaga demikian, maksud atribusidan delegasi ini adalah 

untuk mengetahui atau memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak untuk 

menyelenggarakan suatu kewenangan. 

B. Analisis Yuridis 

 

1. Undang-undang Dasar 1945 

 

UUD 1945 dalam hukum di Indonesia dikenal sebagai sumber dari segala 

hukum yang menjadi turunannya. Adapun tingkatan hukum di Indonesia  setelah 

UUD 1945 adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pereturan Presiden, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Dalam 

sistim hukum global Indonesia juga mengadopsi berbagai konvenan internasional 

seperti konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Lewat Undang-Undang No. 12 

Tahun 2005.Dalam masa reformasi UUD 1945 paling tidak telah mengalami 4 kali 

amandemen. 

Di era reformasi sekarang, banyak sekali produk hukum yang lahir dalam 

masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai 
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kelompok masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan 

dengan berbagai upaya legislative mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan 

berbagai produk hukum. Mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan 

Daerah.Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada 

menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada pula yang 

melihat sebagai produk-produk multitafsir. 

Di sisi lain, Negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk  

dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan 

suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Penduduk ini menganut Agama 

kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Bagian terbesar dari penduduk 

menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bahkan ada 

juga ratusan aliran kepercayaan atau keyakinan. Karena itu diperlukan kedewasaan 

dikalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan 

kelompok dan kepentingan nasional.Dari sisi Pemerintah, diperlukan kebijaksanaan 

dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan 

kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, 

damai, sejahtera, dan bersatu. 

Dimana yang diaksud kerukunan umat beragama disini adalah keadaan 

hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan 

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pemeliharaan kerukunan 

umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang 

pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. 

2. Surat Keputusan Bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama 

 

SKB 2 Menteri 1969 yang diubah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian 

Rumah Ibadah pada Pasal 13 dan 14 menyebutkan yaitu: 

Pasal 13: 

 

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh 

berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang 

bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. 

2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana yang di maksud ayat (1) dilakukan dengan 

tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan 

ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah 

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, 

pertimbangkan komposisi jumlah penduduk yang digunakan batas wilayah 

kecamatan atau kabupaten /kota atau propinsi. 

Pasal 14: 

 

a. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi   persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis pembangunan gedung; 
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b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) 

pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: 

1. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 

90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan 

tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3); 

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang 

disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa; 

3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; 

 

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten 

atau Kota. 

c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi 

sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah 

berkewajiban menfasilitasi tersedinya lokasi pembangunan Rumah Ibadah. 

3. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung 

 

Dan dalam peraturan daerah nomer 03 tahun 2014 tentang bangunan gedung 

pasal 6 ayat (2) berbunyi: 

“Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat 

manusia melakukan Ibadan keagamaan dapat berbentuk: a. Bangunan masjid, 

mushallah, langgar, surau; b. Bangunan gereja, kapel; c. Bangunan pura; d. 

Bangunan vihara; e. Bangunan kelenteng; dan f. Bangunan keagamaan dengan 

sebutan lainnya‟‟. 

 

Kemudian dalam pasal 10 

 

1. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung. 
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2. Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi: 

 

a) Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; 

 

b) Status kepemilikan Bangunan Gedung, serta 

 

c) IMB. 

 

3. Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi: 

 

a) persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas: 

 

(1) persyaratan peruntukan lokasi; 

 

(2) intensitas Bangunan Gedung; 

 

(3) arsitektur Bangunan Gedung; 

 

(4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; serta; 

 

(5) rencana tata bangunan dan lingkungan. 

 

b) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas: 

 

(1) persyaratan keselamatan; 

 

(2) persyaratan kesehatan; 

 

(3) persyaratan kenyamanan; serta 

 

(4) persyaratan kemudahan. 

 

C. Pemerintah Daerah 

 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

 

Secara umum, pengertian pemerintah Daerah adalah kelompok orang yang 

memiliki wewenang untuk memerintah suatu daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari 

dua kata “pemerintah‟‟ dan “daerah‟‟. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(KBBI), pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Istilah 

pemerintahan itu merujuk pada badan atau organisasi yang sedang menjalankan 

fungsi atau tugas bidangnya.Sedangkan kata “daerah‟‟ berarti wilayah yang memiliki 

unsur unsur khas, yang menjadikannya beda degan wilayah lain. Yang menjadi 

pembeda tersebut dapat berupa sosial, politik, ekonomi, dan budayanya. 

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah itu ialah kepala 

daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang menjamin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
25

 Pengertian ini 

juga sejalan dengan diqtum Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam artian kepala daerah sbagai unsur penyelenggara 

pemerintah. 

