
 

 

Executive Summary 

SURVEI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2018 

 

Berbagai hasil penilaian capaian tentang kerukunan (atau dengan istilah/sebutan yang lain) telah dibuat, 

namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar 

yang berbeda- beda. Oleh karena itu Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai penye- 

lenggara pemerintahan di bidang agama perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat 

beragama yang disusun secara konfrehensif dengan standar nasional. 

Indeks kerukunan yang akan dibentuk itu adalah berdasarkan tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan 

kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan di- mensi saling menerima, meng- hormati/menghargai perbedaan. 

Kesetaraan, mencerminkan ke- inginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak 

mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak 

lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan 

keagamaan. 

Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek 

toleransi semata, karena sikap toleransi  itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh 

semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan ada- nya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus 

diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun 

kepercayaan yang kuat diantara sesama anak bangsa dengan pemahaman bersama bahwa mereka dapat hidup 

berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan 

menyingkirkan. 

Pada tahun 2018, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama menguji kembali indicator kerukunan umat beragama di Indonesia setelah melalui serangkaian 

survei lapangan selama dua tahun berturut turut. Kegiatan pengujian tersebut untuk memantapkan konsepsi 

pengukuran dan analisis yang digunakan, sehingga nanti desain survei kerukunan umat ber- agama dapat diuji oleh 

banyak pihak sebagai sesuatu yang ajeg atau diperlukan lagi proses di masa mendatang. 

Bentuk Kegiatan: 

1. Survei Kerukunan Umat Ber- agama 2018 

2. Pendalaman di lima Provinsi yang mengalami tren naik, dua provinsi, dan tiga provinsi yang mengalami 

tren menurun. 

 

Metode Pelaksanaan; 

1. Penyebaran Kuesioner (try in, try out) 

2. Analisis Indikator (hasil) 

3. Analisis Kuantitatif 

4. Survei lapangan 34 provinsi 

5. FGD di lima provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Banten, Maluku, Sulawesi Utara) 

 

 



 

 

Hasil dan Pembahasan : 

Survei ini mengukur tiga dimensi utama, yaitu: 1) Tole- ransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Sementara, 

hipotesis penelitian ini adalah: Kerukun- an terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan 

kerjasama. 

Survey yang diselenggara- kan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan 

Diklat Kemenag RI pada tahun 2018 ini melibatkan 13.600 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Responden adalah masyarakat Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Enumerator 

atau surveyor menyebarkan kuesioner dengan membacakan langsung item- item pertanyaan kepada seluruh 

responden. 

Survei yang digelar dari 1 Agustus sampai dengan 30 September 2018 ini menggunakan metode 

Multistage Random Sampling dengan margin error sebesar 1,35% dan tingkat keper-cayaan 95%. Survei ini 

melibatkan 68 peneliti, 13600 pembantu peneliti (pembalap) dan 8 orang spot checker dari Puslitbang Bimas 

Agama dan Layanan Keagamaan yang ber- tugas memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan survei. 

Paparan hasil survei ini bertujuan memberikan masukan kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah 

dalam mem- pertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat ber- agama yang dapat menangkal 

intoleransi dan radikalisme. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia adalah TINGGI. 

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2018 berada pada angka 70,90. Angka 

indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga) indikator yaitu: Toleransi (70,33), Kesetaraan (70,33) dan 

Kerjasama (70,56). Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain adalah; 

pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kema- 

jemukan) dan daerah mereka tinggal. 

Dari ketiga dimensi tersebut, kerjasama berada skor lebih tinggi dari yang lain. Meskipun indikator pada 

dimensi toleransi lebih berpengaruh terhadap nilai kerukunan (0,862). Beberapa teori yang digunakan untuk 

mengukur indikator kerjasama adalah modal sosial (social capital) yang terdiri dari norma, jejaring dan 

kepercayaan (trust) dari Robert D. Putnam (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community, dan Ashutosh Varshney (2010), Collective violence in Indonesia, yang mengkaji pentingnya inter- 

koneksi yang bersifat asosia- sional dan quotidian untuk terwujudnya kedamaian di Indonesia, serta pentingnya 

relasi sosial (social relation) dari Daniel Bell (2013). Harmony in the World 2013: The China Model: Harmony in 

the World 2013: The Ideal and the Reality (Appendix 1). Artinya, aspek modal sosial dari Putnam, interkoneksi 

antar warga dari Varshney dan interaksi sosial dari Daniel Bell di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. 

