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MOTTO 

SUKSES DUNIA AKHIRAT (SDA) TENTANG ILMU PENGETAHUAN 


ِ  ِ	�ْ�ِ�ْ�مِ �ْ�َ�َ
ِ  ِ	�ْ�ِ�ْ�مِ ,َوَ�نْ  أََرادَ  ا�َِ�َرةَ  َ�ْ�َ�ََ ��َ�ْ  َ�نْ  أََرادَ  ا�د�


ِ  ِ	�ْ�ِ�ْ�مِ �ْ�َ�َ  ,َوَ�نْ  أََراَدُھَ�� َ
"Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia 
memiliki ilmunya ; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, 
wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-
duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula". (HR. Bukhari dan Muslim) 
 

SUKSES DALAM MANAJEMEN (SDM) TENTANG PERENCANAAN 

 

 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, Bertaqwalah kepada Allah (dengan 
mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya); dan hendaklah tiap-tiap 
diri melihat dan memerhatikan (merencanakan) apa yang ia telah sediakan (dari 
amalan yang direncanakannya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi 
diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi 
Pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr Ayat 18). 

SUKSES KEBIJAKAN PUBLIK (SKP) TENTANG KEBIJAKAN 


 َ�ِ� ٱ�ْ َٰ��َِْ� َوإِ�َ�ِٓئ ِذى ٱْ��ُْ��َٰ
 َو ٰ�َ�ْ ِ�َ"ُْ!ُ� �ِٱْ�َ�ْ�ِل َوٱْ َ (َْ)َ'�ِٓء إِنَّ ٱ$َّ

َِ�0ُُ.ْ- �ََ�/َُّ.ْ- ,ََ+*َُّ�ون ۚ 
                                     َوٱ4ُ�ْ�َ.ِ� َوٱ2َْ3�ِْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl Ayat 90). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tesis ini membahas tentang proses negosiasi konflik kepentingan yang 

terjadi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik, 

yang kemudian menjadi persoalan sekaligus problematika di lapangan. Sistem dan 

mekanisme dari implementasi kebijakan publik yang merupakan bagian dari 

administrasi pelayanan publik dianggap menjadi penghalang yang merumitkan 

masyarakat. Sosialisasi terhadap kebijakan publik masih sangat minim, sehingga 

implementasi kebijakan publik memicu konflik terhadap kepentingan masyarakat. 

Kelompok masyarakat yang memiliki agenda dan kepentingan untuk membangun 

kemajuan terhadap lingkungannya sering kali mendapat kesulitan secara 

sistematis. Hal tersebut yang menjadikan kelompok masyarakat harus berhadapan 

dengan instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan pelayanan 

administrasi sebagai implementasi kebijakan publik. 

Negosiasi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak-

pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar agar dapa 

menyelesaikan segala pertentangan dengan kesepakatan bersama. Negosiasi 

konflik ini membuka jalan secara terbuka untuk memberikan ruang pendapat 

terhadap perbedaan-perbedaan pandangan. Adanya kondisi negosiasi yang sama-

sama menguntungkan dan terintegratif, sehingga memberikan cara pandang yang 

berbeda dalam proses negosiasi untuk mendapatkan keuntungan bersama. 
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Negosiasi sangat erat kaitannya dengan konflik, dan begitu pula dengan konflik 

akan selalu menggunakan pendekatan negosiasi untuk dapat menyelesaiakn sebuah 

konflik.1 

Situasi konflik pada hakikatnya merupakan bentuk dari suatu gejala sosial 

yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya melekat pula dalam 

kehidupan setiap bangsa. Namun, konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat 

memiliki derajat dan polanya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan sumber 

yang menyebabkannya mempunyai ragam dan pola-pola yang tidak sama. Ada 

banyak faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya semua pertentangan yang akan 

menjadi sumber konflik-konflik sosial yang selalu terjadi. Secara psikologis, 

manusia memiliki kecendrungan untuk menekan kenyataan-kenyataan di dalam 

dunia bawah sadar karena dengan demikian akan dapat menghindarkan konflik-

konflik yang lebih tajam.2 

Negosiasi merupakan bentuk dari interaksi sosial untuk saling 

menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan antar satu dengan yang 

lainnya. Model atau cara yang dilakukan agar mencapai titik kesepakatan melalui 

diskusi dan dialog sebagai bingkai negosiasi sekaligus mediasi. Prosesnya 

dilakukan untuk dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan 

dengan cara kerjasama meskipun dengan kompetisi yang berbeda. Komunikasi dan 

kerjasama serta saling memengaruhi termasuk tujuan dalam bernegosiasi tentunya. 

                                                           
1Ivancevich, “Perilaku Dan Manajemen Organisasi Edisi 7”, (Jakarta Erlangga, 2007), 75. 
2Dr. Nasikun, “Sistem Sosial Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2014), 5-6. 
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Mekanisme psikologis dapat membawa lebih jauh ke dalam lingkaran 

konflik-konflik yang semakin mendalam dan sulit diatasi. Dengan mengikuti 

mekanisme psikologis tersebut, memang akan kehilangan banyak kepekaan 

terhadap perkembangan-perkembangan yang justru dapat mematangkan situasi 

konflik. Untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dengan cara tersebut 

laksana memasukan api ke dalam sekam, dikarenakan akibat anggapan bahwa 

konflik yang terjadi tidak dapat diselesakan dengan jiwa dan semangat gotong 

royong. Kenyataan bahwa konflik yang lebih dahsyat selalu tiba-tiba dapat terjadi, 

sehingga harus menyadari akan adanya konflik-konflik sosial di dalam masyarakat 

yang justru memiliki kemungkinan besar untuk memahami segala faktor-fakor 

yang dapat menyebabkanya. Sementara itu dengan sumber-sumber dan pengertian-

pengertian yang mendalam dapat menyebabkan tombulnya konflik sosial di 

masyarakat, dan dapat dilakukan dengan menyusun suatu kebijaksanaan yang 

bersifat fundamental untuk meminimalisir sumber-sumber konflik tersebut.3 

Urgensi negosiasi dalam konflik itu untuk menemukan solusi yang selalu 

tidak ketemu, sehingga denga  bernegosiasi maka termasuk bagian dari kehidupan 

sehari-hari dalam mencegah konflik atau ketidaksepemahaman. Pada dasarnya 

negosiasi untuk meredam adanya konflik yang berkepanjangan atau yang tidak 

berkesudahan, sehingga metode negosiasi dalam konflik menggunakan mediasi 

termasuk jalan kelaurnya. Dalam bernegosiasi tentu tidaklah mudah, butuh proses 

dan perjuangan dalam meyakinkan serta memberikan kepercayaan yang besar. 
                                                           

3 Ibid., 6-7. 
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Negosiasi ialah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan 

pada saat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan sama maupun berbeda. 

Mediasi merupakan negosiasi secara luas karena berdasarkan perundingan para 

pihak. Negosiasi hanya merupakan pihak yang bersengketa dan konflik seta 

berunding tanpa peran serta pihak lain sedangkan mediasi melibatkan mediator.4 

Fakta bahwa konflik adalah salah satu bagian dari sumber refleksi dan 

ketajaman budi. Studi mengenai sebuah konflik di dalam masyarakat merupakan 

bagian stimulus utama dalam pengembangan dan penajaman pengetahuan terhadap 

struktur serta tindakan sosial. Meskipun konflik adalah salah satu objek studi yang 

sangat penting, pengetahuan reflektif mengenai konflik-konflik adalah isu yang 

masih terabaikan dalam konteks kontemporer. Konflik-konflik sosial yang 

dianggap sebagai perjuangan atas nilai-nilai serta klaim-klaim atas kekuasaan, 

status dan sumber daya dapat memenuhi fungsi-fungsi positif. Adapun contoh 

kasusnya seperti konflik yang dapat mendamaikan kelompok-kelompok yang 

saling bersaing, mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang untuk 

mengekspresikan identitas mereka sendiri mengurangi ketidakpastian dengan 

menjaga batas-batas kelompok dan merangsang kelompok untuk mencari asumsi-

asumsi serta nilai-nilai dasar umum atau lembaga pengamanan dan sebagainya.5 

                                                           
4Roger Fisher dan William Ury, “Getting To Yes: Negotiating An Agreement Without Giving 

In” , (London: London Business Book, 1991), 9. 
5Anton Van Harskamp, “Konfilk-Konflik Dalam Imu Sosial”, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 

4-5. 
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Metode sosiologi yang merupakan kaidah-kaidah baru membuat adanya 

sebuah bentuk pernyataan yang sangat independen terhadap mengenai 

problematika agensi, struktur, dan transformasi sosial. Konsentrasinya yang sangat 

khas itu tertuju pada sifat tindakan yang merupakan implikasi dari sebuah analisis 

tindakan bagi penalaran. Aktor sosial selalu terbiasa menggunakan kaidah-kaidah 

dan sumber-sumber untuk mereproduksinya serta menciptakan strategi-strategi 

dalam mentransformasikannya. Gagasan dualitas struktur tidak dapat secara tepat 

untuk menjelaskan sebuah pembentukan maupun reproduksi sebuah sistem sosial. 