Pada Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan daerah memberikan gambaran umum 

tentang arti dari pemerintahan daerah, yaitu; 

“Pemerintah Daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemrintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah 

dan tuga pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya di dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk mnyelenggarakan 

pemerintahan daerah, tingkatan daerah memiliki unsur pemerintahn daerah 

yang disebut kepala daerah.Kepala daerah ialah pimpinan eksekutif 

lingkungan pemerintah daerah”. 
 
 

25
Andi Pangeran Moenta – Syafa‟at  nugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan 

Daerah, (Depok: Rajawali Pers, 2008), h. 26. 
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2. Tugas dan Wewenang pemerintah Daerah 

 

Tugas adalah wujud pertanggung jawaban pribadi atau pun organisasi,tugas 

dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankan menjadi sesuatu yang wajib 

dilaksanakan.
26

 Pemda telah merinci secara tegas pembagian dan 

pertanggungjawaban urusan pemerintah masing-masing.
27

 Dalam Undang-Undang 

No. 23 tahun 2014 pasal 65 ayat (1) dan (2) di jelaskan Tugas dan Wewenang Kepala 

Daerah; 

Ayat 1: 

 

a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di 

tetapkan bersama DPR; 

b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

 

c) Meneyusun dan mengajukan rencangan Perda tentang RPJMD dan ranacangan 

Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 

menyusun dan menetapkan RKPD; 

 

 

 

 

 
 

26
https://www.jatikom.com/pengertian-tugas-terlengkap, Diakses pada tanggal 20 Agustus 

2020 pukul 21.30 WITA. 
27

Abd Rais Amar. “KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
DAERAH”. Jurna Jurusprudentie. hlm. 4 

https://www.jatikom.com/pengertian-tugas-terlengkap
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d) menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

f) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 

 

g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala 

daerah berwenang: 

Ayat 2: 

 

a) mengajukan rancangan Perda; 

 

b) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

 

c) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 

 

d) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 

oleh Daerah dan/atau masyarakat; 

e) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang 

tertuang dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) 
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Wakil kepala daerah mempunyai tugas: 

 

Ayat 1: 

 

a) membantu kepala daerah dalam: 

 

(1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah; 

(2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan 

dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 

(3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 

(4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil 

bupati/wali kota; 

b) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah; 

c) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani 

masa tahanan atau berhalangan sementara; dan 

d) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Ayat 2: 

 

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  1  wakil 

kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah‟‟ 
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Setelah melihat Tugas dan Wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dapat 

disimpulkan bahwa sisitem pemerintahan memiliki aturan main sendiri yang di 

masing-masing daerahnya melakukan hal yang sama oleh kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang menjadi sesuatu yang paling penting dalam pelaksanaan 

pemerintah daerah di Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang turut ambil peran dalam pelaksanaan pemerintahan daerah juga 

mesti mendapatkan perhatian khusus, mengingat DPRD sebagai lembaga legislatif 

yang harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah sebagai lembaga 

eksekutif di daerah.
28

 

3. Kewajiban Pemerintah Daerah 

 

Kewajiban adalah sesuatau yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab.
29

 Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah berisi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu; 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 
 

 

28
Ismail Iskandar, Skripsi, Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 

2011 Tentang Rumah Kost, (Makassar: Universitas Hasannudin Makassar, 2017), h. 8-9. 
29

https://brainly.co.id/tugas/6293498, Di akses pada tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 05.55 

WITA. 

https://brainly.co.id/tugas/6293498
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d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

 

f. melaksanakan program strategis nasional; dan 

 

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua 

Perangkat Daerah. 

D. Bangunan Gedung 

 

1. Pengertian Bangunan Gedung 

 

Bangunan gedung merupakan perwujudan dari hasil pekerjaan kontruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau keseluruhan yang berada I atas 

atau di dalam tanah ataupun di air, sebagai tempat hunian manusia tempat melakukan 

egiatan baik itu kegiatan sosial, budya, keagamaan maupun kegiatan lainnya. 

2. Fungsi bangunan gedung 

 

Pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung menjelaskan funsi bangunan gedung, yaitu; 

a. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan 

budaya, serta fungsi khusus. 

b. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan 

rumah tinggal sementara. 

c. Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. 
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d. Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, 

wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. 

e. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, 

laboratorium, dan pelayanan umum. 

f. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan 

bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. 

g. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung tidak hanya sebatas digunakan sebagai hunian, tetapi bangunan 

juga didirikan untu fungsi-fungsi keagamaan, usaha, sosial, budaya, serta yang 

sifatnya khusus. Berikut penjelasan masing masing fungsi bangunan tersebut; 

1. Fungsi Hunian 

 

Sebagai rumah tinggal manusia yang bertujuan memenuhi  kebutuhan 

manusua akan tempat tinggal. Sebab itu pembangunan ini harus memperhatikan 

faktor keamanan dan kenyamanan. 