Sementara itu, untuk kondisi Indeks KUB per provinsi, survey menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur menempati posisi pertama dengan nilai indeks sebesar 78,9. Tahun 2017 lalu, posisi pertama ditempati 

Provinsi NTT dengan skor 82.02, sedangkan posisi kedua kedua dengan nilai Indeks 76,0, Provinsi Sulawesi Utara, 

dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai Indeks 81,0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel: Skor Kerukunan Antarprovinsi Tahun 2018 

 

Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi ketiga dimensi adalah Pendapatan, Pendidikan, Bauran 

Penganut Agama, Bauran Rumah Ibadah, Habi- tuasi Ritual di Luar Rumah Ibadah, Habituasi Perayaan 

Keagamaan, Pekerjaan. Pada Tahun 2017, skor kerukunan nasional 72.27, survei memper- oleh data pada ketiga 

indikator tersebut, dimensi kerjasama berada skor yang paling tinggi. Perlu dijelaskan bahwa pendekatan 

pengukuran kerjasama berbeda antara tahun 2016 yang menekankan aspek pengalaman (pernah/tidak pernah), 

sedang- kan tahun 2017 mengukur pada aspek sikap (bersedia/tidak). Namun jika melihat hasil pada indikator 

utama pada dimensi, yaitu “bersedia mengunjungi penganut agama lain”, ternyata perbedaannya juga tidak terlalu 

besar. Pada tahun 2018, kesediaan mengunjungi rumah penganut agama lain sejumlah 50.03% yang menyatakan 

bersedia. 

Survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2018, merupa- kan survei keempat sejak tahun 2015. Survei yang 

dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama seluruh Indonesia. Informasi kerukunan tersebut 

berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Toleransi didefinisikan sebagai sikap 

kesediaan menerima dan menghargai, sedangkan kesetaraan adalah pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk 

agama lain sama dalam urusan hak dan kewajiban. Adapun dimensi kerjasama  adalah bentuk nyata dari hubungan 

sosial antarpemeluk. Quotidian adalah bentuk interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti saling kunjung 

atara keluarga yang berbeda agama, kegiatan makan bersama, berpartisipasi bersama  dalam upacara-upacara hari 

kemerdekaan, mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan. Sedang- kan kerjasama dalam 

bentuk asosiatif adalah ikatan kewargaan ke dalam organisasi bisnis, ikatan profesi, klub olah raga, dan serikat 

buruh. 



 

 

Melalui serangkaian proses terstruktur dan sistematis, pengumpulan data dilakukan pada seluruh ibukota 

provinsi diambil, kemudian kota dan kabupaten diacak sampai pada tingkat kelurahan, begitu juga dengan keluarga 

diacak dan dipilih respondennya melalui tabel kish grid. Secara nasional melibatkan 13600 responden, dengan 

tingkat kepercayaan 95% dan margin error 1.35% tingkat kerukunan nasional sebesar 70.90 dari rentang 0-100. 

Skor tertinggi seperti tahun sebelumnya diperoleh provinsi NTT sebesar 78.90. Disusul provinsi Sulawesi 

Utara 76.3, ketiga Papua Barat 76.2. Secara berurutan diikuti oleh Bali dengan skor 75.4, lalu Sulawesi 

Barat memiliki skor 74.9, sedangkan berikutnya adalah Kalimantan Barat 74.8. Perlu diperhatikan sejak 

survei KUB yang dilakukan sejak 2015, satu dari sekian provinsi yang konsisten naik adalah Kalimantan 

Barat. 

Berdasarkan grafik di atas, Papua berada di bawah Kalimantan Barat. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, 

Provinsi Papua mengalami koreksi skor cukup tinggi, menurun sampai dengan -7. Berikutnya adalah Jawa Tengah 

74,1, disusul D.I Yogyakarta memeroleh skor 73,1. Disusul Sulawesi Tengah mendapatkan poin kerukunan rata- 

rata 72.1, Kalimantan Tengah 72,4 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,12. Kalimantan 

Timur memeroleh skor rata-rata provinsi 72,3, sedangkan Maluku 72.2, jika dibanding tahun sebelumnya turun -

5,07. Sulawesi Tenggara berada di atas rata rata nasional dengan nilai skor 71, 9, Sulawesi Selatan 71,3, kemudian 

Kepulauan Riau memiliki skor 71.1. 

