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It is with great pleasure that I present to you the Human Rights Resource 
Centre’s fourth ASEAN-wide study, “Keeping the Faith: A Study of Freedom 
of Thought, Conscience and Religion in ASEAN”. Taking as its inspiration 
Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration, through which 
ASEAN governments have committed to eliminate “all forms of intolerance, 
discrimination and incitement of hatred based on religion and beliefs”, the 
study seeks to capture the legal landscape pertaining to freedom of thought, 
conscience and religion in ASEAN. It also hopes to assist ASEAN Member 
States in working toward an agreed policy response in their implementation of this provision. By 
providing an overview of state practice on the freedom of thought, conscience, and religion across 
the region, and considering serious issues of religious persecution and conflict that pose a challenge 
to regional peace and stability, the Centre aims to contribute to an ongoing dialogue amongst civil 
society organizations, academia and government about how best to diffuse tensions amongst 
different religious groups as well as to foster greater understanding and acceptance of different 
religions and belief systems amongst ASEAN peoples. Religions and beliefs are both important 
identity markers within ASEAN, and ones which continue to provide a wealth of ideas and ways of 
seeing the world to flourish within the ASEAN community. It is our hope that through this study 
the Centre can further contribute toward that flourishing.

This study would not have been possible without the guidance and support from our team of expert 
advisors and editors, Professor David Cohen of the WSD HANDA Center for Human Rights and 
International Justice, Professor Kevin Tan from the National University of Singapore, Professor 
Tore Lindholm, Professor Emeritus of the Norwegian Centre for Human Rights, and Professors 
Cole  Durham and Brett Scharffs from the International Center for Law and Religion Studies 
(ICLRS) at Brigham Young University. Our highest appreciation also goes to Dr. Jaclyn Neo, Lead 
Researcher on the study, and the outstanding country rapporteurs and research assistants. Once 
again, the study gathered both established and up and coming scholars from our research network.

Last but not least, we would like to express our gratitude to the Norwegian Embassy in Jakarta for 
their support in this endeavour.

Jakarta, January 2015

Marzuki Darusman 
Executive Director, Human Rights Resource Centre

Foreword
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This descriptive study on Freedom of Thought, Conscience and Religion in ASEAN is not 
an attempt at a comprehensive empirical survey of the situation in ASEAN states. Such a 
study would have been impossible given the limitations of time and resources available to the 
researchers and to the Centre. Rather, it provides a compilation, categorization and analysis of 
the published material relevant to the subject, as well as some empirical analysis of the trends 
identified in those sources.

It is important to note that researchers could only work with materials that are in fact 
published and made widely available. While they did endeavour, in so far as was possible, to 
seek feedback from Member State government officials on facts reported, confidential reports 
and undisclosed statistics held by various government departments are obviously not included 
unless they were unconditionally made available to the researchers.

The object of this study is to gather, analyse and assess the depth of information available, both 
the causes and the impact of state regulation of freedom of thought, conscience and religion 
in each ASEAN country with a view to providing a comprehensive, objective assessment of 
the situation as revealed through the published literature. Where reports have been made 
available by state and quasi-state agencies to the researchers, every effort has been made to 
incorporate them. However, researchers were not obliged to contact such agencies in pursuit 
of data that is not publicly available.

Limitations of the Study
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I. Pengantar

Pada tahun 2012, Kepala Negara Anggota ASEAN 
menandatangani Deklarasi HAM ASEAN atau 
ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), yang 
secara serempak menegaskan dan menyatakan 
komitmen mereka untuk menghormati, memajukan, 
dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental di Asia Tenggara.1 Pada Pembukaan 
AHRD, Negara Anggota ASEAN menyatakan 
“komitmennya pada Deklarasi Universal HAM, 
Piagam PBB, Deklarasi dan Program Aksi Wina, 
serta instrumen HAM lainnya yang di dalamnya 
Negara Anggota ASEAN merupakan pihak”. 
Janji untuk merealisasikan HAM dan kebebasan 
fundamental rakyat di Negara Anggota ASEAN ini 
menegaskan satu dari tujuan fundamental ASEAN 
sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ASEAN, 
dan secara lebih luas memperkuat komitmen politik 
ASEAN sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru 
(Blueprint) Masyarakat ASEAN.2

Di antara komitmen-komitmen penting yang dimuat 
di dalam AHRD adalah tekad yang tegas untuk 
menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan dan 

1 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 
Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), 18 November 2012. http://
www.ASEAN.org/news/ASEAN-statement-communiques/
item/ ASEAN-human-rights-declaration diakses pada tanggal 
21 November 2014. Harap dicatat bahwa beberapa organisasi 
hak asasi manusia mengkritisi Deklarasi HAM ASEAN. 
Misalnya  International Commission  of Jurists (ICJ) mengeluarkan 
pernyataan yang mengecam AHRD sebagai “cacat yang fatal dan 
sangat jauh dari hukum HAM Internasional. Keberatan-keberatan 
utama terletak pada penolakan atas klausul pembatasan (Pasal 8), 
mengaitkan HAM dengan kewajiban (Pasal 6), dan pembatasan 
pelaksanaan HAM pada kekhususan  konteks Negara (Pasal 7). 
International Commission of Jurists, ‘ICJ condemns fatally flawed 
ASEAN Human Rights Declaration’,19 November 2012.http://
www.icj.org/icj-condemns-fatally-flawed-ASEANhuman-rights-
declaration/ diakses pada tanggal 21 November 2014. Lihat juga 
‘Civil society rejects flawed ASEAN Human Rights Declaration’, 
FIDH,15 November 2012, https://www.fidh.org/ International-
Federation-for-Human-Rights/asia/ASEAN/Civilsociety-rejects-
flawed-ASEAN-12429> diakses pada tanggal 21 November 2014.

2 Pasal 1(7) Piagam ASEAN. Lihat misalnya ‘Cetak Biru 
Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN’ atau ‘ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint (ASCC)’, Juni  2009. <http:// www.ASEAN.
org/archive/5187-19.pdf> diakses pada tanggal 21 November 
2014. Salah satu tujuan utama yang dinyatakan dalam ASCC 
adalah untuk merealisasikan “sebuah Masyarakat ASEAN yang 
berpusat pada rakyat dan bertanggung jawab secara sosial 
dengan pandangan untuk mencapai solidaritas dan persatuan 
jangka panjang diantara negara-negara dan rakyat ASEAN 
dengan memperkuat kesamaan identitas dan membangun 
masyarakat yang peduli dan berbagi serta inklusif dan harmonis 
dimana kesejahteraan, penghidupan dan kemakmuran rakyat 
ditingkatkan” (Bagian II.4).

berpikir sebagai sebuah kebebasan fundamental.3 
Kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
merupakan hak asasi manusia yang diakui secara 
internasional dan salah satu yang secara formal 
dicantumkan dalam konstitusi-konstitusi di 
dunia.4 Kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir melindungi kebebasan untuk mengakui, 
melaksanakan dan menjalankan agama atau 
keyakinan dan mencakup tindakan yang luas.5 Agama 
memiliki dimensi individual dan juga komunal atau 
kelompok. Agama dianggap mencakup dimensi 
internal dari sebuah keyakinan (forum internum) 
juga sebagai manifestasi eksternal dari praktik (forum 
externum). Sebagai forum externum agama biasanya 
dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan sebuah 
komunitas penganut kepercayaan dimana individu-
individu dapat membentuk hubungan-hubungan 
yang berarti dan secara bersama-sama menerapkan 
agama mereka. Akan tetapi, perbedaan antara 
forum internum dan forum externum tidak boleh 
dibesar-besarkan, khususnya dalam konteks ASEAN. 
Hal ini disebabkan karena beberapa agama tidak 
membedakan antara ortodoksi dan ortopraksi. 
Sebagai contoh adalah Islam, sebagaimana dijalankan 
oleh sebagian besar penduduk di ASEAN yang 
menekankan pentingnya ortodoksi dan ortopraksi.

Yurisprudensi internasional memberikan definisi yang 
sangat luas atas kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir yang seharusnya memberikan panduan 
yurisprudensi yang sangat kuat dalam menafsirkan 
Deklarasi HAM ASEAN.  Di bawah hukum HAM 
internasional, kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir memasukkan pandangan-pandangan 
Ketuhanan akan alam semesta, juga pandangan 
atheis, agnostik dan rasionalistik, serta pandangan-
pandangan lain di luar agama dan norma-norma 
agama.6 Hal ini juga termasuk hak untuk tidak 
mengakui agama atau kepercayaan, dengan istilah-
istilah “kepercayaan” dan “agama” sebagaimana 

3 Harap diingat bahwa frase “kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir” digunakan secara bergantian dengan 
frase“kebebasan beragama dan berkeyakinan”.

4 Pengulangan klausul-klausul kebebasan beragama di dalam 
dokumen domestik dan internasional telah dicatat. Lihat misalnya 
Natan Lerner, Agama, Keyakinan, dan HAM Internasional 129 
(NewYork, Orbis Books, 2000); John Witte Jr.,‘A Dickensian Era of 
Religious Rights: An Update on Religious Human Rights in Global 
Perspective’, 42 Wm. & Mary L. Rev. 707 (2001), di 709. Witte 
secara khusus mencatat bahwa terjadi peningkatan intoleransi 
agama, diskriminasi dan konflik.  