2. Funsi usaha 
 

Bangunan dengan fungsi usaha didirikan untuk mendukung aktifitas 

komersial melipiti jual, beli, dan sewa. Bagunan ini ditujukan untuk keperluan bisnis. 
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3. Fungsi sosial dan budaya 
 

Sebagai tempat melakukan kegiatan sosialdan budaya yang meliputi gedung 

pelayanan kesehatan, pelayan pendidikan, kebudayaan dan bangunan pelayanan 

umum. 

4. Fungsi Keagamaan 
 

Sebagai tempat manusia untuk melaksanakan ibadah. 

 

5. Fungsi khusus 

 

Merupakan tempat dengan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan 

tinggi, seperti tingkat nasional atau penyelenggaraannya memberikan resiko bahaya 

tinggi. 

E. Tinjauan Umum Tempat Ibadah 

 

1. Tempat Ibadah 

 

Tempat ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk 

agama di suatu tempat.Bagi umat kristiani selain menjadi sebagai symbol 

keberadaan, Gereja juga menjadi tempat ibadah dan juga sebagai tempat penyiaran 

agama serta melakukan ibadah guna mendekatkan diri dengan sang pencipta. 

2. Gereja 

 

Gereja merupakan bangunan ibadat umat kristiani yang mewadahi kegiatan 

spiritual bagi jemaatnya. Gereja juga amerupakan tempat berkumpul dan 

memberikan pengajaran yang sesuai dengan ajaran yesus melalui alkitab, juga 

sebagai tempat melakukan perjamuan kudus dan berdoa. Pada abad ke-2 masehi 

gereja pertama kali di Fansur/Barus, Sumatra utara.Sejak saat itu hingga sekarang 
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di indonsia telah terdapat berbagai jenis aliran gereja. Pada umumnya gereja- 

gereja Kristen di Indonesia dpat dibagi kedalam 3 aliran utama, yaitu; 

a. Gereja Katolik Roma dengan sistem kepemimpinan dibawah paus 

 

b. Gereja protestan yang merupakam hasil reformasi protestan dan berdiri mandiri 

 

c. Gereja Ortodoks dengan episkopalnya.
30

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Gereja_(Eusebius), Diakses pada tanggal 25 

Agustus 2020 pukul 11;36 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Gereja_(Eusebius)
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis penelitian 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 

empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data 

deskriptif berupa perkataan dari pihak atau orang-orang yang dapat diamati 

kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dari buku-buku, 

jurnal, artikel, skripsi, dan karya tulis lainnya. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Adapun lokasi tempat penelitian adalah di Kementrian Agama Kab. 

Jeneponto, FKUB Kab. Jeneponto, Kantor Bupati Kab. Jeneponto. Lokasi tersebut 

menjadi pilihan peneliti sebab terdapat beberapa data yang bisa dijadikan bahan 

kajian. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan, dengan cara terjun langsung 

kelapangan dan memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan materi yang 

akan diteliti dalam skripsi ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

sosiologi yuridis dimana melihat dari segi sosiologis yaitu melihat langsung 

dikehidupan masyarakat di samping itu jugaa melihat dari segi yuridis atau peraturan 



55 
 

 

 

 

perUndang-Undangan, Teori-teori yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berperilaku masyarakat sehingga bekerja baik di tengah- 

tengah masyarakat. 

C. Sumber Data 

 

Adapun sumber data penelitian ini yaitu; 

 

1. Sumbr Data Primer 

 

Yang simaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang pokok 

digunakan dalam penulisan skripsi berupa hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti.
31

 

2. Sumber Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder ialah data pendukung yang sifatnya mengikat yang 

diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan serta artikel yang 

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan 

sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.
32

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah; 

 

1. Wawancara 
 

 

 

 

 

 

 

31
 Mada Pasek Diantha, Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam 

Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2016), h. 142. 
32

 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, 
Teori, dan Praktik),(Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215. 
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Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi 

dengan cara berbicara satu sama lain antara pewawancara dengan narasumber atau 

informan.
33

 

2. Dokumentasi 

 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah dengan 

mengumpulkan data dengan melakukan pengambilan gambar saat proses 

penelitian sedang berlangsung. Dokumentasi biasanya berupa pengambilan data 

yang diperoleh dari dokumen pendukung penelitian yang digunakan untuk 

melengkapi data peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian penulis, yang menjadi instrument penelitian antara lain draft 

pertanyaan yang ditanyakan kepada informan, pulpen, buku dan handphone, peneliti 

dan informan. 