Kaidah dan sumber tidak hanya dilakukan untuk direproduksi dalam konteks 

penggunaannya secara praktis. Akan tetapi para aktor dapat membuat jarak dengan 

cara kaidah-kaidah dan sumber-sumber tadi sebagai metode strategis. Konsep 

dualitas strktur tidak cukup tepat untuk dgunakan, karena sebuah dualisme yang 

dikarenakan oleh individu merupakan subjek untuk menghadapi kaidah-kaidah dan 

sumber-sumber dalam lingkungan sosial.6 

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari lima kabupaten yakni Kota 

Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kota Yogyakarta 

juga memegang predikat sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sebagai daerah otonom Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan (5) 

                                                           
6Anthony Giddens, “Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), 7-8. 
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yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.7 Lebih lanjut di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diamanatkan pada bagian penjelasan umum, bahwa 

pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.8 

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan (IMB) adalah 

perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan 

tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan 

mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 

5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.9 IMB akan melegalkan suatu bangunan yang 

direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya 

                                                           
7Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) Dan (5) 

Tentang Pemerintah Daerah. 
8Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Diamanatkan Pada Bagian Penjelasan Umum. 
9Perda 7 Kota Yogyakarta Dalam Pasal 5 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan. 
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IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat 

dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. 

Kebijkaan heritage atau bangunan cagar budaya seusai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa 

cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 

perilaku kehidupan manusia.10 Pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui uapaya 

pemnfataan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya atau heritage 

diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bangunan cagar budaya atau heritage adalah 

susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding, dan beratap. 

Kebijakan heritage atau bangunan cagar budaya untuk mengatur setiap bangunan 

baik gedung pemerintahan, kebudayaan, sarana ibadah dan yang lainnya. Warisan 

budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-

nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. 

Pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat (dead monument), namun ada pula warisan budaya yang masih 
                                                           

10Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 
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berfungsi seperti keadaanya semula (living monument). Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis cagar budaya 

atau heritage tersebut terutama mengenai pemanfataanya sebagai fungsi kebutuhan 

masa kini. Cagar budaya atau heritage sebagai sumber daya budaya memiliki sifat 

rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak diperbarui. Rekonstruksi bangunannya 

harus dengan upaya mengembalikan bangunan cagar budaya atau heritage dan 

strukturnya dengan tetap mengutamakan prinsip orisinalitas dan keotentikan 

bangunan sesuai dengan nilai kebudayaannya. 

Jumlah sarana peribadatan menurut jenisnya Per‐Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta Per September Tahun 2013 diambil dari Sumber 

Seluruh Bidang Pembimas Kanwil Kementerian Agama D.I.Y. dan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se‐D.I.Y. antara lain : Masjid sejumlah 494, 

Musholla sejumlah 486, langgar sejumlah 0, gereja sejumlah 45, rumah kebaktian 

sejumlah 25, gereja paroki sejumlah 7, gereja stasi sejumlah 3, gereja kapel 

sejumlah 6, pura sejumlah 1, sanggar sejumlah 0, wihara sejumlah 5, cetya 

sejumlah 1, klenteng sejumlah 2, dan lythang sejumlah 0.11 

Sebelum memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian 

hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. 

Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, 

tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, 

                                                           
11Badan Pusat Statistik Daerah Kota Yogyakarta Jumlah Tempat Peribadatan Menurut 

Jenisnya Per‐Kabupaten/Kota. 
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atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan 

diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, 

dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkunan 

sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank. IMB 

sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga 

kabupaten). Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-

peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan 

tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. 

Secara prinsip, bila dokumen lengkap, 5-7 hari kemudian akan diterbitkan 

IP. Dengan IP kita sudah bisa mulai membangun sambil menunggu IMB yang 

keluar 20-30 hari kemudian. Selama pembangunan, petugas daerah akan 

melakukan kontrol berkala dan evaluasi di lapangan. IMB memiliki masa berlaku 

1 tahun. Apabila dalam 1 tahun pembangunan belum selesai, maka harus 

mengajukan permohonan perpanjangan IMB. Bila tahun berikutnya masih belum 

selesai, maka harus mengajukan permohonan pembuatan IMB baru. Setelah 

bangunan selesai, masih ada surat yang diperlukan yaitu IPB (Ijin Penggunaan 

Bangunan). IPB memiliki masa berlaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun 

untuk bangunan non hunian. Bila masa IPB habis, maka pemilik harus 

mengajukan PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam 

proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama 

dari segi struktur dan konstruksinya. Dengan mengurus IMB secara benar dan 

jujur, akan memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselarasan dari bangunan 
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tersebut. Respon masyarakat menjadi bagian penting untuk melihat setiap 

kebijakan maupun pembangunan sarana ibadah dalam hak konstitusi dan sosial 

masyarakat tentunya. 

Historis singkat mengenai keberadaan Masjid Quwwatul Islam 

Yogyakarta adalah berawal dari saudagar emas yang besrasal dari Kalimantan 

Selatan kota Banjarmasin yang berjualan emas ke Yogyakarta khususnya kepada 

keraton pada zaman kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono 9. Bila nantinya 

masjid tersebut tidak ada kegiatan dan tidak dikelola maka pihak keraton bisa 

menarik izinya serta mencabutnya kembali. Dan untuk aktivasi atau perpanjangan 

izin maka harus dilakukan setiap 5 tahun sekali guna untuk mendapatkan hak 

meneruskan dalam penggunaan lahan atau tanah masjid sebagai kegiatan ibadah 

dan sosial. Lalu karena kedekatannya dengan kraton, dan raja sangat menyukai 

emasnya maka saudagar itu menghuni dan meminta izin pada keraton untuk 

membangun Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta. Tanah bangunan masjid itu 

sifatnya adalah tanah pinjam atau istilah lain tanah kekancingan milik keraton 

untuk dikelola warganya dengan perjanjian sebagai tempat ibadah dan sosial 

keagamaan. Kemudian perkembangannya Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta 

akan dibongkar dan dibangun lagi masjidnya dengan arsitektur yang sagat megah 

tentunya. 

Adapun tragedi konflik bermula terjadi karena adanya perbedaan 

kewenangan dalam melihat konteks keberadaan Masjid Quwwatul Islam 

Yogyakarta. Warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Banjar adalah 
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masyarakat urban yang telah lama menetap dan tinggal di daerah Jl. Mataram No. 

1, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Bermula keinginan dari Komunitas Masyarakat Banjar yang ingin membangun 

masjid agar lebih besar lagi dengan beberapa fasilitas, dikarenakan memang 

Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta adalah masuk dalam pengelolaan Yayasan 

Quwwatul Islam.  

Dukungan dari warga dan masyarakat sekitar pun semakin besar dan 

banyak, maka mulailah merencanakan pembangunan ulang Masjid Quwwatul 

Islam Yogyakarta. Akan tetapi dalam perjalannya mendapat beberapa kendala 

teknis dan kendala institusi yakni mewujudkan negosiasi konflik kepentingan. 

Komunitas Masyarakat Banjar selaku warga yang telah membangun Masjid 

Quwwatul Islam Yogyakarta, harus bernegosiasi dengan Dinas Pariwisata selaku 

institusi yang memiliki kewenangan untuk mengkategorikannya sebagai masjid 

heritage di Yogyakarta. Maka lobby dan negosiasi kepentingan pun sama-sama 

dilakukan untuk mendapatkan jalan tengah serta klarifikasi secara bersama 

maksud dan tujuannya masing-masing dalam merencanakan pendirian Masjid 

Quwwatul Islam Yogyakarta.  

Tentu dalam negosiasi konflik kepentingan tersebut, dilakukan mediasi 

sebagai bentuk jalan tengah, kesepakatan, perdamaian, keterbukaan, meredam 

konflik, merajut kembali persaudaraan, saling membantu dan tentunya 

menyamakan persepsi maupun pandangan terhadap rencana ataupun rancangan 

pendirian dan pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta. Hal tersebut 
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dilakukan dengan beberapa aktor, tokoh, ulama sekitar dan beberapa orang penting 

baik dari kalangan Komunitas Masyarakat Banjar sendiri, kalangan pemerintah, 

dan perangkat atau tokoh warga Jalan Mataram tentunya.  