5 Natan Lerner,‘The Nature and Minimum Standards of 
Freedom of Religion or Belief’, Bringham Young University Law 
Review 905 (2000), 908.  

6  Ibid.
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dipahami secara luas.7 Lebih dari itu di bawah hukum 
internasional, jangkauan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir tidak dibatasi oleh agama-
agama tradisional atau agama-agama dan keyakinan 
yang memiliki karakter kelembagaan atau yang 
sejalan dengan agama-agama tradisional. Hal ini 
termasuk perlindungan kebebasan beragama untuk 
agama-agama baru dan bentuk-bentuk kepercayaan 
yang baru.8 

Di AHRD, kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir dijamin dalam pasal 22. Sekali lagi, 
AHRD harus dibaca secara konsisten dengan 
dan bisa dianggap telah memasukkan standar-
standar internasional tentang kebebasan beragama 
sebagaimana pasal yang mengulang kesamaan dasar 
dari pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 
dengan pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik (ICCPR): 

“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan 
beragama, berkeyakinan, dan berpikir.”9

Jaminan ini ditekankan kembali dengan komitmen 
sebagai berikut:

“Semua bentuk intoleransi, diskriminasi dan 
penyebaran kebencian berdasarkan agama 
dan  kepercayaan harus dihapuskan.”10

Pernyataan  politik yang kuat untuk menghapuskan 
intoleransi agama di ASEAN ini patut dipuji 
terutama pada bagian “penyebaran kebencian”. Hal 
ini antara lain bisa digunakan untuk membenarkan 
pembatasan siar kebencian (hate speech). Namun 
demikian, memahami bagaimana, dan dengan 
cara apa Negara Anggota ASEAN dan ASEAN 
sebagai organisasi kawasan bisa mulai menghormati 
komitmen ini masih menjadi bahan diskusi, baik di 

7 Lihat Komite HAM PBB (HRC), Komentar Umum CCPR 
No.22: Pasal 18 (Kebebasan Beragama, berkeyakinan, dan 
berpikir), 30 Juli 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, ¶ 2. 

8  Ibid.

9 Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal 
HAM,10 December 1948, 217A (III); Majelis Umum PBB, 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 
Desember 1966, Seri Perjanjian Internasional, vol. 999, hal.171 
(selanjutnya disebut  ‘ICCPR’).

10 Deklarasi HAM ASEAN, supra catatan kaki 1.

tingkat kawasan maupun di luar kawasan.11 

Penelitian ini ingin memberikan kontribusi pada 
diskusi tersebut dengan memberikan tinjauan 
tentang praktik-praktik negara mengenai kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir di ASEAN, 
dan menonjolkan isu-isu serius mengenai persekusi 
dan konflik berbasis agama untuk menjadi perhatian 
ASEAN. Laporan ini memberikan analisis kritis 
atas peristiwa-peristiwa besar yang baru terjadi, 
dimana ASEAN, negara-negara anggotanya, dan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil bisa berefleksi 
mengenai kemajuan-kemajuan yang sudah dibuat 
dan tantangan-tantangan yang harus dijawab untuk 
memastikan bahwa aspirasi ini terpenuhi. 

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah 
untuk mendukung Komisi HAM Antar-Pemerintah 
ASEAN (AICHR) dalam menjalankan fungsinya 
untuk memajukan dan melindungi HAM dan 
kebebasan fundamental rakyat ASEAN (Pasal 1.1 
Kerangka Acuan), serta “meningkatkan kerja sama 
tingkat kawasan yang bertujuan untuk melengkapi 
usaha-usaha nasional dan internasional bagi pemajuan 
dan perlindungan HAM” (Pasal 1.5 Kerangka 
Acuan).12 Penelitian ini mungkin bisa membantu 
menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus 
diambil untuk memajukan “peningkatan kapasitas 
bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian 
HAM internasional yang efektif oleh Negara Anggota 
ASEAN” dan juga untuk mendorong mereka (Negara 
Anggota ASEAN) “mempertimbangkan untuk 
mengaksesi dan meratifikasi instrumen-instrumen 
HAM internasional”.13 Lebih dari itu, penelitian  
ini ditujukan untuk menggarisbawahi penelitian-
penelitian empiris terbaru yang menunjukkan 

11  Lihat misalnya  kerja yang dilakukan oleh: Setara (http://
indonesiasetara.org/) dan Human Rights Working Group 
(Alasyah Djafar, Herlambang Perdana Wiratman, Muhammad 
Hafix,‘Freedom of Religion and Belief in Southeast Asia: Legal 
Framework, Practices, and International Concerns’, Human 
Rights Working Group (2012)) in Indonesia; PROHAM (ASEAN& 
Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Juli 2014. 
http://proham.blogspot.de/2014/07/ASEAN-protection-of-
religiousfreedom.html diakses pada tanggal 21 November 2014)  
di Malaysia; Agama untuk Perdamaian di Myanmar (Religions for 
Peace in Myanmar); dan Dewan Antar-Agama Thailand  (the Thai-
Interreligious Counci)l. Yang patut dicatat, beberapa program 
bantuan kerjasama pembangunan sekarang memasukkan 
komponen yang secara khusus terkait dengan kebebasan 
beragama. Lihat misalnya Kantor Kebebasan Beragama 
Kanada, Bantuan Dana Bilateral Norwegia untuk Indonesia; dan 
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. 

12 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 
‘Kerangka Acuan Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN, Juli 
2009 (penekanan ditambahkan) (selanjutnya disebut “TOR 
AICHR”). 

13  Pasal 4.4 dan 4.5 TOR AICHR.
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dampak positif yang bisa dicapai oleh kebebasan 
beragama dan berkeyakinan untuk memajukan 
tujuan-tujuan pembangunan dan sosial lainnya.14

Premis dasar laporan ini adalah bahwa pelanggaran 
hak asasi manusia memiliki dampak regional 
dan domestik yang signifikan. Akibatnya, dalam 
mengidentifikasi kecenderungan dalam diskriminasi, 
intoleransi dan persekusi berbasis agama yang 
dilakukan oleh aktor-aktor negara dan aktor-aktor 
non-negara, laporan ini memandang bahwa konflik 
yang memiliki latar belakang agama (yang akan 
disebut dalam laporan ini dengan istilah “konflik 
agama”) bukanlah isu domestik semata-mata, tetapi 
bisa memiliki dampak pada perdamaian, keamanan 
dan pembangunan regional dan internasional. 
Bahkan, Negara Anggota ASEAN telah menyatakan 
komitmen yang kuat pada Pasal 38 AHRD bahwa:

“Setiap orang dan masyarakat ASEAN 
memiliki hak untuk menikmati perdamaian 
dalam kerangka keamanan dan stabilitas, 
netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga 
hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini 
dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan 
tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-
menerus memperkuat persahabatan dan 
kerja sama dalam memajukan perdamaian, 
keharmonisan dan stabilitas di kawasan.”

Memelihara perdamaian dan keamanan kawasan 
sangat penting karena ASEAN sedang bersiap untuk 

14  Lihat  misalnya  Brian  J. Grim,‘Is Religious Freedom Good 
for Business? : A Conceptual and Empirical Analysis’, 10 Jurnal 
Interdisipliner tentang Riset Agama Artikel 4 (2014); Global 
Compact  PBB Bisnis untuk Perdamaian,‘Business: A Powerful 
Force for Supporting Interfaith Understanding and Peace’, http://
religiousfreedomandbusiness.org/ uploads/3/2/9/7/3297448/
business_a_powerful_force_ for_interfaith_understanding_
and_peace.pdf,diakses pada tanggal 21 November 2014.

menjadi masyarakat yang terintegrasi.15 Meskipun 
ASEAN telah mencapai keberhasilan yang signifikan 
sepanjang sejarahnya dalam memastikan bahwa 
konflik-konflik dalam negeri tidak meningkat menjadi 
konflik antar negara, Negara-negara ASEAN tidak 
sepenuhnya terbebas dari persoalan-persoalan yang 
muncul dari konflik-konflik dan persekusi agama 
di Negara Anggota ASEAN yang lain. Kelompok-
kelompok minoritas agama yang meninggalkan 
negara mereka karena konflik dan persekusi agama 
menjadi pengungsi di Negara Anggota ASEAN yang 
lain. Hal lain yang membuat konflik dan persekusi 
agama menjadi ancaman yang terus-menerus bagi 
perdamaian dan keamanan kawasan adalah ketika 
ideologi-ideologi agama yang radikal menyebar 
melalui jaringan akar rumput di kawasan.