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengelolaan 

 

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

 

lain; 

 

a. Klasifikasi Data 
 

 

 

 

 

33
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), h.108. 
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Dengan cara memilah-milah kata untuk menyusun data secara sistematis atau 

menurut kaidah yang telah diterapkan. 

b. Reduksi Data 

 

Merupakan kegiatan memilih data yang relevan sesuai dengan pembahasan 

yang dibahas dalam penelitian kali ini sehingga dalam penulisan skripsi ini mudah 

untuk dipahami pembaca. 

c. Editing Data 

 

Yakni memeriksa data hasil penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban 

pokok permasalahan agar mendapatkan data yang sesuai dengan literature dari 

sumber bacaan. 

2. Analisis Data 

 

Pada penelitian kali penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik 

pengelolahan data yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara bahan 

hukum primer, sekunder dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Jeneponto 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto 

memiliki luas wilayah 74.979 ha atau 749,79 km
2
 dan secara adaministrasi terbagi 

menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut kurang lebih 1,20 

persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 4 sumber data yang 

berbeda, data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomer 6 tahun 2008 

(70.652 ha), dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto  citra 

satelit (79.953 ha) menampilkan data yang berbeda. Namun berdasarkan Pemendagri 

Nomer 54 tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas 

tersebut maka kedepannya diperlukan kordinasi yang baik antara pemerintaj 

Kabupaten Jeneponto dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Kementrian Dalam 

Negeri dan Bakorsurtanal. 

Wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan sebelah Utara 

dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, sebelah Selatan dengan Laut 

Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan 

Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Flores 

memili ki Panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh 

masyarakat sebagai Pulau Li‟bukang. 
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Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi menjadi 11 Kecamatan 

yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas 

ialah Kecamatan Bangkala Barat yakni 152,69 km
2,

 sedangkan kecamatan dengan 

luas terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km
2
. 

Tabel 1 
Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Jeneponto 

 

 
No Kecamatan Ibukota 

 

Kecamatan 

Luas Wilayah 

 

(km
2
) 

Persentase 

 

(%) 

1 Bangkala Allu 121,82 16,25 

2 Bangkal Barat Bulu Jaya 152,96 20,40 

3 Tamalatea Tanetea 57,58 7,68 

4 Bontoramba Bontoramaba 88,30 11,78 

5 Binamu Bontosunggu 69,49 9,27 

6 Turatea Paitana 53,76 7,17 

7 Batang Togo-Togo 33,04 4,41 

8 Arungkeke Tamanroya 29,91 3,99 

9 Tarowang Tarowang 40,68 5,43 

10 Kelara Tolo 43,95 5,86 

11 Rumbia Rumbia 58,30 7,78 

Total 749,79 100,00 

Sumber: Jeneponto Dalam Angka 2020 
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2. Letak dan Kondisi Geografis 

 

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara5
o
16‟13‟‟-5

o
39‟35‟‟ LS 

dan antara 12
o
40‟19‟‟-12

o
7‟31‟‟ BT. Wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari 

daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak 

pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto 

terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan 

ibukota Bontosungguh, yang berjarak 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota 

Propinsi Sulawesi Selatan. 

3. Morfologi 

 

Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi, yakni 

bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari 

barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai 1.400 di atas permukaan laut, di bagian 

tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di 

atas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah 

dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. 

4. Topografi 

 

Di Kabupaten Jeneponto relatif berfariasi, mulai dari topografi datar (flat), 

berombak (undulating), bergelombang ( rolling), berbukit (hilly) hingga bergunung 

(mountainous). Topografi datar-berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) 

tersebar dengan luasan sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total 

Kabupaten Jeneponto. Area dengan kemiringan ini merupakan area perasawahan, 

lading, serta kebun campuran.Sebaliknya area yang dengan kemiringan lebih dari 
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15% dimana sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering. 

 

5. Demografi 

 

Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. 

Pada tahun 2019 berjumlah 363.792 orang yang tersebar di 11 kecematan dengan 

jumlah penduduk terbesar di Kematan Binamu yaitu sebanyak 57.022 orang. Secara 

keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari 

pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, pada tahun 2019 jumlah penduduk 

perempuan sebesar 188.185 orang dan laki-laki sebanyak 175.607 orang. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto yaitu 485,19. Hal ini berarti 

setiap 1 km
2
 terdapat sekitar 485-486 penduduk. Wilayah paling padat penduduk 

adalah kecematan binamu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 820,58. 

