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A. PENGANTAR (Pendahuluan Latar Belakang) 

Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 tahun 2006/Nomor 8 tahun 2006  tentang pedoman pelaksanaan tugas 

kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, 

pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. 

Selanjutnya sesuai dengan peraturan tersebut di atas, di kota Bandung dikukuhkan 

berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung dengan Surat 

Keputusan Walikota Bandung Nomor 200/Kep.614-Bakesbangpol/2017 tanggal 24 

Mei 2017, Periode tahun 2016-2021.  

Kerukunan antarumat beragama dimaksudkan sebagai unit operasional 

kerukunan umat beragama di kota Bandung dengan prinsip kebersamaan, kesatuan, 

kesetiakawanan, dan saling menghormati dengan wawasan multikultural melalui  

kebijakan dalam rangka memantapkan kerukunan hidup umat beragama meliputi: 

1. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realitas dalam kehidupan 

bermasyarakat, karenanya hal ini dijadikan sebagai mozaik yang dapat 

memperindah fenomena kehidupan umat beragama; 

2. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antarumat beragama, serta 

antarumat beragama dengan pemerintah; 

3. Membangun harmoni sosial dan persatuan khususnya di kota Bandung dalam 

bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup 

rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan 

sikap toleransi; 

4. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 

memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama 



yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat 

beragama;  

5. Memantapkan cinta kasih dan perdamaian dalam bingkai Bandung Agamis 

dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, 

sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu. 

Dalam rangka kelancaran pemantapan kerukunan umat beragama tersebut di 

atas,  sangat dibutuhkan adanya penunjang di samping sumber daya manusia yang 

sudah ada, juga sumber lainnya yang ada kaitannya dengan proses tersebut.  

Dengan demikian, melalui proposal ini kami mengajukan permohonan bantuan 

melalui dana hibah kepada pemerintah kota Bandung dalam rangka kelancaran 

program-program yang diamanatkan kepada FKUB Kota Bandung untuk kegiatan 

tahun 2020. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud ditetapkannya program kerja ini adalah sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan peranan dan tugas pokok FKUB. Sedangkan tujuannya adalah sebagai 

dasar dan landasan FKUB dalam: 

1. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat memberikan 

pelayanan secara maksimal; 

2. Meningkatkan koordinasi eksternal, dengan instansi, majlis-majlis agama, ormas-

ormas keagamaan, serta pihak terkait lainnya, dalam pembinaan dan 

pemeliharaan kerukunan umat beragama (KUB) di Kota Bandung; 

3. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian, serta mendorong partisipasi dan 

kerjasama umat beragama dalam memperkuat dasar-dasar Kerukunan Umat 

Beragama guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka 

persatuan dan kesatuan nasional; 

4. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna 

menumbuhkembangkan dan memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, dan tanggung jawabnya, dalam rangka memelihara Kerukunan Umat 

Beragama; 

5. Meningkatkan pemahaman, saling pengertian, dan partisipasi semua pihak dalam 

pendirian rumah ibadat sesuai semangat Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 & 8 Tahun 2006 guna memelihara kerukunan 

umat beragama.  

 

C. LANDASAN/DASAR HUKUM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

(FKUB) KOTA BANDUNG 



a Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadat; 

b Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 200/Kep.614-Bakesbangpol/2017 

tanggal 24 Mei 2017 , Periode tahun 2016-2021. 

 

D. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI 

a Visi. 

Dalam masa kepengurusan FKUB Tahun 2016-2021, berdasarkan tugas, 

fungsi, dan perannya, serta harapan ke depan, menetapkan Visi dan Misi yaitu : 

Terwujudnya masyarakat kota Bandung yang mampu mensinergikan Trilogi 

kerukunan hidup umat beragama menuju Kota Bandung yang Nyaman, Unggul, 

Sejahtera dan Agamis. 

b Misi:  

- Memantapkan Trilogi Kerukunan Umat Beragama secara bertahap dan terjabarkan 

dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara; 

- Mewujudkan masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati 

nurani, yang disinari oleh ajaran agama; 

- Terbinanya masyarakat Bandung yang menghayati, mengamalkan ajaran agama 

dengan sebenarnya, menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama; 

- Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang keseharianya terlihat dari meningkatnya akhlak, moral, budi pekerti dan 

prilaku kehidupan. 

- Memfasilitasi pendirian rumah ibadat, sesuai kebutuhan nyata dari umat dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. 