Agensi pada masyarakat urban Banjar telah lama terbentuk dari 

sejarahnya yang cukup panjang, bermula dari kehidupan para saudagar emas atau 

pedagang emas dari Banjarmasin yang berbisnis perhiasan dengan keluarga 

keraton. Lalu mulailah menetap di daerah sekitar Jalan Mataram yang kemudian 

dijadikan tempat atau wilayah perkampungan Masyarakat Banjar di Yogyakarta. 

Dari masa ke masa, akhirnya masyarakat urban Banjar pun semakin meluas dan 

terus bertambah banyak, sehingga menjadi penduduk atau warga mataram di 

bawah pengawasan dari para tokoh, elite, saudagar dan aktor yang memiliki 

pengaruh terhadap keluarga keraton.  

Tentunya masyarakat Banjar di daerah Jalan Mataram ini sudah memiliki 

basis hunian yang kuat dan legal serta pengaruh kepentingannya dapat dijamin 

selama menetap di Yogyakarta. Hal tersebut karena terjalinnya hubungan istimewa 

antara masyarakat Banjar dengan keluarga keraton, sehingga menjadi sangat 

harmonis. Status pengelolaan daerah jalan mataram tentunya lebih ditekankan oleh 

kewenangan masyarakat banjar untuk melakukannya sesuai dengan perlindungan 

keraton selaku pemerintah provinsi tentunya. Akan tetapi kordinasi dan 

komunikasi terhadap pemerintah kota juga sangat penting, agar mendapatkan 

kesepakatan-kesepakatan dalam bekerja sama baik bersifat administratif maupun 

bersifat teknis. 
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Masjid ini merupakan bagian dari masjid bersejarah dan masuk kategori 

heritage bagi Dinas Kebudayaan sehingga perlu dirawat dan dijaga keasliannya. 

Namun bagi pengelola atau warga yang dulunya membangun beranggapan bahwa 

bangunan itu hanyalah bangunan lama, bukan bangunan sejarah yang diidentikkan 

pada sebuah peristiwa yang menjadi kisah sejarah atau legenda masa lalu. 

Sehingga kesepakatan kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk masjid ini 

segera di bangun kembali dengan arsistektur baru melalui proses lobby dengan 

pemerintah kota. Dalam hal ini langsung diserahkan pada walikota untuk 

menetapkan proses selanjutnya dalam persiapan tahap pembangunan masjid ini. 

Masjid ini merupakan pengelola dari Yayasan Quwwatul Islam dari komunitas 

orang banjar selatan yang memiliki tradisi pengajian, berkumpul dan melakukan 

kegiatan. kemudian di bawahnya ada takmir masjid dan panitia pembangunan atau 

adhoc. Adapan proses administrasi untuk mendapakan IMB memakan waktu 

selama satu tahun untuk mengurusi segala administrasinya, sehingga proses 

pembangunan pun akhirnya berjalan dengan baik. 

Persoalan negosiasi konflik kepentingan antara Komunitas Masyarakat 

Banjar dengan Pemerintah Kota ialah terkait pada dua hal, yakni kelengkapan 

administrasi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota dan Dinas 

Tata Kota. Kesulitan yang didapatkan ialah surat rekomendasi melalui Dinas 

Kebudayaan Kota, dikarenakan mekaniseme yang telah baku dengan menganggap 

bahwa Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta adalah bangunan cagar budaya atau 

heritage. Kesulitan lainnya ialah untuk mendapatkan surat rekomendasi melalui 
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Dinas Tata Kota atau Perencanaan Kota, sehingga merevisi kembali arsitektur 

yang telah direncanakan sebagai bentuk integrasi pada perencanaan pemerintah 

agar kelak tidak menjadi masalah yang lebih besar.  

Respon masyarakat yang dilihat adalah lebih terfokus pada Komunitas 

Masyarakat Banjar dan masyarakat setempat yang tinggal berdampingan dengan 

Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta. Untuk melihat respon masyarakat terhadap 

adanya proses pendirian dan bangunan masjid yang sedang dalam tahapan. 

Sehingga memberikan pengaruh bagi warga sekitar untuk bisa mendapatkan 

kebermanfatan ataukah justru memberikan kesulitan. Pengelolaan masjid memang 

sepenuhnya oleh Masyarakat Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan, akan 

tetapi secara bersama mengelola dan memakmurkan masjidnya bersama warga 

sekitar. Kesulitan yang terjadi adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang 

sangat menyulitkan administrasi karena beberapa aspek tertentu yang menjadi 

bagian dinamika pendirian sekaligus pembangunan masjid. 

B. Rumusan Masalah 

Problematika dalam kajian islam, pembangunan dan kebijakan publik, 

setelah melihat kegelisahan akademik, maka rumusan masalahnya ialah : 

1. Bagaimana negosiasi atau proses lobbying yang dilakukan oleh Komunitas 

Masyarakat Banjar terhadap kebijakan heritage Izin Mendirikan Bangunan 

Masjid Quwwatul Islam sebagai Sarana Ibadah di Kota Yogyakarta ? 
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2. Bagaimana peneyelesaian dan agensi masyarakat urban terhadap Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Sarana Ibadah pada pendirian Masjid Quwwatul 

Islam Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian sebagai bentuk proses kelimuan, maka sangat penting untuk 

memahami tujuan yang akan dicapai sebagai bentuk hasil karya ilmiah yang 

empiris. Konsekuensi logis terhadap karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan 

adalah dengan inklusif atau pun terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, 

baik untuk menyangkal atau pun menguatkannya. Ilmu akan terus berkembang 

dengan pesatnya apabila tercipta adanya sebuah dialog dan saling menyangkal 

dalam arti dan pengertian bukan saling menafikan. Suasana keilmuan untuk 

mencapai kemapanan sebuah ilmu, maka harus dibangun dengan proses penelitian 

secara progresif dan konstruktif. Dengan demikian, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam pnelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dinamika negosiasi konflik dan agensi masyarakat urban 

pada aturan kebijakan publik terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

sarana ibadah khususnya Masjid di Kota Yogakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui negosiasi atau proses lobbying konflik yang terjadi 

sebagai respon masyarakat terhadap pendirian dan pembangunan masjid. 
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b. Untuk mengetahui mekanisme dan teknis penyelesaian mediasi dalam 

melakukan pendirian dan pembangunan sarana ibadah berkaitan pada 

administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

c. Untuk mengetahui agensi masyarakat urban dari implementasi kebijakan 

pada pendirian dan pembangunan Masjid di Yogakarta. 

D. Kajian Pustaka 

Proses dari substansi kajian pustaka adalah untuk menguatkan dan 

mendukung penemuan yang peneliti temukan dari sisi teori, metodologi, 

pendekatan maupun sisi lain dan tak sama dengan penelitian terdahulu, adapaun 

penelitian terdahulu yang dapat disarikan ialah : 

1. Wahyu Eko Yudiatmaja, Tesis dengan judul “Dinamika Negosiasi Kebijakan 

Dan Program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III Dan IV Kota Padang 

Pascagempa 30 September 2009”.12 Dalam penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa proses negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, 

III, dan IV memakan waktu lama karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, 

Pemerintah Kota Padang cendrung menggunakan pendekatan kekausaan dan 

memakai cara-cara kekerasan dalam merumuskan kebijakan dan program 

program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III, dan IV. Kedua, Pemerintah Kota 

Padang mengedepankan pendekatan rasionalitas ekonomi dalam menentukan 

                                                           
12Wahyu Eko Yudiatmaja, “Dinamika Negosiasi Kebijakan Dan Program Rekonstruksi 

Pasar Inpres I, II, III Dan IV Kota Padang Pascagempa 30 September 2009”. Tesis (Yogyakarta: 
Pascasarjana Manajemen Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 
Gajah Mada, 2012). 
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harga kios dan los di Pasar Inpres I, II, III, dan IV yang akan diserahkan 

kepada para pedagang. 

2. Anwari, Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera 

(Studi Deskriptif Di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong 

Kabupaten Sampan Tahun 2015)”.13 Dalam penelitian tersebut 

mendeskripsikan tentang impelementasi sebuah program penanggulangan 

kemiskinan dan adanya program bantuan tunai melalui kebijakan yang telah 

diatur. PSKS sebagai program penanggulangan kemiskinan yang berupa 

bantuan tunai (cash transfer) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 

Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat. Pelaksanaan 

penyaluran dana PSKS mengalami penyimpangan oleh pihak pelaksana di 

tingkat Desa. 