Lebih dari itu, sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Negara Anggota ASEAN secara 
individu dan kolektif memiliki kewajiban untuk 
menjamin perdamaian dan keamanan internasional 
(sebagaimana disebutkan pada Pasal 52(2), Bab VII 
Piagam PBB).16 Menjamin kebebasan beragama dan 

15  Pembukaan Piagam ASEAN misalnya menegaskan 
adanya “hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan 
yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan 
bersama dan kemajuan sosial, serta untuk memajukan 
kepentingan, cita-cita dan aspirasi  bersama yang utama,” 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara,‘Piagam ASEAN, 20 
November 2007. <http://www.ASEAN.org/archive/publications/
ASEANCharter.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2014.
Hal ini juga ditegaskan di Cetak Biru Masyarakat Politik dan 
Keamanan ASEAN, yang menyatakan bahwa ASEAN harus 
berjuang memajukan dan mendukung “pengarusutamaan 
jender, toleransi, penghormatan atas keberagaman, kesetaraan 
dan saling memahami.” Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara, ‘Cetak Biru Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, 
Juni 2009.<http:// www.ASEAN.org/archive/5187-18.pdf> 
diakses pada tanggal 21 November 2014. Dengan pengecualian 
Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, Konstitusi Negara 
Anggota ASEAN mencantumkan komitmen terhadap perdamaian 
internasional. 

16  Pasal 52(1) dan Pasal 52(2) Piagam PBB menyatakan: 

‘(1) Tidak ada dalam Piagam ini yang menghalangi adanya 
pengaturan di tingkat kawasan atau antar badan untuk 
menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai untuk 
tindakan kawasan, asalkan pengaturan atau badan-badan di 
tingkat kawasan tersebut beserta kegiatan mereka konsisten 
dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

(2) Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang  membuat 
pengaturan atau membentuk badan tersebut harus 
melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian 
damai atas sengketa lokal melalui pengaturan kawasan 
oleh badan-badan regional tersebut sebelum merujuknya 
ke Dewan Keamanan.’ PBB, Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, 24 Oktober 1945, 1 UNTS XVI. ASEAN berstatus 
sebagai ‘pengaturan kawasan’ menurut ketentuan ini.
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mencegah diskriminasi, intoleransi dan persekusi 
agama yang bisa mengarah pada konflik yang dipicu 
agama adalah kunci untuk menjamin perdamaian 
dan keamanan di kawasan, antar negara, dan juga 
domestik.

Dari laporan negara (country report) yang didapat, 
sintesis ini memberikan gambaran umum yang 
deskriptif tentang persekusi dan konflik agama 
yang terjadi di ASEAN. Sintesis ini menawarkan 
beberapa pengamatan utama atas faktor-faktor yang 
mendorong terjadinya konflik dan tindakan-tindakan 
persekusi. Persekusi agama di sini didefinisikan 
sebagai pelanggaran yang cukup serius atas hak 
asasi seseorang untuk menjalankan agamanya, 
kepercayaannya, pikirannya dan keyakinannya, 
termasuk ancaman bagi kehidupan atau kebebasan – 
misalnya serangan-serangan fisik, serangan-serangan 
terhadap hak milik, penahanan sewenang-wenang, 
penghilangan secara paksa, penuntutan kepada 
orang-orang yang pindah agama atau pembangkang 
dengan tuduhan pemurtadan dan penodaan agama 
dan pemaksaan untuk pindah agama.17 Selanjutnya, 
laporan ini menekankan beberapa kecenderungan di 
ASEAN yang bisa memperbaiki atau memperburuk 
persekusi agama di kawasan ASEAN. Pada bagian 
akhir, laporan ini memposisikan, persekusi dan 
konflik agama seharusnya tidak dianggap sebagai 
persoalan domestik semata tetapi sebagai persoalan 
yang bisa memiliki dampak di tingkat kawasan. Tim 
peneliti yang membuat laporan ini yakin bahwa 
temuan-temuan dalam laporan ini akan sangat 
penting bagi badan-badan sektoral ASEAN (termasuk 
AICHR) dan Negara Anggota ASEAN. 

17  Karena yurisprudensi paling komprehensif  tentang konsep 
‘persekusi” telah dikembangkan dalam hukum pengungsi, maka 
panduannya kemudian diambil dari yurisprudensi tersebut 
tentang definisi persekusi agama. Buku Pegangan UNHCR tentang 
Prosedur dan Kriteria untuk Menentukan Status Pengungsi 
menyatakan bahwa “tidak ada definisi “persekusi” yang 
diterima secara universal. Dinyatakan bahwa hukum pengungsi 
menganggap diskriminasi bisa menjadi persekusi bila  “terjadi 
secara terus-menerus atau dengan sendirinya, secara serius 
membatasi penikmatan hak-hak fundamental seseorang”.  Secara 
luas diterima bahwa “ancaman terhadap hidup atau kebebasan… 
merupakan bentuk persekusi” dan demikian juga “pelanggaran 
HAM yang serius”. Lihat Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi 
(UNHCR),‘Buku Pegangan dan Panduan Mengenai Prosedur 
dan Kriteria untuk Menentukan Status Pengungsi menurut 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi”, 
Desember  2011, HCR/1P/4/ENG/REV.3, ¶51 (selanjutnya disebut 
Buku Pegangan UNHCR); Karen Musalo,‘Klaim Perlindungan 
Berdasarkan Agama dan Keyakinan: Analisis dan Tawaran 
Kesimpulan’,UNHCR (2002). <http://www.unhcr.org/3e5f6ad12.
html> diakses pada tanggal 22 Desember 2014.

II. Komitmen Hukum: Domestik dan 
Internasional 

Diskusi tentang kebebasan beragama khususnya 
tentang konflik dan persekusi agama didasarkan 
pada pemeriksaan atas komitmen hukum Negara 
Anggota ASEAN untuk perlindungan dan pemajuan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir.  
Selain adanya komitmen kawasan di dalam AHRD, 
Negara Anggota ASEAN juga telah membuat 
komitmen hukum yang tegas di tingkatan domestik 
dan internasional.

A. Jaminan Hukum tentang Kebebasan 
Beragama pada Konstitusi Domestik

Kebebasan beragama adalah komitmen penting 
Negara Anggota ASEAN. Kebebasan beragama secara 
hukum dijamin oleh konstitusi negara-negara ASEAN, 
kecuali di dalam Konstitusi Brunei Darussalam. 
Konstitusi Brunei hanya menyebutkan bahwa agama-
agama lain selain Islam bisa dipraktikkan secara damai 
dan harmonis. Sejumlah negara seperti Malaysia, juga 
memasukkan jaminan non-diskriminasi atas dasar 
agama, dan jaminan hak bagi kelompok-kelompok 
agama untuk mengatur urusan keagamaannya 
masing-masing. Hak atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir sebagaimana dilindungi 
dalam konstitusi-konstitusi ini sering dikualifikasi 
dan dikenai klausul-klausul pembatasan. Pembenaran 
yang sering dipakai untuk membatasi kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir di Negara 
Anggota ASEAN adalah kedamaian/keharmonisan 
publik, ketertiban umum, dan keamanan nasional. 
Klausul-klausul pembatasan ini seharusnya tidak 
dianggap sebagai kekuasaan penuh untuk membatasi 
kebebasan beragama, tetapi harus diterjemahkan 
secara hati-hati untuk memastikan bahwa hak atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
tidak dibatasi dengan tergesa-gesa. Daftar lengkap 
mengenai ketentuan-ketentuan konstitusional terkait 
agama negara dan jaminan kebebasan beragama, 
silakan lihat Lampiran 1.

B. Kewajiban Internasional 

Di samping komitmen-komitmen di tingkat nasional 
dan kawasan, Negara Anggota ASEAN telah berkali-
kali menegaskan komitmennya pada hak asasi 
manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, di arena internasional. 
Beberapa instrumen HAM internasional yang telah 
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diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN memiliki 
komitmen mengikat mengenai perlindungan 
hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Instrumen-instrumen internasional 
tersebut diantaranya adalah Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 
(ICERD), Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), 
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 
Konvensi menentang Penyiksaan dan Bentuk 
Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT), 
Konvensi Internasional tentang Perlindungan 
Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya (ICMW), Konvensi tentang Pencegahan 
dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida dan 
Konvensi tentang Status Pengungsi.18Instrumen-
instrumen internasional ini melahirkan kewajiban-
kewajiban hukum terkait kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir bagi Negara Anggota 
ASEAN yang telah meratifikasinya. Di dalam Laporan 
Negara, dimana negara tersebut telah menjadi pihak 
pada instrumen terkait, kewajiban-kewajiban tersebut 
telah dijadikan pertimbangan dalam menganalisis 
kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin 
kebebasan tersebut. Selain itu, norma-norma yang 
relevan terkait kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir juga menjadi panduan penting dalam 
penelitian ini.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) adalah instrumen internasional 
utama yang dijadikan rujukan norma-norma 
hukum substantif yang menjadi dasar hak atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Pasal 18 ICCPR menyebutkan bahwa hak ini “harus 
memasukkan kebebasan memiliki atau menganut 
agama atau kepercayaan yang dipilih.” Selanjutnya 
pasal tersebut menjelaskan bahwa “hak ini termasuk 
kebebasan untuk memiliki atau menganut agama 
atau kepercayaan yang dipilih, dan kebebasan, 
baik secara individu maupun di dalam komunitas 

18  Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Pelapor Khusus 
PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan,  
‘Intisari Pelapor tentang Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan; Intisari Laporan dari tahun 1986 sampai 
2011 oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan disusun berdasar Topik Kerangka 
Kerja dan Komunikasi’, tanggal 10 Maret 2011, ¶ 32. 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/
RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf> diakses 
tanggal 21 November 2014.