E. TUGAS POKOK 

Forum Kerukunan Umat  Beragama kota Bandung melaksanakan perumusan 

bahan kebijakan dan koordinasi serta pembinaan kerukunan hidup antarumat 

beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 

rincian tugas: 

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota; 



4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 

masyarakat; 

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; 

6. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok forum kepada walikota Bandung melalui 

sekretaris daerah kota Bandung. 

 

F. FUNGSI 

- Memelihara persatuan dan kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, 

antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah; 

- Mengembangkan visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup 

beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerjasama 

nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama; 

- Mengembangkan wadah silaturahmi dengan memperhatikan dan menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana yang 

lebih rukun dan harmonis. 

 

G. JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN 

a. Jadwal: 

Pelaksanaan Jadwal kegiatan FKUB Kota Bandung dilaksanakan dari bulan Januari 

sampai dengan Desember Tahun 2020.  

 b. Tempat: 

Tempat kegiatan FKUB Kota Bandung bertempat di Wilayah Kota Bandung dan 

Kantor Kesekretariatan Jl. Cicendo No.4 B (Gedung Korpri ) 

 

H. PROGRAM STRATEGIS 

1. Pengendalian  

Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran dan eksklusif dalam 

kehidupan beragama, sehingga terwujud masyarakat yang rukun, damai dalam 

kebersamaan dan ketentraman 

2. Pencegahan  

Mengidentifikasi dan menemukan metode yang tepat untuk pemecahan 

masalah melalui pendekatan nuansa keagamaan, di samping menemukan 

langkah-langkah yang efektif guna mencegah dampak negatif globalisasi 

terutama yang berkaitan dengan fenomena demoralisasi; 

3. Pendekatan 



Pelaksanaan pengembangan dan kajian kerukunan umat beragama  dilakukan 

melalui pendekatan humanis kultural; 

4. Pembinaan  

Program ini difokuskan pada daerah-daerah seputar kota Bandung melalui 

berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengertian akan pentingnya makna 

kerukunan hidup antarumat beragama dengan melibatkan berbagai lapisan 

masyarakat 

5. Pemantapan  

Pemantapan kerukunan hidup umat beragama untuk mengembangkan kesadaran 

hidup bersama, saling menghormati dengan kesadaran bahwa perbedaan adalah 

suatu realitas dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

I. TUJUAN DAN SASARAN 

a. Tujuan 

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) kota Bandung dapat secara tepat mengetahui apa 

yang harus dilaksanakan oleh Forum untuk mewujudkan visi dan misinya 

dalam kurun waktu  lima tahun ke  depan dengan mempertimbangkan 

sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, rumusan 

tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian 

visi, misi, dan kinerja Forum telah dicapai. 

b.  Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai oleh Forum dalam lima tahun mendatang 

adalah “Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam 

perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kerukunan hidup antarumat beragama”. 

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan dapat 

dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga dapat dicapai. 

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan substansi kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mencapai sasaran.  

 

 

J. GAMBARAN BANDUNG KOTA JUARA YANG AGAMIS 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai  ajaran agama sebagai landasan etika dan moral 

dalam berbangsa dan bernegara  



2. Ajaran agama dapat dipahami oleh umatnya berdasarkan pada keyakinan 

yang mendalam, namun juga mampu memberikan apresiasi terhadap 

ajaran agama yang dianut oleh saudaranya yang lain.  

3. Terwujudnya sikap toleransi dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern 

umat seagama, antarumat yang berbeda agama, serta antarumat beragama 

dengan pemerintah, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari; 

4. Wawasan keberagamaan dapat menampilkan sisi humanitas sehingga berdimensi 

universal dan pada saat itulah keragaman agama tidak dipahami oleh masyarakat 

sebagai traumatik yang menakutkan akan tetapi sebaliknya adalah laksana aneka 

ragam puspa yang tumbuh subur di taman perdamaian. 

5. Taat menjalankan ibadah berdasarkan ajaran agama yang dianut. Secara kolektif, 

mereka juga mengaktualisasikan diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa 

keagamaan, seperti peringatan hari-hari besar keagamaan 

6. Ajaran agama berperan sebagai landasan moral, etos kerja dalam 

pembangunan kehidupan sehingga keberagamaan dapat meningkatkan 

taraf hidup umat manusia.  