 
 

Tabel 2 

Tabel Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten 
Jeneponto Tahun 2019 

 

 
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Bangkala 26.868 28.096 54.964 

Bangkala Barat 14.406 14.632 29.038 

Tamalatea 20.409 21.731 42.140 

Bontoramba 14.497 19.033 36.530 

Binamu 27.727 29.295 57.022 
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Turatea 15.747 16.799 32.546 

Batang 9.124 10.414 19.538 

Arungkeke 8.796 9.762 18.558 

Tarowang 10.909 11.824 22.733 

Kelara 12.897 14.430 27.327 

Rumbia 11.227 12.169 23.396 

Kabupaten 

 

Jeneponto 

175.607 188.185 363.792 

Sumber: Jeneponto Dalam Angka 2020 
 

Sekaitan dengan agama yang di peluk penduduk Kabupaten Jeneponto, 

mayoritas memeluk agama islam, di susul dengan protestan dan katholik. Kecematan 

Binamu merupakan kecematan dengan jumlah penduduk selain islam terbanyak, 

dengan kondisi yang seperti ini Kecemayan Binamu memiliki potensi terjadunya 

gesejan antar umat beragama. Perlindungan pemeluk agama selain islam sangat 

penting agar memberikan jaminan keamanan bagi mereka saat melaksanakan 

keyakinannya. 

B. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan rumah 

ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Pemerintah indonesia sejak dahulu telah memiliki aturan-aturan tentang 

pembangunan rumah ibadah untuk semua masyarakatnya ini sejalan dengan sila 

pertama pada pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofi, seluruh unsur kehidupan 
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bangsa berakar dari nilai-nilai yang telah terpelihara.
34

 Pancasila merupakan ideologi 

bangsa Indonesia.
35

 Kebebasan setiap individu dalam memeluk agama dan 

menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya merupakan bagian dari hak dasar 

setiap individu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 

Negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama, dan 

pemerintah berkewajiban melindungi individu dalam melaksanakan ajaran dan ibadah 

agamanya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang asasi yang diberikan oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan 

tersebut.
36

 Berbagai instrumen hak asasi manusia secara jelas telah mengaturnya 

melalui Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 18 

KIHSP, Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 atas Pasal 18 KIHSP, Pasal 28E 

dan 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak asasi manusia menjadi jelas 

bila hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanusasi
37

 Implikasi yuridisnya, 

Negara wajib menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu kebebasan 

beragama dan berkeyakinan warganya serta menjamin melalui hak-hak yang diakui 

tetap dihormati. Negara wajib melaksanakan pembentukan suatu peraturan 

34
 Ashabul Kahpi. “Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap Mpr 

No.I/Mpr/2003”. Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 66. 
35

 Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi 
Indonesia." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. hlm. 125. 

36
 Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara 

Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)." Al-
Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. hlm.151. 

37
 Erlina, Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan 

Perundang- undangan di Indonesia." Jurnal Konstitusi, hlm. 4. 
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perundang-undangan atau kebijakan untuk melindungi hak-hak serta bersikap aktif 

untuk melindungi apabila ada gangguan. 

Sebagai kewajiban positif/aktif negara untuk melindungi dan bersikap aktif 

apabila ada gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka 

pemerintah Indonesia salah satunya telah membuat suatu peraturan perundang- 

undangan atau kebijakan yaitu Surat Keputusan Bersama tahun 2006. Mengingat, 

masalah pendirian rumah ibadah menjadi salah satu sebab yang dapat menggangu 

hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Selain itu SKB 2006 akan 

menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara 

kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari 

kerukunan nasional. 

Merujuk pada consideran pembentukan SKB 2006, sekurang-kurangnya 

terdapat 9 (sembilan) alasan atau pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah 

untuk menerbitkan regulasi tersebut yang diuraikan sebagai berikut: 

1) Hak beragama adalah hak asasi  manusia yang  tidak  dapat  dikurangi 

dalam keadaan apapun; 

2) Setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya; 

 

3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama 

masing- masing dan untuk beribadah menurut gamanya dan kepercayaan; 

4) Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan 

ajaran    agama    dan    ibadah    pemeluk-pemeluknya,    sepanjang    tidak 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak 

menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

5) Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan 

agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat 

berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib; 

6) Arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama 

antara lain peningkatan kualitas pelayanan dna pemahaman agama,  

kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat 

beragama; 

7) Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban 

melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga 

persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; 

8) Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan 

nasional; dan 

9) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas 

dan wewenangnya mempunya kewajiban memelihara ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. 
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Kesempatan dan perlakuan yang sama merupakan hak setiap warga negara di 

segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik
38

. 

Sejatinya pendirian rumah ibadah merupakan pembangunan pendirian sarana dan 

prasarana umum bagi masyarakat dalam menjalankan hak untuk memeluk 

agama/kepercayaan serta mengamalkan dan mengajarkan agama/kepercayaannya. 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah 

daerah yang dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang daerahnya untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 

Menurut konsideran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, pembangunan nasional (termasuk di dalamnya pembangunan 

gedung dengan fungsi untuk keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan 

kelenteng (Pasal 5) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

sebagai tempat masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan diselenggarakan 

secara tertib dan terpenuhi syarat administratif dan teknis bangunan gedung agar 

terwujud sesuai dengan fungsinya dan diperlukan peran masyarakat dan upaya 

pembinaan dari pemerintah. Kemudian pengaturan mengenai persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung diatur mulai Pasal 7 sampaidengan Pasal14. 