3. Atek Lis Indriyani, Tesis dengan judul “Resolusi Konflik Internal Komisi 

Pemilihan Umum (Studi Kasus Tentang Konflik Antara Komisioner Dengan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Pemilihan 

Gubernur Lampung Tahun 2014)”. Dalam penelitian tersebut menunjukan (1) 

Faktor penyebab timbulnya konflik berdasarkan sumbernya terbagi atas dua 

                                                           
13Anwari, “Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (Studi Deskriptif Di Desa Dharma Camplong Kecamatan 
Camplong Kabupaten Sampan Tahun 2015)”. Tesis (Surabaya: Program Studi Magister Kebijakan 
Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2015). 
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faktor utama yaitu faktor eksternal organisasi dan faktor internal organisasi. 

Faktor eksternal organisasi merupakan faktor luar yang mempengaruhi 

timbulnya konflik dalam organisasi, yaitu faktor perintah dan tekanan 

gubernur yang timbul dari konflik sebelumnya antara gubernur dan KPU 

Provinsi Lampung. Sedangkan faktor internal organisasi adalah faktor yang 

telah ada dalam organisasi yang memicu terjadinya konflik internal, yaitu 

faktor kepentingan, faktor kebutuhan rasa aman, faktor ketidakcocokan 

personal dan faktor komunikasi (2) KPU Provinsi Lampung menggunakan 

metode resolusi konflik melalui cara self regulation atau pengaturan sendiri 

tanpa melibatkan pihak ketiga. Guna menghindari konflik internal yang terjadi 

di masa mendatang, diperlukan adanya perbaikan pada (1) aspek keuangan, 

dimana untuk mengindari politisasi anggaran pilkada, dana pilkada sebaiknya 

bersumber dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

APBN (2) aspek kelembagaan, dimana perlu peningkatan kompetensi SDM 

KPU yang mandiri serta adanya peraturan (Standar Operasional Prosedur) 

penanganan konflik internal maupun eksternal organisasi dan (3) aspek 

hubungan personal, dimana diperlukan kegiatan yang mempererat 

keharmoniasan hubungan antar staf dan komisioner.14 

                                                           

14Atek Lis Indriyani, “Resolusi Konflik Internal Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus 
Tentang Konflik Antara Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 
Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014)”. Tesis (Lampung : Program Pascasarjana 
Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017). 
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4. Putut Handoko, Tesis dengan judul “Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan 

Pantai (Studi Kasus Penanganan Abrasi Pantai Kuta Bali)”. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik Pantai Kuta disebabkan oleh 

perbedaan kepentingan, nilai serta pemahaman menyangkut abrasi dan pola 

penanganannya. Pihak utama (primary parties) antara lain adalah Dinas PU 

Bali, masyarakat Kuta dan pengelola hotel-hotel di Kuta. Adapun pihak 

lainnya (secondary parties) diantaranya meliputi Bapeda Propinsi Bali, 

Pemda Badung serta masyarakat Seminyak dan Legian. Mediasi dilakukan 

melalui serangkaian pertemuan informal dan formal, melibatkan mediator 

Pratista, Parum Samigita, dan Gus. Hasil mediasi berupa kesepakatan awal 

dimantapkan melalui kunjungan lapangan (1x) dan pertemuan untuk 

menegaskan kesepakatan pilihan pemecahan masalah. Hasil kesepakatan ini 

kemudian direvisi karena ada pertimbangan biaya operasional dan 

pemeliharaan (O&P) yang harus ditanggung pemerintah. Kesepakatan 

akhir/final menetapkan penanganan abrasi menggunakan revetment dan sand 

nourishment yang bersifat ramah lingkungan/tidak berdampak buruk pada 

pantai. Selain itu juga dilakukan landscaping sebagai upaya penataan 

lingkungan pantai diantaranya dengan rencana pembuatan walkway, public 

space dan penghijauan. Adapun penggunaan sub merged breakwater disertai 

dengan transplantasi karang sebagai upaya merehabilitasi terumbu karang di 

Pantai Kuta yang merupakan sumber pasir putih pantai dan barrier alami. 

Dalam menangani permasalahan kerusakan pantai dimanapun, pemerintah 
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seharusnya melibatkan mediator karena lingkungan pantai memiliki potensi 

sumber konflik yang beragam dengan banyaknya kepentingan yang ada. 

Mediasi (mediator) diupayakan dapat membantu mencapai kesepakatan yang 

komprehensif yaitu menyangkut dampak maupun sumber kerusakan pantai.15 

5. Abdul Muhaimin, Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Hambatan 

Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Masjid (Studi Kasus Di 

Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta)”.16 Dalam penelitian tersebut 

menemukan penghambat serta menemukan sebab munculnya hambatan untuk 

mengajukan permohonan IMB masjid, kemudian implementasi peraturan 

tentang IMB dan pelestarian cagar budaya yang tidak membumi, serta 

berlangsungnya pembiaran oleh aparat pemerintah yang tidak membuat 

kebijakan dengan melibatkan pihak kraton. 

6. Zumaeroh, Jurnal dengan judul “Mengenali Konflik Dalam Negosiasi”.17 

Dalam jurnal tersebut menujukkan bahwa negosiasi merupakan bagia penting 

dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan dalam bisnis atau bidang 

lainnya. Dalam pelaksanaan negosiasi tidak jarang terjadi konflikyang 

membwa masalah tersendiri dari tingkat yang sederhana sampai masalah yang 

                                                           

15Putut Handoko, “Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai (Studi Kasus Penanganan 
Abrasi Pantai Kuta Bali)”. Tesis (Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Program 
Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2007). 

16Abdul Muhaimin, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Hambatan Dalam Penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan Masjid (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta)”. Tesis 
(Surakarta: Sekolah Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2017). 

17Zumaeroh, “Mengenali Konflik Dalam Negosiasi”. Jurnal : Ilmiah Ekonomika, Vol. 13, 
No. 4, (November 2010). 
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kompleks sehingga menggangu jalannya negosiasi. Namun apabila konflik 

dapat dikelola dan ditangani dengan baik, serta dapat memberikan manfaat 

yang akhinta dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik antara kedua 

belah pihak. Sehingga tujuandan sasaran negosiasi antara kedua belah pihak 

dapat tercapai. 

7. M. Syukur, Jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan 

Bangunan Pada Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu”.18 

Dalam jurnal tersebut menjelaskan Peraturan Daearah tentang IMB yang 

menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan ini yang secara umum tujuannya 

untuk menertibkan bangunan gedung sehingga tercapainya bangunan yang 

sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis. Untuk mengetahui 

standar dan tujuan kebijakan dengan melihat pada standar pelaksanaan 

kebijakan berdasarkan regulasi. Namun pelaksanaan kebijakan tentang IMB 

belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijakan, karena masih 

banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran tetapi tidak diberikan 

sanksi yang tegas. 

E. Kerangka Teoritis 

Analisis proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik terhadap 

izin mendirikan bangunan sarana ibadah di Yogyakarta diperlukan sebuah kajian 

yang relevansi dengan problem serta diskursus tersebut. Proses implementasi perlu 

                                                           
18M. Syukur, “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penataan 

Ruang Dan Perumahan Kota Palu”. Jurnal: E-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 2, . Issn: 2302-
2019, (Februari 2015), 10-21. 
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dipahami secara konsepsi kebijakan publik dan penggunaan istilah implementasi 

ini pertama kali digunakan oleh Harold Laswell. Laswell menerapkan suatu 

pendekatan yang disebut sebagai pendekatan proses (policy process approach). 