dengan orang lain dan di ruang publik atau privat, 
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya 
dalam beribadah, menaati, mempraktikkan dan 
mengajarkan agama.” Hal ini harus dipahami 
secara tepat, sejalan dengan ketentuan Pasal 
18 DUHAM yang menyatakan bahwa hak atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir juga 
mencakup “kebebasan untuk berpindah agama atau 
kepercayaan”19

Dari sepuluh Negara Anggota ASEAN, enam 
diantaranya adalah negara pihak dari Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR). Enam negara tersebut adalah Kamboja, 
Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Ini 
berarti bahwa di samping telah berkomitmen tentang 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
sebagai Negara Anggota ASEAN, negara-negara ini 
juga memiliki kewajiban hukum menurut ICCPR 
untuk melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir. Kecuali Laos, negara-negara lainnya 
tidak membuat reservasi atau deklarasi atas Pasal 18 
ICCPR. Pemerintah Laos membuat deklarasi dengan 
menyatakan bahwa: 

Pemerintah Laos menyatakan bahwa pasal 18 
ICCPR tidak boleh diartikan sebagai usaha 
untuk mengijinkan atau mendorong kegiatan 
apapun, termasuk kegiatan ekonomi, 
oleh siapapun, yang secara langsung atau 
tidak langsung, memaksa atau mendorong 
seseorang untuk mempercayai atau tidak 
mempercayai sebuah agama, atau berpindah 
agama atau kepercayaan. Pemerintah Laos 
menganggap bahwa semua tindakan yang 
menimbulkan perpecahan atau diskriminasi 
di antara kelompok-kelompok etnis dan 
kelompok-kelompok agama, tidak sejalan 
dengan Pasal 18 ICCPR.  

Sebagaimana ditekankan dalam Laporan Negara 
Laos, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama dan 
Kepercayaan telah mengkritisi deklarasi ini dengan 
mengatakan bahwa konsep domestik pemerintah 
Laos tentang hak tersebut “sangat subyektif dan bisa 
disalahgunakan oleh negara untuk melarang kegiatan 
keagamaan yang dilindungi hukum internasional, 
seperti pengajaran dan penyebaran keyakinan 

19  Ibid, ¶¶ 70-80.
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keagamaan atau kegiatan dakwah secara umum”.20

Hanya ada dua instrumen HAM internasional yang 
diratifikasi oleh semua Negara Anggota ASEAN, yaitu 
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) dan Konvensi 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi tentang 
Hak-Hak Anak memberikan jaminan khusus atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
bagi anak-anak, yang karenanya melengkapi 
perlindungan-perlindungan yang dijamin oleh Pasal 
18 ICCPR.21

Akan tetapi Brunei menggunakan agama untuk 
membenarkan reservasi atau deklarasi atas CRC, 
sebagai berikut: 

“[Pemerintah Brunei Darussalam] 
menyatakan reservasinya atas ketentuan 
pada Konvensi yang mungkin bertentangan 
dengan Konstitusi Brunei Darussalam dan 
dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip 
Islam, negara, agama dan tanpa mengurangi 
sifat umum dari reservasi yang disebutkan, 
khususnya menyatakan reservasinya atas 
Pasal 14, 20 dan 21 dari Konvensi tersebut.”22

Singapura juga membuat deklarasi serupa ketika 
mereka menjadi negara pihak dari CRC:

“Republik Singapura menganggap bahwa hak-
hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi 
ini, khususnya hak-hak sebagaimana diatur 
pada Pasal 12 sampai 17, sejalan dengan 
Pasal 3 dan 5 harus dilaksanakan dengan 
persetujuan orang tua, sekolah dan orang 
lain yang diberi kepercayaan untuk merawat 
anak dan untuk kepentingan terbaik dari si 
anak, serta disesuaikan dengan adat-istiadat, 
nilai dan agama-agama di dalam masyarakat 
Singapura yang multi-ras dan multi-agama 
terkait dengan posisi anak di dalam atau di 
luar keluarga.”

20 Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), 
‘Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan, Asma Jahangir: Misi ke Republik Demokratik 
Rakyat Laos, tanggal 27 Januari 2010, A/HRC/13/40/Add.4; 
lihat juga Laporan Negara Laos, pada Bagian  I.A.1.
21 Lihat Pasal 2 (non-diskriminasi atas dasar agama), Pasal 14 
(hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berpikir), dan 
Pasal 30 (hak anak-anak yang berasal dari kelompok atau agama 
minoritas).

22  Majelis Umum PBB, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, 
tanggal 20 November 1989, PBB, Seri Perjanjian Internasional, 
vol. 1577, hal. 3. 

Malaysia menyatakan reservasinya atas Pasal 14 CRC 
yang menjamin hak anak atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan, dan berpikir.23

Sementara itu, walaupun Thailand tidak secara jelas 
mendasarkan reservasinya atas Pasal 7, 22 dan 29 
CRC dengan dasar agama, praktik-praktik beragama 
bisa dikatakan tercakup di bawah reservasi ini 
yang mengatakan bahwa penerapan pasal “harus 
disesuaikan dengan hukum-hukum nasional, aturan-
aturan dan praktik-praktik umum yang berlangsung 
di Thailand.” Hal baiknya adalah reservasi atas pasal 7 
telah ditarik pada bulan Desember 2010.24

Sementara CEDAW tidak memiliki ketentuan-
ketentuan khusus untuk menjamin perempuan atas 
hak untuk kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir, atau non-diskriminasi atas dasar agama, 
akan tetapi kapasitasnya untuk memajukan dan 
melindungi hak yang sama bagi perempuan telah 
dibelenggu pada tingkatan tertentu oleh klaim-klaim 
agama. Bahkan Malaysia, Brunei dan Singapura telah 
membenarkan reservasinya atas CEDAW dengan 
alasan agama atau budaya.25 Malaysia membuat 
deklarasi bahwa aksesinya atas CEDAW: 

“dibatasi oleh pemahaman bahwa ketentuan 
Konvensi tidak berseberangan dengan 
ketentuan-ketentuan hukum Syariah Islam 
dan Konstitusi Federal Malaysia.”26

Mayoritas dari reservasi-reservasi yang dibuat oleh 
Malaysia berkaitan dengan urusan keluarga di 
Pasal 16 CEDAW, yaitu mengenai hak yang sama 
untuk memasuki pernikahan (Pasal 16 (1) (a)), 
hak dan kewajiban yang sama selama pernikahan 

23 “Pemerintah Malaysia menerima ketentuan Konvensi Hak 
Anak tetapi menyatakan reservasinya terkait Pasal 2, 7, 14, 28 ayat 
1(a) dan 37, dari Konvensi dan mendeklarasikan bahwa ketentuan 
tersebut berlaku bila sejalan dengan Konstitusi, hukum dan 
kebijakan nasional Pemerintah Malaysia”, Kumpulan Perjanjian 
Internasional PBB, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV11&chapter=4&lang=en#End
Dec diakses pada tanggal 24 Maret 2014. Lihat Laporan Negara 
Malaysia, pada Bagian I.A.

24 Bayefsky,‘Reservasi dan Deklarasi’,<http:// www.bayefsky.
com//html/thailand_t2_crc.php> diakses pada tanggal 21 
November  2014. Lihat Laporan Negara Thailand, pada Bagian 
I.A. 

25 Badan PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan 
Perempuan, ‘Deklarasi, Reservasi dan Keberatan pada 
CEDAW’<http://www.un.org/womenwatch/ daw/cedaw/
reservations-country.htm>, diakses pada tanggal 26 Juli 2014. 
Lihat Laporan Negara Malaysia, pada Bagian I.A.

26 Kumpulan Perjanjian Internasional PBB, https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV8&chapter=4&lang=en di akses pada tanggal 24 Maret 
2014. Lihat Laporan Negara Malaysia, pada Bagian I.A.
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dan perceraian (Pasal 16(1)(c)), persamaan hak 
dan kewajiban terkait perwalian dan adopsi anak 
(Pasal 16(1)(f)) dan kesamaan hak untuk memilih 
nama keluarga, profesi dan pekerjaan (Pasal 16(1)
(g)). Selanjutnya Malaysia mendeklarasikan bahwa 
mereka menerjemahkan ketentuan Pasal 11 mengenai 
pelarangan diskriminasi atas dasar kesetaraan antara 
laki-laki dan perempuan saja.27 

Serupa dengan hal tersebut, Brunei membuat 
reservasi terkait: 

“Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang 
mungkin bertentangan dengan Konstitusi 
Brunei dan dengan kepercayaan dan prinsip-
prinsip Islam, agama resmi Brunei dan, 
tanpa mengurangi sifat umum dari reservasi 
yang dimaksud, menyampaikan reservasi-
reservasinya atas ayat 2 Pasal 9 dan ayat 1 
Pasal 29 dari Konvensi tersebut.”28

Singapura juga membuat reservasi atas dasar agama 
untuk CEDAW dengan menyatakan bahwa: 

“Dalam konteks masyarakat Singapura yang 
multi-ras dan multi-agama dan perlunya 
menghargai kebebasan minoritas untuk 
menjalankan agama dan hukum personal, 
Republik Singapura mereservasi hak untuk 
tidak menerapkan ketentuan-ketentuan pada 
Pasal 2 dan Pasal 16 karena pelaksanaan atas 
ketentuan ini akan bertentangan dengan 
agama dan hukum personal mereka.”