38
Nurjannah, S. "Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal 

Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender The Principles Of Anti-
Discrimination And Protection Of Maternal Rights Of Female Laborers Viewed From." hlm. 
33 
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Secara formal maksud dari pendirian rumah ibadah dalam Pasal 13 ayat (1) 

SKB 2006 adalah demi keperluan nyata dan komposisi jumlah penduduk dengan 

agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian terdapat 

persoalan mengenai definisi dan ruang lingkup apa yang disebut keperluan nyata 

sehingga dapat berakibat pada perbedaan tafsir yang berimplikasi pada pendirian 

rumah ibadah. 

Pendirian rumah ibadah dalam SKB 2006 tidak secara mudah dilakukan, akan 

tetapi mewajibkan untuk memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yakni: 

a. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat 

beragama dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta 

mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal13ayat(2)). 

b. Dalam hal keperluan nyata pelayanan bagi umat beragama di wilayah 

kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah 

penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau 

provinsi (Pasal 13 ayat(3)). 

Prosedur atau mekanisme tersebut kemudian harus dilengkapi dengan 

kewajiban untuk memenuhi 2 (dua) kriteria kembali yakni : (a) syarat administrasi 

dan (b) syarat teknis berkaitan dengan bangunan gedung. Secara spesifik melalui 

ketentuan Pasal 14 ayat (2) SKB 2006 menetapkan syarat administrasi yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut : 
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1. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 

90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan 

tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3); 

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang 

disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa; 

3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; 

 

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten 

atau Kota. 

Dalam hal persyaratan mengenai pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh 

pejabat setempat terpenuhi (syarat pertama dalam tabel), akan tetapi dukungan dari 

masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah yang berjumlah sedikitnya 60 

(enam puluh) orang belum terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 

menjamin tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Konsekuensinya adalah 

menempatkan keaktifan dari pemerintah daerah untuk memastikan agar dalam 

pelaksanaan ibadah umat beragama tidak terganggu. 

Ketentuan jumlah calon pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang 

dibuktikan dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan KTP yang disahkan 

pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan dukungan 60 orang diwilayah setempat 

merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1969 yang mempersyaratkan: “apabila 
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dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta 

pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohani awan setempat”. 

Namun dalam kasus ini jumlah penduduk yang beragama Kristen dan Khatolik 

di Kec. Binamu menurut Kantor Kementrian Agama Kab. Jeneponto sebanyak 48 

umat Kristen dan umat Khatolik sebanyak 13 umat, dengan jumlah ini tidak 

memenuhi syarat khusus yang tercantum di dalam SKB 2 Mentri Tahun 2006, yang 

pada Pasal 14 ayat  (2)  minimal jumlah nama dan kartu penduduk  itu paling  sedikit 

90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Syarat khusus lainnyapun tidak 

terpenuhi sperti dukungan 60 orang warga setempat, rekomendasi dari Departemen 

Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi dari FKUB Kabupaten/Kota, itu 

dikarenakan pihak tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan 

rumah ibadah tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Malikul 

Hakkul Mubin selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Jenepeonto 

Mengatakan “Tidak pernah ada masuk permohonannya untuk minta rekomendasi 

mendirikan rumah ibadah”. 

Syarat teknis berkaitan dengan bangunan, secara umum berkaitan dengan 

kewajiban untuk melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh 

Pemkab/Pemkot, misalnya legalitas tanah, aspek kesesuaian dengan Rancangan Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), misalnya Provinsi 

DKI Jakarta mengatur kegiatan perizinan mengenai pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 



70 
 

 

 

 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum 

yang disebut Retribusi Perizinan Tertentu melalui Peraturan Daerah (PERDA) 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam aspek pengajuan IMB oleh 

panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota, maka dalam SKB 2006 

melalui Pasal 16 ayat (2) menegaskan kewajiban untuk memberikan putusan paling 

lama dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari. Namun, bagi bangunan gedung 

rumah ibadah yang telah  memiliki IMB  tetapi kemudian dipindahkan karena  

adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, pemerintah wajib memfasilitasi 

penyediaan lokasi baru bagi rumah ibadah tersebut. 

SKB 2006 ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya pemanfaatan 

bangunan gedung sebagai rumah ibadah sementara dan kewajiban pemerintah daerah 

untuk memfasilitasi jika persyaratan khusus yang diperlukan  sebagaimana 

disebutkan di atas tidak terpenuhi. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah 

ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian 

izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan sebagaimana 

dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat  

beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan laik fungsi 

mengacu pada persyaratan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan 

gedung. 