Hal ini untuk memudahkan pemahaman tentang kebijaakan publik yang memiliki 

beberapa bagian yaitu : agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, 

evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Implementasi merupakan bagian salah satu 

siklus dan proses tahapan dalam kebijakan publik yang telah dirumuskan 

tersebut.19 

Adapun beberapa petanyaan untuk memahami studi implementasi 

kebijakan publik antara lain: mengapa suatu kebijakan gagal diimplementasikan di 

suatu daerah, mengapa suatu kebijakan yang sama-sama dirumuskan memiliki 

perbedaan hasil ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah, mengapa satu 

kebijakan lebih mudah dengan kebijakan-kebijakan lainnya, dan mengapa sasaran 

kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Selain itu 

ada enam variabel yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 

maupun kegagalan terhadap implementasi yakni: tujuan dari sasaran kebijakan 

menjadi jelas sekaligus konsisten, dukungan teori dalam merumuskan kebijakan 

dinilai sangat kuat, memiliki dasar hukum yang jelas dalam tahap proses 

implementasi di lapangan, adanya sebuah komitmen serta keahlian para pelaksana 

                                                           
19Erwan Agus Purwanto, Ph.D. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, “Implementasi Kebijakan 

Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)”, (Yogyakarta: Gava Media, 2015),  17. 
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kebijakan, adanya dukungan para stakeholder, dan terciptanya stabilitas sosial, 

ekonomi dan politik.20 

Kompleksitas proses implementasi dalam perspektif kebijakan publik 

memang lebih membantu peneliti yang akan menjelaskan tentang realitas 

implementasi suatu kebijakan yang baik. Hal itu memang melalui serangkaiain 

proses panjang suatu kebijakan, kemudian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran 

pencapaiannya. Keberhasilan impelementasi tidak hanya terhenti pada kepatuhan 

implementer saja, namun hasil pencapaian melalui prosedur implementasi yang 

dijalani melalui konteks realitas.  

Proses implementasi kebijakan publik yang cendrung rumit dan memiliki 

kompleksitas yang tinggi, dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat dilihat 

sebagai bentuk studi dan pemahaman. Faktornya ialah komunikasi, sumber daya, 

disposisi, perilaku, dan struktur birokrasi. Kualitas suatu kebijakan akan sangat 

ditentukan oleh proses kebijakan itu sendiri, yang dirumuskan secara demokratis 

dan dapat memberikan hasil kebijakan yang berkualitas. Merumuskan kebijakan 

melalui proses demokatis inilah yang akan memudahkan suatu implementasi 

kebijakan publik untuk dilaksanakan. Namun sebaliknya pula, kebijakan yang 

berkualitas tidak akan berhasil apabila diimplementasikan dalam situasi dan 

kondisi pada lingkungan yang tidak kondusif terhadap pencapaian sekaligus tujuan 

kebijakan.21 

                                                           
20Ibid., 18-19. 
21Ibid., 71-72. 
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Kebijakan lzin Mendirikan Bangunan (lMB) bertujuan untuk melakukan 

pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata 

bangunan yang tertib. Bangunan yang memenuhi standar teknik dan estetika 

memberikan rasa aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk 

dijadikan tempat hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi 

penghuni atau penggunanya. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini 

menemui berbagai permasalahan, baik yang berasal dari sisi internal maupun 

ekstemal kebijakan. Penyebab lemahnya implementasi kebijakan adalah 

pemerintah khususnya aparatur pemberi layanan. Faktor konteks dan lingkungan 

sosial politik dan ekonomi dimana kebijakan itu diterapkan dan faktor isi atau 

substansi dari kebijakan berperan penting dalam implementasi kebijakan.  

Proses implementasi kebijakan publik pada sebuah daerah atau wilayah 

yang memiliki karakteristik khas dan unik.  Implementasi kebijakan publik 

merupakan bagian penting dari keseluruhan proses organisasional dari organisasi 

publik yang tidak vacum secara sosial. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan sosialnya, sehingga aspek intemal dan eksternal organisasi 

sangat menentukan proses implementasi kebijakan. Dalam tahapan prosesnya juga 

akan dilihat dari sisi respon masyarakat setempat yang berada di wilayah tersebut. 

Hal ini untuk memberikan ruang komunikasi dan ruang kordinasi dengan baik 

untuk secara bersama terlibat dalam pembangunan masjid yang dibangun sesuai 

dengan aspek kebijakan, aspek hukum, aspek sosial, aspek agama dan aspek 

budaya tentunya. 
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Tinjuan sosiologis pada dasarnya adalah etos ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebuah cara untuk mencari kebenaran objektif atau mencari realisme. 

Objektivitas melalui tinjauan sosiologis ini adalah memandang kenyataan 

sebagaimana adanya dengan metodologi dan teori sosial yang berdasarkan pada 

realitas objektif yang dijadikan sebagai penelitian lapangan. Beberapa tahapan 

yang akan dilakukan dimulai dari: Pertama, adanya warisan peninggalan dari 

penulisan-penulisan sebelumnya dalam bidang ilmiah yang digarap mengandung 

orientasi normative dan teologis berdasarkan pada filsafat moral metafisika 

tentang hukum alam yang menjadi sumbernya. Pembebasan diri dari segala 

kepentingan sosial menghasilkan pengetahuan yang objektif, sehingga 

konsekuensi ilmu sosial dapat mempelajari manusia dengan segala gejala sosial 

yang dapat berubah-ubah. Tinjauan sosiologis tidaklah seperti teori tentang 

kenyataan-kenyataan non manusiawi, bahwa kebenaran itu dapat dipengaruhi. 

Hubungan antara sosial aktual dan gejala sosial aktual dapat dipahami melalui 

penerapan metodologis. Kedua, pengaruh dari seluruh lingkungan kebudayaan, 

sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang dapat ditumbuh kembangkan. Ketiga, 

adanya pengaruh yang bersumber pada kepribadian diri sendiri, seperti yang 

dibentuk oleh tradisi-tradisi dan lingkungannya.22 

Melihat dari aspek sosial, maka diperlukan pula modal sosial sebagai 

sumber untuk melakukan interaksi pada orang-orang dalam suatu komunitas. 

                                                           
22Heri Santoso Dan Listiyono Santoso,”Filsafat Ilmu Sosial (Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-

Ilmu Sosial)”, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 23-24. 



26 

 

Modal sosial sebagai bentuk interaksi dapat menghasilkan dan terciptanya atau 

terpeliharanya kepercayaan antar sesama baik secara individual maupun 

institusional. Secara individual tentu terjadi interaksi yang membangun relasi 

dengan melahirkan ikatan emosional. Secara institusional dapat melahirkan visi 

dan tujuan organisasi yang akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma 

bersama. Berdasarkan nilai dan norma bersama maka asosiasi manusia 

menghasilkan sebuah kepercayaan yang akan memberikan manfaat dan 

keuntungan bersama yang sangat besar dan terukur.23 

Secara harfiah kata “negosiasi” berasal dari kata “to negotiate, to be 

negotiating” dalam Bahasa Inggris yang berarti merundingkan, bicara tentang 

kemungkinan suatu kondisi dan menawar. Kata-kata turunannya adalah 

“negotiation”  yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk 

merundingkan, mmebicarakan terhadap sesuatu hal agar disepekati bersama orang 

lain. Sedangkan istilah “negotiable” adalah dirundingkan, dapat dibicarakan dan 

ditawar. Sehingga negosiasi merupakan bagian dari proses kehidupan sehari-hari 

baik disadari atau pun tidak disadari. Negosiasi adalah perundingan antar dua 

belah pihka atau lebih untuk menemukan kesepakatan dan mencapai keputusan 

bersama dengan proses memberi, menerima, menawar dan merundingkan melalui 

interaksi seklaigus komunikasi secara bersama.24 

                                                           
23Dr. H. Zaini Rohmad,  M.Pd, “Sosiologi Pembangunan”, (Yogyakarta: Ombak, 2016), 181-

182. 
24Asep Sujana, “Retail Negotiator Guidance”. (Jakarta: PT. Sun Printing, 2004), 25. 
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Konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “con”  yang berarti 

bersama dan “figere”  yang berarti benturan dan tabrakan.25 Menurut Coser dalam 

mendefenisikan konflik ialah sebagai suatu perjuangan hidup terhadap nilai dan 

pengakuan terhadap status, yang kemudian bentuknya kekuasaan dan sumber-

sumber pertentangan dinetralisir atau dieliminir saingannya.26 Konflik tidak hanya 

dipahami sebagai bentuk pertentangan hidup nilai, diskriminasi dan adanya sikap-

sikap penindasan (operassion) terhadap kaum lemah. Melainkan konflik dapat 

berhubungan dengan pengekangan aktualisasi diri. Dalam defenisi lain, bahwa 

konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-

orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman 

kekerasan.27 

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti 

“berada di tengah” karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus 

berada di tengah orang yang bertikai.28 Makna ini untuk menunjuk pada peran 

yang ditampilkan pada pihak ketiga sebaga mediator dalam menjalankan tugasnya 

sebagai bentuk upaya menengahi dan menyelesaikan sengketa atau konflik antara 

pihak. Berada di tengah juga bermakna sebagai mediator memanglah harus berada 

                                                           
25Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, “Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), 345. 

26Irving M. Zeitlin, “Memahami Kembali Sosiologi”, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1998), 156. 