7. Wawasan keberagamaan dapat meyakinkan perencanaan pembangunan 

bahwa kehidupan beragama adalah jalan yang paripurna untuk 

mewujudkan masyarakat yang modern,  

8. Dalam pergaulan tercermin dalam cara berpikir, sikap dan prilaku yang 

berbudaya, santun,  mandiri, menghargai perbedaan dalam kemajemukan, adil, 

meningkatkan suasana religius yang harmonis. 

 

K. PROGRAM KERJA 

 Program kerja lima tahun ke depan (2016-2021), secara garis besar dapat 

dilihat pada matrik berikut: 



PROGRAM KERJA  

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BANDUNG 2016-2021 

 

No 
Substansi  

Kegiatan 
Tujuan 

Indikator 

Keluaran 
Indikator Hasil Instansi Terkait 

Waktu 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

1 Sosialisasi 

Peraturan 

Bersama 

Mendagri dan 

Menag, No 9 dan 

No 8 Tahun 2006 

Menyebarluaskan 

pemahaman 

Peraturan Bersama 

Mendagri dan 

Menag, No 9 dan 

No 8 Tahun 2006 

Memahami 

Peraturan 

Bersama 

Mendagri dan 

Menag, No 9 dan 

No 8 Tahun 2006 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Terbina kerkunan 

hidup intern umat 

seagama, antarumat 

yang berbeda agama, 

dan antarumat agama 

dengan pemerintah, 

serta  kehidupan 

harmonis antaretnik 

yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari  

Pemda, Para Camat, 

Lurah, RW, Tokoh 

Masyarakat, OKP, 

Ormas, LSM, dll 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

2 

Sosialisasi 

trilogi kerukunan 

umat beragama 

Mengkoordinasikan 

kerukunan umat 

beragama  untuk 

mendapatkan 

masukan-masukan 

dalam rangka 

terwujudnya 

Bandung juara 

bernuansa agamis 

Terbinanya 

masyarakat yang 

saling 

menghormati dan 

menghargai 

sesama umat 

beragama dengan 

harapan sifat 

toleransi, bukan 

hanya sekedar 

konsep, tapi jadi 

realitas di tengah-

tengah kehidupan 

 

Terbinanya 

masyarakat agar 

Terlaksananya  

kerukunan hidup 

antarumat beragama 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 

. 

 

Pemda, Tokoh-tokoh 

agama, tokoh 

masyarakat,Lembaga 

keagamaan 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 



menghayati, 

mengamalkan 

ajaran agama 

dengan 

sebenarnya, 

mengutamakan 

persamaan, 

menghormati 

perbedaan melalui 

internalisasi 

ajaran agama. 

Terwujudnya 

masyarakat yang 

agamis, 

berperadaban 

luhur, berbasiskan 

hati nurani, yang 

disinari oleh 

ajaran agamanya. 

 

 

3 

Koordinasi 

peningkatan 

kerukunan intern, 

antarumat 

beragama dan 

antarumat 

beragama dengan 

pemerintah 

Mengkoordinasikan 

kerukunan umat 

beragama  dalam 

rangka terwujudnya 

kehidupan yang  

harmonis 

Terwujudnya 

kerukunan intern 

umat beragama, 

antarumat 

beragama, dan 

antarumat 

beragama dengan 

pemerintah  

Pembinaan  kerukunan 

hidup antarumat 

beragama melalui 

lembaga keagamaan  

Pemda, Lembaga 

keagamaan 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 Pengembangan 

bimbingan 

Mengkoordinasikan 

instansi terkait 

Terwujudnya 

kesepakatan 

Pelaksanaan 

bimbingan masyarakat 

Kemenag, Tokoh-

tokoh agama, 
  

√ 

 

√  

 

√ 

 

√ 



masyarakat 

beragama 

untuk mendapatkan 

masukan-masukan 

dalam rangka 

pengembangan 

bimbingan 

masyarakat 

beragama 

dalam 

menetapkan 

system/model 

pengembangan 

bimbingan 

masyarakat 

 

Terselenggaranya 

pembangunan 

hubungan 

antarumat 

beragama dan 

peningkatan 

kerukunan hidup 

umat beragama 

beragama yang lebih 

baik. 