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa surat keterangan pemberian 

izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah 
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dengan masa berlaku paling lama 2 tahun oleh bupati/walikota diterbitkan setelah 

mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB 

kabupaten/kota. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 

gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah dilimpahkan kepada camat yang 

juga dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor 

departemen agama dan FKUB kabupaten/kota. 

Menurut Ketentuan Peralihan Pasal 27 dan Pasal 28 SKB 2006, izin 

bangunan gedung untuk rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

sebelum berlakunya PBM 2006 dinyatakan sah dan tetap berlaku. Kemudian 

renovasi bangunan gedung rumah ibadah yang telah mempunyai IMB untuk rumah 

ibadah, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan 

lokasi. Kemudian untuk bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan  

secara permanen dan/atau memilki nilai sejarah yang belum memiliki IMB rumah 

ibadah sebelum berlakunya SKB 2006, maka bupati/walikota membantu 

memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah tersebut. 

Adapun persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta 

ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi: 

a) Izin tertulis pemilik bangunan; 

 

b) Rekomendasi tertulislurah/kepala desa; 

 

c) Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan 

 

d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. 
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C. Imlementasi Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Rumah Ibadah 

Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Implementasi 

sangat menentukan keberhasilan kinerja yang telah dirancang melalui proses yang 

panjang. Evaluasi Implementasi SKB 2 Mentri menjadi hal yang sangat peting untuk 

diperhatikan, khususnya peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat 

dan perlunya pemahaman oleh aparat pemerintah (pusat-daerah) tentang isi materi 

SKB 2 mentri. Hal ini guna menjaga kerukunan antar ummat beragama dan 

menghindari konflik antar ummat beragama.Sebab permasalahan yang paling sering 

terjadi di masyarakat adalah soal pendirianrumah ibadah. Konflik tentang 

pembangunan rumah ibadah yang masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh : (a) 

kulturisasi atau sosialisasi; (b) terjadinya maladministrasi; dan (c) serta kurangnya 

persiapan kelengkapan persayaratan rumahi badah. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Mustakbirin, S.H selaku Kepala 

Bagian Hukum Setda Kab. Jeneponto mengatakan bahwa “pernah ada konflik antar 

ummat beragama di kecamatan binamu, hal ini dipicu karna umat beragama yang 

mayoritas itu menolak adanya rumah ibadah agama lain yang cenderung 

minoritas.”Sejalan dengan hal ini Melalui ketentuan Pasal21 dan Pasal 22 SKB 2006 

telah mengatur mekanisme mengenai penyelesaian jika terjadi konflik dalam 

pendirian rumah ibadah. Dalam hal penyelesaian perselisihan pendirianrumah 

ibadah, gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi 
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terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan. Perselisihan akibat pendirian 

rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian 

jika dalam musyawarah setempat tidak diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian 

perselisihan dapat dilakukan oleh bupati/wali kota dibantu oleh kantor departemen 

agama kabupaten/kota melalui musyawarah kembali. Musyarah yang dilaksanakan 

harus secara adil, tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran 

FKUB kabupaten/kota.Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui 

Pengadilansetempat. 

Sedangkan mekanisme oleh Kementerian Agama, apabila ada konflik 

sebagaimana tersebut dalam pendirian rumahi badah melakukan 5 (lima) langkah 

yakni: (a) Mendorong agar pihak-pihak terkait (Pemda, FKUB, Kementerian Agama) 

melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan 

PBM 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22; (b) mendorong pihak yang 

mengajukan pendirian rumah ibadah, agar melakukan pendekatan sosio-kultural 

sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat; (c) melakukan 

koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor 

Kementerian Agama, Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan 

pendirian rumah ibadah; (d) jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala 

Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis 

untuk kelayakan pendirian rumah ibadah tersebut; dan (e ) jika semua prosedur 
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administrasi sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendirian 

rumah ibadah dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut dapat 

dilanjutkan, meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun. 

Kemendagri saat ini sedang menyusun SOP terkait penangan konflik 

kerukunan umat beragama di daerah bedasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial. Pelibatan aparat penegak hukum adalah bagian dari pelaksaan penanganan 

konflik yang berkoordinasi dengan Forko pimda. Penanganan konflik dilaksanakan 

secara berjenjang dari daerah, provinsi hingga pusat memerhatikan potensi dampak 

konflik. Apabila persoalan masih berlarut- larut, maka sesuai ketentuan dalam Bab 

IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 SKB 2006 memberikan alternatif dan 

kemungkinan untuk menggunakan bangunan gedung lainnya yang bukan rumah 

ibadah untuk tempat melakukan ibadah selama belum tersedia rumah ibadah yang 

representatif. Bila semua prosesnya dilakukan dengan baik sesuai regulasi dimaksud, 

kiranya tidak dibutuhkan pengamanan, sekalipun demikian bila di lapangan terjadi 

hal-hal tidak sebagaimana yang diharapkan, keamanan umat sepenuhnya difasilitasi 

oleh pihak keamanan Negara c.q .Kepolisian dan atau TNI. 
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Gambar 1 