Dua pasal yang direservasi yaitu Pasal 2 dan Pasal 
16 menuntut Negara Pihak untuk mengambil 
langkah-langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk 
memodifikasi atau menghapus hukum-hukum, 
peraturan, adat-istiadat atau praktik-praktik yang 
ada yang mendiskriminasi perempuan. Sebagaimana 
disebutkan dalam Laporan Negara Singapura, posisi 
pemerintah Singapura adalah bahwa dirasa perlu 
untuk mempertahankan reservasinya atas Pasal 2 
dan Pasal 16 CEDAW “untuk menghormati hak 

27 Kumpulan Perjanjian Internasional PBB, https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV8&chapter=4&lang=en diakses pada tanggal 24 Maret  
2014. Pada tanggal 6 Februari 1998, Malaysia menarik reservasi 
awalnya terkait Pasal 2(f), 9(1) 16(b), 16(d), 16(e) dan 16(h). Lihat 
Laporan Negara Malaysia, pada Bagian I.A.

28  Netherlands Institute of Human Rights, ‘Deklarasi dan 
reservasi oleh Brunei Darussalam yang dibuat saat melakukan 
ratifikasi, aksesi atau suksesi atas  CEDAW’ .http://sim.law.uu.nl/
SIM/Library/RATIF.nsf/f8bbb7ac2d00a38141256bfb00342a3f/3
b3cdf149224eb99c12571d100368c5c?OpenDocument, diakses 
pada tanggal 17 April 2014. Lihat Laporan Negara Brunei, pada 
Bagian I.A.

penduduk Muslim untuk menjalankan hukum-
hukum agama dan personal mereka.”29

Reservasi-reservasi ini menekankan betapa doktrin 
ini dan praktik-praktik agama dapat mempengaruhi 
tercapainya hak-hak perempuan sebagaimana 
dimaksudkan oleh CEDAW. Hal ini terjadi 
karena agama-agama sebagaimana dipraktikan di 
sebagian besar Negara Anggota ASEAN cenderung 
melanggengkan bias patriarkis.30

Harus dicatat bahwa dari 10 Negara Anggota 
ASEAN, Filipina adalah satu-satunya negara yang 
telah meratifikasi atau mengaksesi 9 perjanjian 
internasional yang diidentifikasi terkait dengan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Tabel yang berisi status ratifikasi dan aksesi Negara 
Anggota ASEAN bisa dilihat di Lampiran 2.

III. Agama di ASEAN: Latar Belakang

Bagian ini memberikan latar belakang singkat tentang 
status dan pengaruh agama di ASEAN.

A. Keberagaman Agama

ASEAN merupakan kawasan yang ditandai oleh 
keberagaman agama yang besar. Ini merupakan 
tambahan dari keberagaman yang signifikan terkait 
bentuk-bentuk sistem politik,31 ras/etnis dan latar 
belakang budaya dari orang-orang yang tinggal 
di kawasan tersebut. Dalam hal ketersebaran 
keberagaman agama, beberapa sub-kawasan juga bisa 
dibuat. Islam, dengan perkecualian di bagian Timur 

29  Laporan Negara Singapura, pada Bagian I. A.

30 Namun kita harus berhati-hati dalam mengatakan bahwa 
patriarki adalah karakter esensial atau perhatian utama dari 
agama tertentu. Sementara agama-agama tertentu mengandung 
tradisi patriarkal, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa 
praktik-praktik jender dalam agama muncul, dan bukan 
diciptakan, dari masyarakat yang patriarki. Lihat Fang-Long Shih, 
Membaca Jender dan Agama di Asia Timur: Formasi Keluarga dan 
Transformasi Budaya (Reading Gender and Religion in East Asia: 
Family Formations and Cultural Transformations), dalam Bryan 
Turner & Oscar Salemink (eds.), Routledge Handbook of Religions 
in Asia, 295 (Oxford, NewYork, Routledge, 2014),  pada 311.

31 Sementara Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, 
Kamboja dan Thailand secara formal telah mengadopsi sistem 
pemerintahan demokratis, Vietnam dan Laos merupakan 
Republik Sosialis dengan satu partai. Sedangkan Brunei 
Darussalam adalah monarki absolut dan Myanmar sedang dalam 
fase transisi penting dari kekuasaan militer ke pemerintahan 
demokratis.  Sistem politik yang beragam ini berdampak pada cara 
negara menangani urusan agama, dan bentuk pengaruh agama 
pada peraturan-peraturan pemerintahan. 



Keeping the Faith: 
A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN

8

Malaysia dan Singapura mendominasi bagian Selatan 
yang sebelumnya disebut dengan Kepulauan Melayu. 
Bagian utara ASEAN didominasi oleh Buddhisme, 
Taoisme dan apa yang disebut sebagai agama-agama 
atau tradisi Cina (termasuk pemikiran-pemikiran 
Konfusianisme). Sinkritisme Buddha dan Taoisme, 
dan juga pemikiran Konfusianis umum dilakukan 
dan ada kecenderungan menyamaratakan mereka. 
Di bagian Timur, Filipina memiliki 90% mayoritas 
Kristen sebagian besar merupakan pemeluk Katolik 
Roma.

ASEAN juga memiliki keanekaragaman dalam hal 
dinamika mayoritas-minoritas agama di dalam 
negeri. Dari 10 Negara Anggota ASEAN, Indonesia, 
Filipina, Thailand dan Myanmar, khususnya 
memiliki keberagaman yang signifikan di dalam 
negara. Hal ini memberikan lapisan kompleksitas 
yang lain untuk memahami peran agama dalam 
keamanan dan perdamaian di kawasan. Sebagai 
contoh, Laporan Negara Indonesia menunjukkan 
bahwa geografi negara yang luas dengan komposisi 
mayoritas-minoritas yang berbeda, berimplikasi 
pada perbedaan hubungan antar agama di daerah-
daerah atau propinsi yang berbeda. Akibatnya, 
kelompok agama tertentu bisa mengalami perlakuan 
yang sangat berbeda di bagian yang lain di Indonesia. 
Misalnya, Ahmadiyah mengalami persekusi secara 
keras di Lombok dan Jawa Barat, tetapi mendapatkan 
perlindungan yang baik di Yogyakarta dan beberapa 
tempat yang lain.32

B. Faktor-Faktor Kompleks: Ras, Budaya dan 
Agama

Di ASEAN, agama sering saling terkait dan 
menguatkan penanda identitas lain seperti ras, 
budaya dan bahasa. Lebih jauh lagi, seperti misalnya 
di Thailand atau Kamboja, agama mayoritas 
dijadikan dan disamaratakan sebagai identitas 
nasional. Faktor-faktor ini memberikan lapisan 
lain dalam kompleksitas untuk memahami dampak 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
dalam perdamaian dan keamanan kawasan ASEAN. 
Perbedaan-perbedaan terkait ras/etnis, kebudayaan 
dan lingustik dapat memperburuk pelanggaran 
kebebasan beragama dan konflik-konflik dalam 
dan lintas agama. Oleh karena itu, analisis tentang 
kebebasan beragama di kawasan ini memerlukan 
pemahaman bahwa identitas agama dan keyakinan 
sering terkait dengan penanda identitas lain seperti 
bangsa, ras/etnis, dan budaya.  
32 Lihat Laporan Negara Indonesia, pada Bagian II.D. 
 

C. Pengaturan dalam Konstitusi

Negara Anggota ASEAN juga memiliki pengaturan 
negara-agama yang berbeda-beda. Di antara negara-
negara itu, lima diantaranya memiliki Konstitusi 
yang memasukkan klausul-klausul pengakuan 
yang implisit dan eksplisit yang memberikan 
keistimewaan kepada agama-agama mayoritas atau 
yang memberikan keistimewaan pada satu agama 
sebagai agama mayoritas. Negara-negara ini adalah 
Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand dan Myanmar. 
Konstitusi Malaysia, Brunei, Kamboja mengandung 
klausul-klausul pengakuan langsung. Pasal 3(1) 
Konstitusi Federal Malaysia menyatakan: 

“Islam adalah agama Federasi, tetapi agama-
agama lain boleh dipraktikkan secara 
damai dan harmonis di bagian mana pun di 
Federasi.”33

Serupa dengan itu, Konstitusi Brunei menyatakan 
bahwa: 

“Agama resmi Brunei Darussalam adalah 
agama Islam.”