Tren menurunnya skor kerukunan nasional, masih berada pada kategorisasi wajar berdasarkan cut off 

(pemenggalan) level berada dalam kerukunan tinggi, meskipun sebagian besar menurun namun justru beberapa 

provinsi mengalami perbaikan skor dibanding tahun sebelum- nya. Selain Kalimantan Barat yang secara konsisten 

naik dalam empat kali survei, Aceh (4.09) dan Banten (5.20) juga mengalami kenaikan berarti dibanding tahun 

sebelumnya. 

Adapun variabel peristiwa aktual yang direspon sebagai faktor berpengaruh terhadap kerukunan di 

lingkungan: Peristiwa tindakan terorisme di Surabaya dan Riau bulan Mei 2018; ketegangan karena isu SARA 

dalam Pilkada; dianggap masih aktualnya isu Kristenisasi/ islamisasi di berbagai daerah adalah beberapa hal yang 

signifikan memengaruhi keru- kunan. Begitu juga dengan berkembangnya isu komunis dan tenaga kerja asing 

mengoreksi skor kerukunan. Bagian akhir dari analisis survei adalah aspek apa yang sangat penting dalam hal 

membangun kerukunan, ternyata TRUST, atau rasa percaya kepada pihak lain, baik itu tetangga, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, pimpinan daerah, suku berbeda, penganut agama lain dan orang lain pada umumnya. Dengan kata lain 

bahwa mereka responden yang memiliki tingkat kepercayaan kepada orang lain tinggi, maka nilai kerukunannya 

tinggi. 

Demikian hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2018, semoga memberikan informasi yang 

bermanfaat kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap nilai kerukunan yang ada di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekomendasi / Implikasi Kebijakan: 

1. Kemenko PMK. Sebagai kementerian yang menjadi koordinator terhadap beberapa kementerian sumber 

daya manusia, maka kerukunan umat beragama juga menjadi prioritas pembangunan kesejahteraan pada 

aspek pemeluk agama. Jika relasi antarpemeluk baik dan harmonis maka program pemerintah pada aspek 

lain akan terlaksana dengan baik dan optimal 

2. Bagi Kementerian Agama, kerukunan umat beragama adalah Indikator Kinerja Utama, sebagai tolok ukur 

utama dalam hal menilai kerja kementerian. Implikasi tidak hanya kepada Pusat Kerukunan Umat beragama 

sebagai leading sector keru- kunan namun juga di bawah tanggungjawab Direktorat Bimbingan Masyarakat 

Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu). Sejatinya program kerukunan umat 

beragama dilekatkan pada kegiatan secara vertikal. 

3. Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri nomo 8 dan nomor 9 tentang 

Pendirian Rumah Ibadah. Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggungjawab dan tugas dua kementerian. 

Kementerian Dalam Negeri dapat menjalankan kewenangan koordinatif terhadap program kerukunan setiap 

daerah, baik itu provinsi sampai dengan kabupaten. Intervensi dapat juga dilakukan sampai tingkatan teknis 

penganggaran, bagaimana seluruh daerah Provinsi dan kabupaten melekatkan anggaran kerukunan mulai 

dari  perumusan sampai dengan pembinaan teknis. 

4. Kemenko Polhukam. Kementerian koordinator yang berhubungan dengan kebijakan asumtif terhadap 

keamanan, penegakan hukum dan pertahanan. Tentu saja dapat ditunjang oleh data kerukunan, sebagai data 

pendukung keamanan dan mewujudkan pilar stabilitas nasional. 

5. Dalam hal pelaksanaan fungsi agama, kementerian agama memang harus mewu- judkan program 

kerukunan umat beragama sampai pada tingkatan teknis pada Kementerian Agama Kabupaten/kota, 

bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat KUA. 

6. Pemerintah Provinsi. Data kerukunan yang ada merupakan representasi kondisi kerukunan pada setiap 

provinsi yang diwakili sampel Ibukota, Kabupaten dan Kota yang ada. Hendaknya digunakan untuk 

menyusun dan meng- evaluasi kerukunan setingkat provinsi, adapun data seting- kat kabupaten belum bisa 

digunakan secara parsial. Cara menggunakannya tetap rata-rata provinsi, meng- asumsikan seluruh 

kabupaten dan kota dilakukan kebijakan yang sama, jika meng- gunakan parsial haruslah berdasarkan 

kajian tambahan oleh pemerintah kabupaten/ kota itu sendiri. 

 

 