 

Alur Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah ibadah dalam SKB 2006 
 

 
 

 
Melanjutkan wawancaranya pak Mustakbirin mengatakan “pernah ada usulan 

untik pembangunan rumah ibadah non muslim yang di ajukan oleh salah satu 

pemeluk agama Kristen yang ingin mengusulkan pembangunan gereja di jeneponto, 

dan itu difasilitasi tapi perkembangan terakhir yang saya dapat ada beberapa syarat 

khusus yang tidak terpenuhi makanya pembangunan itu tidak terealisasikan sampe 

sekarang”.  rtinya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Jeneponto memberikan 

keleluasaan dalam pembangunan rumah ibadah tersebut tetapi harus memenuhi syarat 

yang terdapat dalam SKB 2 Mentri dan Perda no. 3 tahun 2014 tentang Bangunan 

Gedung Tersebut. 

Pada kesempatan yang berbeda Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

 

H. Khaeruddin, S.Ag., MM selaku Kepala Seksi Bimas Islam, mengatakan bahwa 

“kita disini selalu menerima dengan baik kalau ada yang mau  mengajukan 

pembangunan  rumah  ibadah  tersebut,  tetapi  dalam  hal  ini  pihak  tersebebut tidak 
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penah mengajukan secara administrative artinya mengikuti semua syarat yang telah di 

cantumkan dalam SKB 2 Mentri itu, hanya selalu lewat lisan lewat forum-forum 

pertemuan. Tetapi untuk kerukunan tersebut seperti yang terdapat dalam SKB 2 

Mentri itu pemerintah menyediakan tempat ibadah semntara yaitu di aula polres 

jeneponto atau di kodim.Jadi kerukunan itu tetap terjaga”. 

Artinya dalam hal ini rumah ibadah baik itu masjid, gereja, wihara, atau 

rumah ibadah yang lain dapat didirikan apabila semua syarat administratif, syarat 

teknis, dan syarat khusus sudah terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadah tersebut 

dapat terealisasikan, tanpa terkecuali rumah ibadah non muslim. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan 

rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Pembangunan rumah ibadah diatur dalam ketentuan SKB 2 mentri No. 8 dan 

9 Tahun 2006 dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. Dalam 

ketentuan SKB 2 Mentri telah mnengatur dengan jelas tentang syarat khusus 

pendirian rumah ibadah, sedangkan dalam perda No. 3 Tahnun 2014 mengatur syarat 

administrasi, dan teknis pendirian bangunan gedung. 

Namun pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. 

Jeneponto belum bisa diterapkan karena penduduk di Kab. Jeneponto yang mayoritas 

muslim dan jumlah penduduk umat beragama Kristen belum memenuhi syarat khusus 

yang terdapat dalam SKB 2 Mentri tersebut, maka sangat tidak masuk akal mengenai 

pembangunan rumah ibadah non muslim tersebut. 

2. Imlementasi Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Rumah 

Ibadah Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Implementasi peraturan SKB 2 mentri No, 8 dan 9 tahun 2006 dan Perda No. 

 

3 Tahun 20014 Tentang Bangunan Gedung sudah jelas mengatur semuanya dan 

sudah berjalan dengan semestinya.  Namun di. Kec. Binamu  Kab. Jeneponto struktur 
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itu tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah ibadah non muslim tersebut 

desebabkan oleh komposisi penduduk umat Kristen yang tidak memenuhi syarat SKB 

2 Mentri tersebut. 

B. Implikasi Penelitian 

 

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan diatas penulis merasa konflik yang 

terjadi di masyarakat terkait dengan pembanunan rumah ibadah tidak lain dan tidak 

bukan disebabkan oleh kurangnnya pemahaman masyarakat yang kemudian berujung 

pada penyelesaian masalah yang keliru. 

Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya sosialisasi kemasyarakat terkait 

dengan isi materi dari SKB 2 Mentri No. 8 dan 9 tahun 2006 agar masalah ataupun 

konflik yang terjadi selama ini itu bisa terselesaikan. Sebab regulasi yang ada itu 

sudah mengatur semua aspek termasuk penyelesaian masalah ketika ada konflik 

tentang pembangunan rumah ibadah.Koordinasi antara pemerintah pusat sampai ke 

daerah termasuk dengan para tokoh masyarakat sangat berperan penting. Penulis 

yakin ketika sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu berjalan dengan baik maka 

niscaya konflik itu akan semakin kecil dan kerukunan antar umat beragama itu selalu 

terjaga. 
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