Kamboja adalah satu-satunya Negara Anggota 
ASEAN yang menjadikan Buddhisme sebagai agama 
Negara. Pasal 43 Konstitusi Kamboja menyebutkan: 

“Buddhisme adalah agama negara.”34

Thailand dan Myanmar memberikan keistimewaan 
pada agama di dalam konstitusinya, tetapi tidak 
mendeklarasikan agama negara. Thailand menolak 
mendeklarasikan Buddhisme sebagai agama 
negara walaupun menghadapi tekanan untuk 
mendeklarasikannya. Namun demikian Bagian 79 dari 
Konstitusi 2007 Thailand memberikan keistimewaan 
pada Buddhisme sebagai agama mayoritas. Dalam 
Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa: 

“Negara harus menjadikan dan melindungi 
Buddhisme sebagai agama yang dipeluk oleh 
sebagian besar orang Thai untuk waktu yang 
sangat lama, dan melindungi agama-agama 
lain, mendorong pemahaman yang baik dan 
harmonis di antara penganut agama dan 
mendorong dilaksanakannya prinsip-prinsip 
agama untuk menciptakan kebajikan dan 

33 Lihat Laporan Negara Malaysia, pada Bagian Pengantar

34 Lihat Laporan Negara Kamboja, pada Bagian Pengantar. 
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mengembangkan kualitas hidup.”35

Sementara itu, meskipun Myanmar tidak 
mendeklarasikan agama negara apapun, bagian 361 
dari Konstitusi 2008 menyatakan:

“Persatuan (Myanmar) mengakui posisi 
khusus Buddhisme sebagai kepercayaan yang 
dipeluk oleh sebagian besar warga negara 
Persatuan.”

Sementara Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia 
tidak secara eksplisit menyebut salah satu agama, 
tetapi memberikan keistimewaan pada kepercayaan 
monoteis. Pasal 29(1) Undang-Undang Dasar 1945 
secara jelas menyatakan bahwa:

 “Negara berdasar atas Ketuhanan yang 
Maha Esa”

Konstitusi Laos, Vietnam dan Singapura tidak secara 
langsung menyebutkan hubungan agama-negara, 
dan membuka kemungkinan bahwa negara mungkin 
mengontrol dan atau memberi keistimewaan pada 
satu atau agama yang lain.

Filipina merupakan satu-satunya Negara Anggota 
ASEAN yang secara eksplisit memisahkan agama 
(khususnya gereja) dari negara. Pasal III bagian 5 dari 
Konstitusi menyatakan: “Hukum tidak boleh dibuat 
untuk menghormati pendirian agama, atau melarang 
kebebasan menjalankan agama.” Akan tetapi, Laporan 
Negara Filipina menyebutkan gereja Katolik yang 
merupakan lembaga keagamaan yang dianut oleh 
sebagian besar warga negara Filipina secara historis 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
kebijakan-kebijan politik dan sosial di Filipina.36

35 Lihat Laporan Negara Thailand, pada Bagian 
Pengantar. 
36 Misalnya, sebagaimana ditekankan dalam Laporan 
Negara, undang-undang nasional Filipina mengenai perkawinan 
merefleksikan doktrin Katolik Roma mengenai kesucian dan 
perceraian dalam perkawinan. Karena itu tidak ada undang-
undang yang memperbolehkan perceraian di Filipina, yang 
menjadikan Filipina satu-satunya negara di dunia pada saat ini, 
selain Vatikan, yang tidak memberikan surat perceraian. Laporan 
Negara juga mencatat bahwa penolakan dari Gereja Katolik 
adalah alasan utama pemerintah tidak berhasil mengesahkan 
Undang-Undang tentang Kesehatan Reproduktif selama lebih 
dari 14 tahun. Ini adalah bukti walaupun sebagian besar rakyat 
Filipina mendukung undang-undang tersebut.Gereja Katolik 
menolak undang-undang tersebut karena mensyaratkan negara 
memasukkan akses dan pendidikan kontrasepsi dalam program-
program kesehatan negara. Lihat Laporan Negara Filipina, pada 
Bagian I.B.4.f.dan Bagian III.A. 

D. Pasca Penjajahan

Dengan pengecualian Thailand, semua Negara 
ASEAN pernah dijajah, pada tingkatan yang berbeda. 
Malaysia, Singapura, Brunei dan Myanmar adalah 
bekas jajahan Inggris. Vietnam, Laos dan Kamboja 
pernah berada di bawah jajahan Prancis. Belanda 
terakhir menjajah Indonesia dan Filipina dijajah 
oleh Spanyol sebelum jatuh di tangan kekuasaan 
Amerika. Penjajahan membawa perubahan yang 
kompleks atas tatanan sosial, politik dan hukum 
yang ada, juga memberikan dampak tertentu pada 
tatanan kelembagaan agama-negara di negara-
negara ini. Sebagai contoh Inggris mempunyai peran 
penting dalam memasukkan hukum Islam dan 
melembagakan sistem hukum ganda di Singapura, 
Malaysia dan Brunei yang terdiri dari sistem hukum 
perdata dengan akar Common Law dan sistem hukum 
Syariah yang didasarkan pada sistem hukum Islam 
sebagaimana dipraktekkan secara lokal.37 Inggris 
juga sangat berperan dalam melembagakan mesin 
hukum birokrasi untuk menjalankan arahan-arahan 
Islam, dan dalam memasukkan hukum Islam untuk 
diterapkan di negara ini.

Di Indonesia hal tersebut juga terjadi pada masa rezim 
penjajahan Belanda. Satu hal yang signifikan adalah 
didirikannya pengadilan agama yang dimulai pada 
awal abad 19 di Jawa dan Madura yang kemudian 
diperluas setelah kemerdekaan dengan mencakup 
wilayah lain di Indonesia. Di samping Belanda, Jepang 
juga memiliki peran dalam pembentukan birokrasi 
keagamaan di Indonesia. Pada masa pendudukan 
Jepang pada tahun 1942-1945, Kantor Urusan Agama 
menggantikan Kantor Urusan Pribumi di zaman 
Belanda yang kemudian diperluas untuk mengatur 
urusan-urusan agama Islam yang sebelumnya 
diatur oleh departemen-departemen yang berbeda. 
Kantor inilah yang menjadi cikal-bakal dari Kantor 
Kementerian Agama saat ini yang mengatur dan 
menyalurkan dana negara kepada enam agama yang 
diakui (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan 
Konghucu).38

Pengakuan konstitusional di beberapa Negara 
Anggota ASEAN juga dilembagakan oleh rezim-
rezim kolonial. Sebagai contoh Buddhisme 
dinyatakan sebagai agama negara (dengan jaminan 
kebebasan beragama) ketika Kamboja berada di 
bawah kekuasaan Prancis. Hal ini dimasukkan 

37 Lihat Laporan Negara Malaysia, pada Bagian Pengantar; 
Laporan Negara Brunei, pada Bagian Pengantar; Laporan Negara 
Singapura, pada Bagian I.B. 

38 Lihat Laporan Negara Indonesia, pada Bagian  Pengantar 
dan Bagian I.B.1.  
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dalam Konstitusi 1947 setelah penjajahan Prancis 
kembali pada tahun 1945.39 Kecuali pada masa 
rezim Khmer Merah (1975-1979), Buddhisme tetap 
menjadi agama negara Kamboja. Hal serupa terjadi 
di Laos, ketika negara ini menjadi koloni negara 
Prancis, Buddhisme dinyatakan sebagai agama 
negara pada Konstitusi 1947. Hal ini kontras dengan 
konstitusi pasca kemerdekaan dan 2003 yang tidak 
menyebutkan agama negara.40 Sebagaimana dicatat 
dalam laporan negara, disebutkan bahwa pada 
awalnya kekuasaan penjajahan Prancis mengambil 
posisi yang mengabaikan Buddhisme, posisi ini 
berubah pada tahun 1940-an ketika Buddhisme 
digunakan untuk kepentingan geopolitik Prancis 
untuk mempertajam identitas nasional Laos agar 
berbeda dari Thailand. Pada masa inilah Prancis 
mendorong pembaharuan Buddhisme, sebuah versi 
Buddhisme yang memiliki “karakter ilmiah”, “benar-
benar antroposentris, berakar pada etis, dan rasional 
dalam hal metode” – sebuah versi agama yang betul-
betul asing bagi konteks Laos.41 Menariknya, Prancis 
tidak menjadikan Buddhisme sebagai agama negara 
di Vietnam, tetapi Prancis berusaha keras untuk 
mengimpor agama Katolik.