27J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, “Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan”, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2005), 68. 

28M. Mukhsin Jamil, “Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori Strategi Dan 
Implementasi Resolusi Konflik”, (Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007), 106. 
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pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau 

konflik.29 Dalam Collin English Dictionary and Thesaurus menyebukan bahwa 

mediasi adalah kegiatan untuk menjembatani antara dua pihak yang bersengketa 

atau konflik guna menghasilkan kesepakatan (agreement).30 Sedangkan dalam 

bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai upaya perdamaian dan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, perdamaian adalah perhentian permusuhan.31 

Secara terminologi ada beberapa pendapat para ahli dalam teorinya 

masing-masing yang memberi makna dan arti yang berbeda tentang mediasi. 

Menurut Laurence Boulle, mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.32 

Menunjukkan bahwa adanya kewenangan dalam pengambilan keputusan 

sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah sebagai penengah 

yang membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut.33 

Menurut J. Folberg dan A. Taylor bahwa mediasi adalah proses dimana para pihak 

bersama dengan bantuan dari orang netral, mengisolasi sengketa secara sistematis, 

mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsesnsus yang akan 

                                                           
29Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Hukum 

Nasional”, (Jakarta: Kencana, 2009), 2. 
30Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac Mckeown (Eds), “Collin English Dictionary And 

Thesaurus”, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), 510. 
31Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa 

Indonesia”, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 223. 
32Laurence Boulle, “Mediation: Principles, Proses, Practice”, (New South Wales: 

Butterworhts, 2005), 3. 
33Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Hukum 

Nasional”, 4. 
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mengakomodasi kebutuhan para pihak.34 Menurut Gary Goodpaster 

mendefenisikan mediasi adalah sebagai proses negosisasi pemecahan masalah 

dimana pihak luar yang tidak memihak akan bekerja sama dengan pihak-pihak 

yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian 

yang memuaskan.35 

Menurut Joni Emirzon bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian 

sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 

netral dan tidak pernah membuat keputusan-keputusan maupun kesimpulan akan 

tetapi sebagai fasilitator agar terlaksananya dialog antar pihak dengan sikap 

keterbukaan, kejujuran dan mufakat secara bersama. 

Berbagai macam karakteristik mediasi sebagai bentuk dinamika negosiasi 

dengan konfliknya yang sesuai keadaanya antara lain: 

1. Litigasi ialah bentuk penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat 

formal terkait pada hukum acara. Litigasi merupakan bentuk 

penyelesaian sengketa dan konflik melalui jalur pengadilan serta 

hakim yang bertindak sebagai orang yang berhak memutuskan. 

Sedangkan mediasi ialah bentuk penyelesaian sengketa dan konflik 

yang bersifat non litigasi dengan bantuan mediator sebagai penengah 

                                                           
34J. Folberg dan A. Taylor, “Mediation: A Comprehensive Guide To Resolving Conflict 

Without Litigation”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 7. 
35Garry Goodpaster, “Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian 

Sengketa Melalu Negosiasi”, (Jakarta: Elips Projects, 1993), 201. 
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diantara para pihak yang bersengketa dan konflik serta keputusan 

akhir terdapat pada para pihak tersebut.36 

2. Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa dan konflik perdata 

di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan konflik 

dengan cara memberikan putusan mengenai persoalannya.37 

3. Negosiasi ialah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan 

sama maupun berbeda. Mediasi merupakan negosiasi secara luas 

karena berdasarkan perundingan para pihak. Negosiasi hanya 

merupakan pihak yang bersengketa dan konflik seta berunding tanpa 

peran serta pihak lain sedangkan mediasi melibatkan mediator.38 

4. Konsiliasi ialah secara subtstansi sama dengan mediasi, namun 

konsiliator mempunyai kewenangan dan peran yang lebih besar serta 

lebih aktif dibandingkan mediator dengan mengontrol proses mediasi, 

menyampaikan pendapat, dan memberikan usulan solusi.39 

5. Pendapat Ahli ialah suatu pendapat yang dapat mengikat (binding 

opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian 

                                                           
36Joni Emirzon, “Alternative Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 39. 
37Undang-Undang Pasal 1 No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 
38Roger Fisher dan William Ury, “Getting To Yes: Negotiating An Agreement Without Giving 

In” , 9. 
39Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), 19. 
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tersebut. Adanya penafsiran dengan ketentuan yang kurang jelas, 

penambahan timbunya keadaan baru dan dengan diberikannya 

pendapat oleh lembaga arbitrase kedua belah pihak teikat padanya dan 

salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu 

akan dianggap melanggar perjanjian.40 

6. Evaluasi Netral Dini (Early Neutral Evaluation) ialah proses terhadap 

posisi ketiga yang netral (evaluator) menawarkan pendapat yang 

obyektif dan tidak mengikat, lisan ataupun tertulis, tentang posisi 

kasus masing-masing pihak berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang 

tersedia serta penyampaian analisis perkiraan tentang kemungkinan 

hasil apabila diselesaikan melalui proses ajudikasi (litigasi atau 

arbitrase). 

7. Pencarian Fakta (Facts Finding) ialah investigasi atau penyelidikan 

yang bersifat tertutup yang dilakukan pihak netral dan memliki 

keahlian di bidang sengketa dan konflik dengan hasil akhir yakni 

rekomendasi dan laporan. 

Agensi adalah bentuk dari kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh 

agen sebagai sumber serta asal tindakannya.41 Agensi juga termasuk sebagai unsur 

milik agen yang memiliki kapasitas untuk dapat mewujudkan segala tindakan 

                                                           
40Undang-Undang Pasal 1 No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 
41Nigel Rapport, Overing, Joanna, “Social And Cultural Anthropology: The Key Concepts”. 

(London: Routledge, 2000), 1–2.  
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secara aktual. Konsep agensi sangat penting dalam ilmu sosiologi sebagai sebuah 

pengetahuan pada suatu tindakan yang mungkin dilakukan oleh manusia, akan 

tetapi juga berfungsi menjelaskan dinamika hubungan antara individu atau agen 

dengan struktur sosial.42 Fenomena mengenai hubungan individu dan struktur 

sosial, konsep agensi umumnya digunakan untuk dapat menjelaskan kemampuan 

kesadaran individu menyelenggarakan kesadarannya sendiri, serta menjelaskan 

kapasitas individu untuk bertindak secara mandiri dan bebas dari determinasi 

struktur. Secara sosiologi, konsep agensi menggambarkan salah satu permasalahan 

utama dalam teori sosial yaitu otonomi tindakan individu. Terdapat pandangan 

fungsional strukturalis yang cenderung mengecilkan peran kebebasan individu dan 

menempatkannya hanya sebagai petugas yang menjalankan aturan struktur secara 

pasif. Sedangkan pandangan etnometodologis yang melihat struktur sosial sebagai 

suatu masalah justru dapat dipecahkan dan dibentuk oleh individu dan tidak 

memiliki determinasi atas individu. Terdapat banyak upaya dari kalangan sosiolog 

untuk mendamaikan tegangan pendekatan tersebut, namun kompromi yang 

berimbang sulit didapatkan dan banyak sosiolog akhirnya mengutamakan satu 

pendekatan dari pada yang lain.43 

Konsep agensi pada umumya diasosiasikan dengan kebebasan, kehendak 

bebas, tindakan kreativitas, orisinilitas dan kemungkinan perubahan melalui aksi 

agen bebas. Istilah metafisis atau mistis agensi bebas yakni agen dapat membentuk 

                                                           

42John Scott,  “Sociology: The Key Concepts”. (London: Routledge, 2006), 3. 
43Andrew Edgar, Sedgwick, Peter . “Cultural Theory: The Key Concepts”. (London: 