Lembaga keagamaan √ 

5 Koordinasi 

pembinaan 

agama  

Mengkoordinasikan 

dan 

mensinkronisasikan 

kegiatan 

pembinaan agama  

Terselenggaranya 

dan terciptanya 

sinkronisasi 

kegiatan 

pembinaan agama 

di daerah 

 

Meningkatnya 

intensitas 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembinaan 

keagamaan 

Pembinaan kehidupan 

kerukunan antarumat 

beragama 

Kemenag, Tokoh 

Agama, Tokoh 

Masyarakat,   

 

√  

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

6 Pemantauan dan 

evaluasi 

pengembangan 

kehidupan 

Mewujudkan 

pembinaan 

masyarakat dalam 

kehidupan 

Terselenggaranya 

pembinaan 

masyrakat dalam 

kehidupan 

Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya 

penghayatan dan 

Kemenag, 

Pemda,  Tokoh 

Agama daerah 

maupun pusat 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 



beragama beragama untuk 

terciptanya 

kehidupan yang 

damai dan 

bersahabat 

beragama dan 

meningkatkan 

penghayatan dan 

pengamalan 

agama di 

masyarakat. 

pengamalan agama 

sesuai dengn ajaran 

agama masing-

masing. 

7 Kajian 

koordinasi 

radikalisme 

dalam kehidupan 

umat beragama 

Mengkaji secara 

teliti dan akurat 

penyebab sebagian 

kelompok 

komunitas yang 

memiliki 

kecenderungan 

sikap radikalisme 

yang distruktif 

 

Mencari solusi 

yang dapat 

mengantisipasi 

kemungkinan 

tumbuh 

kembangnya 

perilaku 

radikalisme yang 

dapat mengarah 

pada tindak anarkis 

dan destruktif. 

Hasil kajian 

radikalisme dari 

aspek budaya dan 

agama yang 

dianut 

masyarakat. 

 

 

 

 

Koordinasi dalam 

rekonsiliasi 

tokoh-tokoh 

agama dan 

pembinaan umat 

beragama  

Menurunnya peluang 

bagi tindakan 

radikalisme yang 

destruktif  

 

 

 

 

Terhindarnya perilaku 

radikal, ekstrim, tidak 

toleran dan eksklusif 

dalam kehidupan 

beragama, sehingga 

terwujud masyarakat 

yang rukun, damai 

dalam kebersamaan 

dan ketenteraman 

Kemenag, Tokoh 

Agama, Kepolisian, 

Lembaga hukum, 

Pondok 

Pesantren,  Perguruan 

Tinggi 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

8 Koordinasi 

pendekatan 

multikulturalisme 

dan koordinasi 

pembinaan umat 

Merumuskan 

kebijakan 

koordinasi dalam 

rangka 

mewujudkan model 

Tersusunnya pola 

kebijakan 

pembinaan umat 

beragama. 

 

Adanya pengakuan 

dari masyarakat untuk 

menerima nilai-nilai 

multikulturalisme 

 

Kemenag, Tokoh 

Agama, Kepolisian, 

Lembaga hukum, 

Pondok 

Pesantren,  Perguruan 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 



beragama pembinan umat 

beragama melalui 

pendekatan multi 

kulturalisme. 

 

 

Meningkatkan 

kesadaran umat 

beragama dan 

melaksanakan serta 

mengembangkan 

ajaran agama 

masing-masing. 

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

kesadaran para 

tokoh agama dan 

mengembangkan 

ajaran agama 

serta membina 

umat agama 

masing-masing. 

 

 

 

Menurunnya konflik 

antar pemeluk agama 

serta berkembangnya 

kehidupan toleransi, 

berbasis hati nurani 

Tinggi  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

9 Pembinaan 

kerukunan umat 

beragama 

Memantapkan 

dasar-dasar 

kerukunan intern 

maupun antar- 

umat beragama 

serta antarumat 

beragama dengan 

pemerintah untuk 

menuju persatuan 

dan kesatuan 

nasional 

Mewujudkan 

pembinaan 

kerukunan antar 

umat dalam 

kehidupan 

beragama dengan 

pengamalan agama 

Terciptanya 

hubungan antar 

umat beragama 

yang erat dan 

harmonis  

   

Terciptanya 

harmonisasi intern dan 

antarumat beragama 

serta antarumat 

beragama dengan 

pemerintah   

 

 

 

 