Dampak kolonialisme di Filipina adalah bukti 
pengadopsian doktrin pemisahan gereja dan negara 
dalam konstitusi mereka. Ini merupakan cangkokan 
langsung dari konstitusi Amerika. Menariknya, dalam 
konteks di mana Amerika merupakan inspirasi, 
konstitusi yang melakukan pemisahan ini sangat 
dipengaruhi oleh Spanyol yang membawa Katolik 
Roma di Filipina. Penjajah Spanyol mengadopsi 
penyatuan gereja Katolik Roma dan negara di 
kepulauan Filipina. Karena itulah sekarang gereja 
Katolik Roma merupakan institusi yang sangat 
berpengaruh di Filipina walaupun ada pemisahan 
formal.42

IV. Persekusi Agama dan Konflik yang 
Terjadi di ASEAN

A. Ikhtisar

Persekusi agama –pada beragam tingkatan– telah 
didokumentasikan di dalam Negara Anggota ASEAN. 
Secara khusus, persekusi agama dengan kekerasan 

39  Lihat Laporan Negara Kamboja, pada Bagian Pengantar.

40  Lihat Laporan Negara Laos, pada Bagian Pengantar. 

41  Lihat Laporan Negara Laos, pada catatan kaki 13. 
42  Lihat Laporan Negara Filipina, pada Bagian Pengantar.

yang signifikan dilaporkan terjadi di Myanmar, 
Malaysia, dan Indonesia. Sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, persekusi agama di sini didefinisikan 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang cukup 
serius terhadap seseorang untuk menjalankan agama, 
kepercayaan, pikiran, dan keyakinannya.43 Persekusi, 
termasuk di dalamnya terhadap agama, juga 
merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan 
dan dijelaskan dengan cara yang hampir sama.44 
Sebagai contoh, Pasal 7(2)(g) dari Statuta Roma 
tentang Mahkamah Pidana Internasional menjabarkan 
persekusi sebagai “perampasan hak-hak fundamental 
dengan sengaja dan paksa yang bertentangan dengan 
hukum internasional atas alasan identitas suatu 
kelompok atau kolektivitas”.45

Ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan 
merupakan persekusi secara keras dan hal ini 
meliputi serangan fisik, serangan atas properti 
seseorang, penahanan sewenang-wenang, penculikan, 
penuntutan untuk bertobat atau penyebutan 
pembangkang dengan tuduhan ‘murtad’ dan 
‘penghujatan’, serta perpindahan agama secara paksa. 
Bentuk-bentuk lain dari persekusi non-kekerasan 
meliputi pembatasan-pembatasan serius terhadap 
hak asasi manusia seseorang seperti penolakan atas 
hak untuk memberikan suara, penolakan atas akses 
pendidikan, pemaksaan untuk mengikuti kelompok 
agama mayoritas di sekolah-sekolah negeri, serta 
praktik-praktik pemaksaan lainnya. Sementara studi 
ini berpandangan bahwa semua bentuk persekusi 
agama sangat tidak bisa diterima, penekanan khusus 
diberikan pada persekusi agama secara keras, 
43 Yurisprudensi yang paling komprehensif tentang konsep 
“persekusi” telah dikembangkan dalam hukum pengungsi. 
Buku Pegangan UNHCR tentang Prosedur dan Kriteria untuk 
Menentukan Status Pengungsi mengamati bahwa “tidak ada 
definisi dari “persekusi” yang secara umum diterima. Artinya, 
hukum pengungsi menerima bahwa diskriminasi berlanjut 
menjadi persekusi ketika “dalam penjumlahan atau pada 
diskriminasi itu sendiri, diskriminasi ini secara serius membatasi 
penikmatan (seseorang) atas hak-hak asasi manusia yang 
fundamental.”Ada penerimaan luas bahwa “ancaman terhadap 
kehidupan atau kebebasan… adalah selalu persekusi” dan oleh 
karenanya “pelanggaran serius dari hak-hak asasi manusia.” 
Lihat Buku Pegangan UNHCR tentang Prosedur dan Kriteria untuk 
Menentukan Status Pengungsi, 51; Musalo, supra catatan kaki 17

44 Bagian yang layak dipertimbangkan dari yurisprudensi 
pada topik ini telah berkembang dalam kasus hukum Pengadilan 
Pidana Internasional untuk eks Yugoslavia. Lihat contohnya, 
tulisan Jonas Nilsson The Crime of Persecution in the ICTY Case-
law, dalam karya Bert Swart, Alenxander Zahar & Göran Sluiter 
(ed.) yang berjudul The Legacy of the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia (Oxford, Oxford University 
Press, 2011).

45 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 
Dok.45 A/CONF.183/9 (17 Juli 1998).<htp://www.icc-cpi.int/
nr/rdonlyres/ea9aef7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/
romestatute_english.pdf> diakses 22 Desember 2014.
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karena hal ini menimbulkan ancaman terbesar 
bagi perdamaian dan keamanan internasional serta 
kawasan. Tindakan di atas akan dianggap sebagai 
persekusi baik dilakukan sebagai bagian dari kebijakan 
suatu negara ataupun tidak.

Secara historis, persekusi agama seringkali 
diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan 
negara terhadap agama, dimana kebijakan tersebut 
dirancang untuk mengontrol hal-hal yang terkait 
dengan agama atas nama sebuah ideologi politik. 
Kini, persekusi agama lebih banyak dikaitkan dengan 
kemunculan nasionalisme dan fundamentalisme 
agama.46 Meski persekusi dilakukan oleh aktor non-
negara, negara dianggap terlibat jika negara gagal atau 
menolak untuk melindungi kelompok yang dianiaya. 
Walau dimungkinkan bagi aktor-aktor negara untuk 
bertindak berdasarkan suatu kebijakan negara yang 
eksplisit, namun seringkali tidak ada arahan khusus 
dari negara. Apa yang acap kali terjadi dalam berbagai 
contoh kekerasan persekusi agama biasanya berupa 
kelambanan dan kegagalan untuk melindungi. Lebih 
jauh lagi, persekusi agama dapat memiliki berbagai 
bentuk: antar-agama (ditujukan untuk melawan para 
penganut atau komunitas yang berbeda keyakinan), 
intra-agama (dalam suatu agama yang sama tetapi 
antara aliran yang berbeda atau antar sesama anggota 
dari suatu aliran yang sama), serangan sekular atau 
non-agama terhadap suatu agama atau agama tertentu, 
atau kombinasi dari semua ini.

Perlu diklarifikasi bahwa persekusi agama merupakan 
persekusi yang dialami oleh seseorang dikarenakan 
keanggotaannya pada suatu agama atau keyakinan 
tertentu. Sebagai panduan, di bawah hukum pengungsi 
internasional, hubungan ini dapat berlangsung jika: 
(1) pihak yang melakukan penganiayaan memiliki 
sasaran secara khusus terhadap satu orang atau lebih 
oleh karena keanggotaan orang tersebut pada agama 
atau keyakinan tertentu; (ii) kemungkinan orang 
tersebut tidak menjadi sasaran, tetapi karena mereka 
menjadi anggota agama atau kepercayaan, maka 
mereka dijadikan sasaran; atau (iii) bahkan ketika 
aktor non-negara tidak melakukan persekusi terhadap 
satu orang atau lebih karena keanggotaannya pada 
agama atau keyakinan tertentu, tetapi masih terdapat 
hubungan antara kegagalan negara untuk melindungi 
dan keanggotaan seseorang atau lebih pada agama 
atau keyakinan tertentu.47 Konsekuensinya, persekusi 
agama perlu memasukkan persekusi atas orang oleh 
karena keyakinan non-agama mereka seperti misalnya 
bagi mereka yang skeptis, agnostik, dan atheis.

46  Musalo, supra catatan kaki 17, 2.

47  Lihat Musalo, supra catatan kaki 17, 38.

Telah diamati bahwa ada hubungan yang erat antara 
persekusi agama dengan kekerasan dan konflik, dan 
bahwa keduanya seringkali muncul bersamaan.48 
Persekusi agama dapat menimbulkan pembalasan 
dendam oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya 
dijadikan korban, yang kemudian menjadi konflik 
agama yang meluas. Konflik semacam ini tidak 
hanya  berdampak pada komunitas agama mereka 
sendiri. Konflik agama dapat terjadi antara 
kelompok-kelompok agama yang berbeda dan 
juga antara kelompok agama dan non-agama, 
konflik antar-agama di ASEAN lebih banyak terjadi 
antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.  
Ketegangan ini sering diperparah jika pemerintah 
berpihak pada salah satu kelompok yang ada atau 
kelompok lainnya. Beberapa konflik berbentuk 
bentrokan kekerasan yang meluas antara kelompok-
kelompok yang bertentangan menimbulkan kerugian 
fisik, beberapa kejadian dalam bentuk serangan atau 
vandalisme terhadap simbol-simbol agama, tempat-
tempat ibadah, atau lembaga-lembaga agama. Seperti 
yang dibahas di bawah ini, di antara negara-negara 
ASEAN, hal seperti ini terjadi di Malaysia, Indonesia, 
dan Myanmar.49 Selain itu, terdapat pula konflik-
konflik yang berhubungan dengan gerakan-gerakan 
separatis dengan sentimen agama di Filipina dan 
Thailand.50 Insiden-insiden ini digambarkan dan 
dideskripsikan dengan lebih rinci di dalam laporan-
laporan negara terkait.

Penting untuk dicatat bahwa di antara Negara 
Anggota ASEAN, hanya dua negara yang tidak 
mengalami persekusi agama dan konflik yaitu 
Singapura dan Brunei. Situasi di Kamboja juga 
cukup positif; terdapat laporan-laporan terjadinya 
kekerasan sporadis dengan tingkat rendah antara 
penganut Kristen dan Buddha.51 Laporan Negara juga 
mencatat perlunya memperbaiki kondisi di Vietnam 
dan Laos. Selain itu, meski terjadi konflik di Thailand 
dan Filipina yang melibatkan kelompok minoritas 
Muslim, kekerasan persekusi agama di kedua negara 
tersebut secara umum tidak terjadi. Berdasarkan 
laporan, contoh yang paling mengkhawatirkan dari 
48 Hal ini ditegaskan oleh Grim & Finke dalam karya mereka.
Catatan bahwa mereka menjabarkan persekusi agama secara 
keras sebagai “penyiksaan fisik atau pemindahan secara fisik 
dikarenakan oleh agama.”Definisi kami tentang persekusi 
agama secara keras lebih luas karena hal ini mencakup serangan-
serangan fisik pada simbol-simbol agama dan tempat-tempat 
ibadah. Lihat Brian Grim & Roger Finke, Price of Freedom Denied, 
(New York, Cambridge University Press, 2010), 10.