Routledge, 2008), 7–8. 
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dirinya sendiri (yaitu mewujudkan dirinya sendiri dari ketiadaan) dengan konsep 

agensi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial dan diberdayakan oleh 

sumber daya sosial serta disebarkan secara bervariasi kemudian memunculkan 

berbagai tingkat kemampuan untuk bertindak pada ruang-ruang tertentu. Identitas 

suatu kaum terikat dengan struktur yang mewarnainya yang didahului oleh hasil 

nilai dan diskursus sosial, sehingga melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai 

seorang agen. Kemudian ada perbedaan antara konsepsi antara tindakan yang telah 

diciptakan oleh agen yang bebas karena tidak ditentukan dengan agensi sebagai 

suatu kapasitas untuk bertindak serta dibentuk secara sosial. Kebebasan yang 

mengarah pada kekuaasan subjektif dikaji secara khas. Pandangan bahwa agen itu 

bebas dalam arti tidak ditentukan dan tidak dapat dipertahankan dikarenakan 

tindakan manusia yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi apapun. Tindakan 

seperti ini ialah sesuatu yang diciptakan secara spontan dari ketiadaan suatu 

bentuk metafisis dan mistis ciptaan orisinal. Subjek ditentukan, dipengaruhi dan 

diproduksi, oleh kekuatan sosial yang ada di luar dirinya sendiri sebagai individu 

dan Giddens menyebutnya sebagai Dualitas Struktur.44 

Konsep dari konteks kebijakan publik yang menjadi ukurannya ialah 

melalui implementasi kebijakan publik dan merupakan representasi dari aturan 

administrasi, prosedur serta mekanisme untuk mendapatkan surat izin mendirikan 

bangunan. Implementasi kebijakan publik cakupannya begitu luas, sehingga 

bagian yang paling mendasarnya yakni rumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan 
                                                           

44Anthony Giddens, “Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru”, 26-36. 
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dan administrasi dari implementasi kebijakan publik tersebut. Implementasi 

kebijakan publik ini masuk dalam kajian kebijakan publik sebagai induk dari studi 

kebijakan yang mendalami persoalan terkait dengan keputusan dan kewenangan. 

Sedangkan konfliknya bagian dari problematika sosial mengenai adanya 

kepentingan dari masyarakat dengan institusi pemerintahan. Konflik tersebut 

berkaitan dengan urusan kebijakan publik dan sosial yang menyangkut dari 

pesoalan pembangunan sarana ibadah masjid. Kajian pembangunan ini merupakan 

bentuk dari progresifitas masyarakat dalam membangun, memajukan dan 

mengembangkan wilayahnya sesuai dengan dinamikanya. Agensi dan masyarakat 

urban ialah bagian dari budaya diaspora yang telah menguat dan mengakar dalam 

agensi sosial, sehingga memiliki kekuatan pada wilayahnya sendiri yang 

dilatarbelakangi oleh sejarah dan budaya masyarakat setempat. Sehingga 

masyarakat dapat beraktivitas dalam pengembangan dakwah Islam yang humanis. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi lapangan dengan 

pendekatan kualitatif yang berbentuk field research. Data yang akan dijadikan 

sebagai objek penelitian adalah merupakan data yang dikaji mulai dari 

obeservasi lapangan secara mini riset sampai pada proses penelitian. Sedangkan 

materi bahan rujukan utamanya adalah publikasi hasil penelitian yang terkait 

dengan kebijakan publik peraturan menteri terhadap IMB sarana ibadah, 
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implementasi kebijakan publik, konflik, mediasi dan agensi masyarakat urban 

serta proses pendirian sekaligus pembangunan terhadap implementasinya. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitain riset lapangan, sebagai konsekuensi logis 

dari penelitian lapangan ini, maka beberapa sumbernya terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Interview (wawancara langsung), Data, Arsip dan Dokumen 

Administrasi yang menjadi dasar hukum. 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya atau Heritage. 

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 

2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya atau Heritage adalah 

Warisan Budaya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1. Tesis dan Disertasi. 

2. Jurnal, paper, makalah dan hasil lokal karya. 

3. Buku-buku tentang implementasi, konflik, mediasi dan agensi. 

4. Artikel dan berita yang dimuat di media cetak ataupun media 

elektronik. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Data yang telah terkumpul dari sumber data primer dan data sekunder 

serta yangberkaitan dengan judul penelitian, maka data akan ditelaah kembali 

melalui : 

a. Penelaahan Data Primer 

Penelaahan data primer ini berdasarkan pada isi dan mutu fakta dalam UU, 

Naskah akademik, Arsip, dan dokumnetasi yang terkait serta mejadi acuan 

utama dalam bahan penelitian ini. 

b. Penelaahan Data Sekunder 

Penelaahan data sekunder ialah gambaran secara jelas atas perintah UU dan 

turunanya, sehingga pengmpulan data dilakukan dengan studi lapangan atau 

riset lapangan dengan beberapa data-data maupun dokumen yang 

ditemukan. Dalam penelitian ini data yang akan dihimpun ialah merupakan 

data yang berkaitan dengan implemenasi kebijakan publik serta izin 

mendirikan bangunan sarana ibadah pada Masjid di Yogyakarta. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka proses selanjutnya 

dilakukan analisis data atas data-data yang telah diperoleh dan terkumpul secara 

kualitatif, dengan metode : 

a. Content Analysis, metode analisis konten data ini dilakukan untuk 

pengumpulan data dan informasi serta pada tahap selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap arsip atau dokumen tersebut. 
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b.  Descriptive Analysis, metode analisis deskripsi data ini dilakukan dengan 

menganalisa setiap uraian data yang menjadi fokus pada penelitian, data 

tersebut dianalisis melalui deskripsi data, direduksi, dipetakan dan 

dilakukan pemilihan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan deskripsi 

analisis data ini diharapkan setiap data dan fakta yang ada dapat diterima 

secara logis dan ilmiah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 4 

bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan relevansi dengan sub bab lainnya 

sebagai suatu pembahasan yang utuh dan sistematik, adapun sistematika 

pembahasan itu adalah : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang pendahuluan atau latar 

belakang yang mutlak harus dipahami dengan benar dan tepat, karena pembahasan 

pada bab-bab selanjutnya didasarkan pada bab I ini, tentang Negosiasi Dan Agensi 

Masyarakat Urban Terhadap Kebijakan Heritage Izin Mendirikan Bangunan 

Sarana Ibadah Di Kota Yogyakarta. Dalam bab ini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, 

metode penelitian, dan sistemtaika pembahasan. 

Bab II membahas tentang sejarah, letak geografis dan implementasi 

kebijakan publik IMB sarana ibadah di kota Yogyakarta. Dalam bab ini akan 

dijelaskan Perda Tentang Bangunan Gedung khususnya sarana ibadah dan lebih 

fokus pada bangunan sarana ibadah masjid yang ada di kota Yogyakarta. Perda 
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kota Yogyakarta ini mengacu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya atau Heritage terhadap sarana 

ibadah khususnya pada Masjid Quwwatul Islam Yogayakarta. 

Bab III membahas tentang adanya negosiasi kepentingan yang terjadi 

sekaligus mekanisme implementasi kebijakan publik baik dari pra, proses dan 

pasca perizinan maupun pembangunan. Memberikan deskripsi mengenai prosedur, 

tahapan-tahapan dan administrasi dalam mengurus surat izin bangunan terhadap 

sarana ibadah Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta yang akan dibangun, direnovasi 

atau dibongkar dengan membangun ulang struktur bangunan yang baru. 

Bab IV menguraikan tentang proses mediasi dan agensi masyarakat urban 

dan pada implementasi kebijakan publik terhadap izin mendirikan bangunan 

(IMB) sarana ibadah di kota Yogyakarta berkaitan dengan proseduralnya. Bab ini 

membahas secara analisis mengenai Negosiasi Dan Agensi Masyarakat Urban 

dengan sistem evaluasi dan monitor terhadap pendirian dan pembangunan Masjid 

Quwwatul Islam Yogyakarta yang telah didapatkan melalui izin mendirikan 

bangunan (IMB). Sehingga tahapan-tahapan yang dialui untuk mendirikan sebuah 

bangunan gedung yakni sarana ibadah khususnya masjid, sesuai dengan aturan 

undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah kota terhadap izin 

mendirikan bangunan sampai pada tahapan implementasi dalam pembangunannya. 

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah 

diuraikan mengenai Negosiasi Dan Agensi Masyarakat Urban Terhadap Kebijakan 

Heritage Izin Mendirikan Bangunan Sarana Ibadah Di Kota Yogyakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Izin mendirikan bangunan sarana ibadah khususnya masjid harus melalui 

beberapa tahapan dan prosedur untuk melengkapi syarat administrasi. Perencanaan 

pendirian dan pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta mengalami 

dinamika yang sangat panjang. Konflik yang terjadi merupakan bagian dari proses 

untuk menyamakan tujuan bersama dalam membangun masyarakat sekaligus 

membangun nilai-nilai islam melalui pembangunan modern sarana ibadah 

khususnya masjid. Tim adhoc panitia pembangunan Masjid Quwwatul Islam 

Yogyakarta bekerja sesuai dengan aturan yang ada untuk menghormati kebijakan 

pemerintah, dalam hal ini ialah menjalani mekanisme untuk mengurus surat izin 

mendirikan bangunan sarana ibadah. Panitia pembangunan yang merupakan 

bagian dari masyarakat yang membentuk sebagai Komunitas Masyarakat Banjar 

dengan implementasi nilai integrasi sosial bersama Masyarakat Jogja. 