Terciptanya 

harmonisasi antar 

tokoh dan umat 

beragama 

- Kemenag 

- MUI 

- Lembaga 

keagamaan 

- Pemda 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 



yang dianutnya 

10 Pembinaan 

forum kerukunan 

umat beragama 

Pembinaan dan 

memberdayakan 

forum kerukunan 

umat beragama 

sebagai wadah 

komunikasi antar 

umat beragama 

Terwujudnya 

peningkatan 

aktivitas forum 

kerukunan dalam 

menyelesaikan 

konflik 

Meningkatnya  

aktivitas forum 

kerukunan dalam 

upaya persatuan dan 

kesatuan antarumat 

beragama 

- Kemenag 

- Lembaga 

keagamaan 

- Tokoh agama 

- Para penegak 

hukum 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terciptanya 

kerukunan umat 

beragama melalui 

pembinaan yang 

 

 

Terselenggaranya 

kegiatan pembinaan 

umat beragama 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 



terus menerus 

oleh forum 

kerukunan umat 

beragama 

11 Pemantauan dan 

evaluasi 

pengembangan 

dan pembinaan 

kerukunan umat 

beragama 

Mendapatkan 

informasi dan 

masukan dalam 

pembinaan 

kerukunan umat 

beragama guna 

mengantisipasi 

timbulnya perilaku 

radikal dan anarkis 

Terkendalinya 

pelaksanaan 

dalam pembinaan 

kerukunan umat 

beragama.  

Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

akan arti 

pentingnya  kerukunan 

antar umat  

- Kemenag 

- Pemda 

- Tokoh Agama 

- Majelis-majelis 

agama 

 

√  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

12 Pemetaan 

kerukunan 

antarumat 

beragama  

Untuk mengetahui 

peta kerukunan 

umat di setiap 

daerah sehingga 

diketaui jumlah dan 

potensi daerah 

rawan konflik 

dalam upaya 

pencegahan 

Tersusunnya peta 

kerukunan umat 

beragama 

 

Koordinasi 

pencegahan 

berkembangnya 

potensi konflik 

yang mengandung 

sentimen 

keagamaan 

Terinventarisirnya 

seluruh 

potensi  konflik 

antar umat 

beragama 

Dapat diketahui 

dengan jelas potensi 

dan tersusunnya peta 

tentang kerukunan 

umat 

- Kemenag 

- Pemda 

- Tokoh Agama 

- Majelis-majelis 

agama 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

13 Koordinasi 

dalam 

Mewujudkan 

kehidupan yang 

Terwujudnya  

saling menghargai 

Pelaksanaan hidup 

berdampingan dan 

- Pemda 

- Kemenag 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 



pengembangan 

wawasan 

keagamaan 

melalui 

sarasehan bagi 

guru-guru agama 

dalam upaya 

memenuhi 

kebutuhan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

agama 

rukun dan damai 

menuju Bandung 

kota jasa yang 

bermartabat 

dan saling 

menghormati 

antar pemeluk 

umat beragama 

 

 

bersahabat di antara 

pemeluk umat 

beragama 

- Depdiknas 

- Para guru agama 

- Lembaga 

keagamaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√   

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Musyawarah dan 

dialog antarumat 

beragama 

 

 

 

 
Melakukan 

sosialisasi 

peraturan 

perundangan yang 

terkait dengan 

pendirian tempat 

ibadat 

 

Evaluasi 

terhadap hasil-

hasil penelitian 

kehidupan 

 
Meningkatkan 

wawasan kerukunan 

bagi pengurus 

FKUB, 

Kader KUB dan 

masyarakat umat 

beragama 

 

Tertanamnya jiwa 

ketaatan terhadap 

peraturan yang 

berlaku 

 

 

 

Mengidentifikasi 

kearifan-kearifan 

yang dapat 

mendukung 

 

Terbinanya 

kaderisasi 

kepenmgurusan 

FKUB 

 

 

 
Terbinanya 

pengawasan, 

terhadap proses 

pendirian 

rumah ibadat 

 

 

 

Terdapat peta 

kehidupan umat 

beragama 

 

Adanya kesiapan 

estafeta kepengususan 

 

 

 

 

Terwujudnya yang 

disiplin dan taat 

kepada peraturan 

 

 

 

Dapat diketahui 

tingkat validitas 

potensi  kerukunan 

umatberagama 

 

- Kader-kader dari 

seluruh komponen 

umat beragama 

 

 

 

 

- SKPD 

- Tokoh  umat 

beragama 

- Tokoh masyarakat 

 

 

- Pemda 

- Kemenag 

- Lembaga 

Keagamaan 

- Perguruan Tinggi 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 



antarumat 

beragama 

kerukunan umat 

beragama dan 

mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mungkin dapat 

mendorong atau 

kurang mendorong 

kerukunan umat 

beragama. 
 

 

 

  



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 