Akan tetapi dalam perjalanannya mendapat beberapa kendala teknis dan 

kendala institusi yakni konflik kepentingan antara Komunitas Masyarakat Banjar 

selaku warga yang berada didalamnya dan yang telah membangunnya dengan 

Dinas Pariwisata selaku institusi yang memiliki kewenangan untuk 

mengkategorikannya sebagai masjid heritage di Yogyakarta. Maka lobby dan 

negosiasi kepentingan pun sama-sama dilakuan untuk mendapatkan jalan tengah 

serta klarifikasi secara bersama maksud dan tujuannya masing-masing dalam 
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merencanakan pendirian Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta. Tentu dalam 

konflik kepentingan tersebut, dilakukan mediasi sebagai bentuk jalan tengah, 

kesepakatan, perdamaian, keterbukaan, meredam konflik, merajut kembali 

persaudaraan, saling membantu dan tentunya menyamakan persepsi maupun 

pandangan terhadap rencana ataupun rancangan pendirian dan pembangunan 

Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa 

aktor, tokoh, ulama sekitar dan beberapa orang penting baik dari kalangan 

Masyarakat Banjar sendiri, kalangan pemerintah, dan perangkat atau tokoh warga 

jalan mataram tentunya. 

Negosiasi mediasi yang dilakukan atas konflik tersebut ialah dengan 

proses yang cukup panjang, dengan melakukan banyak strategi dan metode yang 

sangat dinamis. Mediator yang langsung dari Walikota Jogja atas permintaan para 

panitia pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta pun ditanggapi dengan 

baik. Proses dialog, lobby dan kordiansi terus diupayakan untuk mendapatkan 

surat rekomendasi resmi dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Hal tersebut 

dikarenakan adanya unsur kekuatan di Komunitas Masyarakat Banjar di 

Yogyakarta telah dibangun semenjak masa perjuangan. Sehingga pengaruh dan 

kontribusi besar warga Komunitas Masyarakat Banjar tidak diragukan lagi, maka 

dari itu sudah sepantasnya pula pemerintah bersama jajaran insitusi dinas lainnya 

memberikan akses untuk memudahkan urusan dengan menyamakan tujuan. 

Apresiasi dan dukungan moril and materi dari semua kalangan belum mengalir 

kepada Komunitas Masyarakat Banjar dan khususnya kepada panitia 
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pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta yang memiliki rencana 

membangun peradaban Islam melalui pembangunan sarana ibadah mewah, megah 

dan merakyat. 

Pendirian dan pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta 

merupakan bentuk nyata Masyarakat Banjar dalam mengelola masyarakat muslim 

dengan perencanaan yang sangat baik. Anggaran untuk pembangunan Masjid 

Quwwatul Islam Yogyakarta ini memang cukup besar di atas miliaran rupiah 

dengan kondisi keuangan yang minim, namun berani melakukan sebuah 

transformasi dan kemajuan pada level masyarakat. Perencanaan pembangunan 

Masjid Quwwatul Islam tentu memiliki kendala serta hambatan di dalamnya, 

mulai dari adanya negosiasi konflik terhadap institusi dalam hal tujuan keinginan 

tercapainya agenda peanitia pembangunan. Sehingga, prosesnya terjadi secara dua 

alur yakni Search for positive function ialah sebuah cara untuk menemukan 

bentuk-bentuk perilaku yang dapat memungkinkan untuk mengarah pada negosiasi 

konflik yang terjadi pada Dinas Tata Kota terhadap surat IMB. Sedangkan, 

Understand the regulation potential ialah aturan-aturan legal secara hukum 

melalui undang-undang yang bisa mengintervensi atau mewadahi proses negosiasi 

konflik, pada Dinas Kebudayaan Kota terhadap panitia pembangunan Masjid 

Quwwatul Islam Yogyakarta dalam pemetaan konflik oleh teori Bartos dan Wehr. 

Dengan demikian dinamika negosiasi dan agensi masyarakat urban pada 

komunitas Komunitas Masyarakat Banjar berjalan secara sistematis dan 

terstruktur. Maka penyelesaiaanya pun dapat diukur dengan baik melalui waktu-
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waktu yang telah direncanakan dan dibahas sampai pada tujuan kepentingan 

bersama yang lebih jauh ke masa yang akan datang. Situasi yang dibangun adalah 

iklim kebersamaan dalam membangun Yogyakarta sebagai kota maju yang 

berbudaya, beragama dan berbangsa sesuai nilai budaya dan Islam. Harapannya 

dengan suksesnya pembangunan masjid tersebut, akan memberikan manfaat untuk 

warga sekitar, untuk umat Islam dan khususnya warga masyarakat banjar yang 

merupakan dari masyarakat urban ke tanah Yogyakarta. Tingginya jumlah 

masyarakat urban yang datang ke Yogyakarta dari Kalimantan Selatan akan 

menjadikan warga tersebut semakin solid, kuat dan mapan. 

Hal yang mengesankan dari keseluruhan yang terjadi ialah rasa 

kekeluargaan yang dibangun antar sesama yang tidak hanya pada sesama 

Masyarakat Banjar saja. Masyarakat lain yang datang untuk meminta bantuan pun 

disambut dengan hangat dengan kemampuan yang dimiliki, dikarenakan Masjid 

Quwwatul Islam terletak di jantung kota yang memang sangat ramai, padat dan 

tempat wisata. Kehadiran Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta ini menjadi sangat 

bermanfaat, sehingga perlu adanaya renovasi ulang atau pembangunan kembali 

dengan struktur bangunan yang lebih megah, mewah, luas, dan bernilai budaya. 

Kegiatan-kegiatan sosial pun semakin rutin ditambah dengan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang jamaahnya semakin bertambah banyak. Tidak hanya dari 

kalangan orang dewasa atau sesepuh, namun semua kalangan baik dari yang 

remaja, anak-anak dan pemuda pun mulai tampak aktif kembali dengan semangat 

bangunan masjid yang baru. 
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B. Saran 

1. Optimalisasi Agenda dan Sumber Daya Manusia 

Upaya optimalisasi sangat penting untuk memaksimalkan kembali agenda 

prencanaan dan pembangunan pada Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta agar 

lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini dilakukan untuk dapat mempercepat 

sekaligus mencapai keberhasilan melampaui perencanaan, sehingga akan 

memudahkan untuk melakukan agenda lainnya. Selain itu sumber daya 

manusia juga penting dioptimalisasikan kembali tugas pokok dan fungsinya 

agar lebih progress dan menghasilkan sebagai bentuk kontribusi pada agenda. 

2. Transformasi Struktur dan Perencanaan 

Dalam mencapai hasil dan target yang efektif dan efisien, maka transformasi 

stuktur mesti dilakukan agar tidak memperlambat agenda serta perencanaan. 

Struktur yang sulit dan rumit cendrung akan mempersempit langkah untuk 

membuahkan hasil maksimal, maka perubahan sebagai bentuk dinamisasi 

strategis dan sistematis. Perencanaan yang selalu diperbaharui sesuai dengan 

situasi lapangan maupun konteks keadaan, sehingga lebh mudah menyesuaikan 

tingkat kesulitan atau hambatan. 

3. Merekonstruksi Nilai dan Tujuan  

Menyusun kembali nilai-nilai baru dalam penyelesaian pembangunan masjid 

tersebut, hal ini akan lebih eksis sebagai peradaban infrastuktur terhadap 

sarana ibadah masjid. Tujuan selanjutnya juga menjadi penting untuk disusun, 

agar mendapatkan hasil yang lebih luas dan kompleks demi kemajuan. 
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Gambar 3 : Bagian Dalam Masjid Quwwatul Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Bagian Luar Masjid Quwwatul Islam 
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Gambar 5 : Eskalator Masjid Quwwatul Islam                       Gambar 6 : Menara Masjid Quwwatul Islam 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Basement atau Lahan Parkir Masjid Quwwatul Islam 
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Gambar 8 : Potret Masjid Quwwatul Islam Dari Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Potret Masjid Quwwatul Islam Secara Dekat 
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Gambar 10 : Cover Proposal Masjid Quwwatul Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Konsep Filosofis Masjid Quwwatul Islam 
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Gambar 12 : Voucher Akhirat & Rekening Bank  Gambar 13 : Arsitektur Masjid Quwwatul Islam 
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