49 Lihat Laporan Negara Malaysia, bagian II.F; Laporan Negara 
Indonesia Bagian II.F; Laporan Negara Myanmar Bagian II.F.

50 Lihat Laporan Negara Filipina Bagian II.F; Laporan Negara 
Thailand Bagian II.F.

51  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian Pengantar.
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persekusi agama dan konflik terjadi di Malaysia, 
Myanmar, dan Indonesia. Pemantauan lebih lanjut 
terhadap persekusi agama perlu dilakukan di Brunei 
dengan diberlakukannya Perintah Hukum Pidana 
Syariah Tahun 2013, yang memberlakukan,  inter 
alia, pembatasan luas pada kebebasan berpikir, 
berkeyakinan, dan beragama, sembari sekaligus 
menggodok hukuman-hukuman yang kejam atas 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

B. Negara-Negara yang Mendokumentasikan 
Adanya Persekusi Agama dengan 
Kekerasan 

Berdasarkan pada laporan-laporan negara, persekusi 
agama dengan kekerasan telah didokumentasikan 
di sejumlah negara ASEAN seperti Myanmar, 
Malaysia, dan Indonesia. Seperti yang telah 
disebutkan, persekusi agama dengan kekerasan 
mencakup ancaman-ancaman terhadap kehidupan 
atau kebebasan, termasuk serangan-serangan fisik, 
serangan terhadap tempat tinggal, penahanan 
sewenang-wenang, penculikan, penuntutan untuk 
bertobat atau penyebutan pembangkang dengan 
tuduhan ‘murtad’ dan ‘penghujatan’, serta pemaksaan 
untuk pindah agama.

Myanmar: Laporan Negara mencatat bahwa sejak 
2012 terjadi peningkatan yang signifikan dalam 
kasus-kasus yang dilaporkan tentang persekusi agama 
dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas 
Muslim (setelah reformasi politik diumumkan 
pada tahun 2011). Kasus yang paling banyak 
didokumentasikan berkaitan dengan persekusi 
terhadap Muslim Rohingya yang merupakan 
kelompok mayoritas dari sisi jumlah di negara bagian 
Rakhine utara, namun secara politik dan sosial 
terpinggirkan karena status kewarganegaraan mereka 
yang sangat kontroversial. Hukum Kewarganegaraan 
Myanmar saat ini, yang diberlakukan sejak tahun 
1982, tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai 
salah satu dari 135 kelompok nasional yang 
memenuhi syarat kewarganegaraan karena kelahiran, 
dan secara efektif membuat mereka tak bernegara.52 
Laporan Negara mencatat bahwa, sebagai akibatnya, 
mereka telah mengalami berbagai pelanggaran berat 
hak asasi manusia, terutama sejak tahun 1990-an. 
Kasus-kasus pelanggaran tersebut meliputi, tetapi 
tidak terbatas pada, kurangnya hak kebangsaan atau 
kewarganegaraan, pembatasan kebebasan bergerak, 
hambatan untuk pengembangan keluarga, penyitaan 
tanah, kerja paksa, pembebanan pajak yang 

52  Lihat Laporan Negara Myanmar, pada Bagian Pengantar.

sewenang-wenang, dan pengucilan dari ekonomi 
lokal formal dan informal.53

Pemerintah Myanmar menegaskan bahwa situasi di 
negara bagian Rakhine (dimana Muslim Rohingya 
tinggal) bukanlah persekusi oleh negara melainkan 
konflik antar-agama atau sektarian dimana kekerasan 
dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana 
Laporan Negara menunjukkan, memang terkadang 
sulit, jika memungkinkan, untuk mengidentifikasi 
para pelaku tindak-tindak kekerasan. Satu hal yang 
jelas terlihat adalah bahwa pemerintah Myanmar 
telah gagal melindungi minoritas Muslim dari 
kekerasan yang meluas, sehingga membuatnya 
berpotensi terlibat dalam persekusi. Sebagai contoh, 
terdapat laporan-laporan yang dapat dipercaya yang 
mengatakan bahwa para petugas keamanan ada tetapi 
tidak melakukan apa-apa di Meiktila dan bahkan 
terlibat langsung dalam kekerasan yang terjadi di 
Rakhine.54

Malaysia: Sebagaimana tercatat dalam Laporan 
Negara, telah terjadi peningkatan yang patut 
diperhatikan dalam persekusi dengan kekerasan 
di Malaysia terhadap kelompok minoritas agama 
serta minoritas atau pembangkang dalam agama 
mayoritas, misalnya Islam. Sebagai contoh, umat 
Islam telah secara efektif dilarang untuk keluar dari 
Islam. Orang yang berniat untuk meninggalkan 
Islam akan menghadapi ancaman penuntutan dan 
penahanan. Murtad, sejauh ini, menjadi tindak 
pidana hanya di satu negara bagian (Terengganu) dan 
diancam dengan hukuman mati, meskipun hukum 
ini belum mulai berlaku karena konstitusionalitasnya 
masih diragukan. Namun, di sebagian besar negara-
negara bagian lainnya, orang-orang yang ingin 
meninggalkan Islam dapat secara legal ditahan untuk 
mendapatkan rehabilitasi agama. Pengadilan Syariah 
di negara-negara bagian ini telah menahan orang-
orang murtad untuk direhabilitasi, dimana mereka 
dipaksa melapor kepada Kadi untuk bertobat. 
Penuntutan dan penahanan tersebut merupakan 
bentuk persekusi dengan kekerasan. Mereka yang 
ingin pindah agama ditolak haknya untuk menikmati 
berbagai kebebasan fundamental, termasuk hak 
untuk menikah dengan pilihan mereka jika orang 
tersebut bukan seorang Muslim, hak akan pengakuan 
atas pilihan agama mereka, hak untuk tidak dipaksa 
melakukan praktik-praktik keagamaan, dan hak 
untuk melaksanakan ritual serta seremonial yang 
menjadi pilihan seseorang. Orang-orang yang 
pindah agama ini tetap harus tunduk pada hukum 

53  Lihat Laporan Negara Myanmar, pada Bagian II.D.

54  Lihat Laporan Negara Myanmar, pada Bagian II.D.
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agama Islam dan karenanya masih bisa dikenakan 
tuntutan pidana jika mereka melakukan salah satu 
pelanggaran dalam berbagai peraturan pelanggaran 
pidana Syariah, seperti makan di depan umum 
selama bulan puasa, tidak melakukan sholat Jumat, 
berbuka puasa sebelum waktunya selama Ramadhan, 
berjudi, minum dan perilaku seksual terlarang.55

Peningkatan persekusi intra-agama juga telah terjadi 
pada komunitas agama Islam terhadap mereka yang 
tidak sejalan dengan Islam Sunni. Seperti yang 
ditunjukkan dalam Laporan Negara, kebanyakan 
warga Malaysia adalah Muslim Sunni. Dalam dekade 
terakhir ini, pemerintah Malaysia telah menyasar 
seluruh ajaran lain yang secara umum dianggap 
menyimpang dari Islam Sunni sebagai ajaran sesat. 
Anggota-anggota dari kelompok agama minoritas 
ini semakin kerap menghadapi penangkapan, 
penahanan dan persekusi oleh Otoritas Syariah 
Negara, seperti penganut Syiah, kelompok Al-
Arqam, serta kelompok pemujaan yang disebut 
Kerajaan Langit, yang dipimpin oleh Tokoh Eksentrik 
Ayah Pin, di antaranya. Sejak tahun 1997, sekitar 300 
warga Syiah telah ditangkap oleh otoritas keagamaan 
negara karena praktik ibadah atas keyakinan mereka 
di depan umum. Pengikut Kerajaan Langit juga 
telah dituntut. Baru-baru ini, pada bulan November 
2012, sekitar 20 pengikut Al-Arqam ditahan oleh 
Departemen Agama Selangor.56

Kelompok minoritas agama di Malaysia juga 
melaporkan peningkatan kasus persekusi agama 
dengan kekerasan atas agama dan/atau keyakinan 
mereka. Persekusi ini mengambil bentuk 
penghancuran tempat ibadah. Menurut laporan, 
antara tahun 2005 dan 2014, ada enam kasus dimana 
pemerintah setempat menghancurkan gereja-gereja 
atau kapel yang dibangun oleh masyarakat adat. 
Selain itu, sekitar selusin kuil Hindu telah sepenuhnya 
atau sebagian dihancurkan sejak tahun 2006, 
termasuk reruntuhan prasejarah dari sebuah candi 
(kuil makam) yang berumur sekitar 1.200 tahun  di 

55  Laporan Negara Malaysia, Bagian II.D.1.a. Problem 
legal lainnya yang diidentifikasi dalam Laporan Negara adalah 
konversi unilateral oleh orang tua terhadap anak-anak mereka ke 
dalam Islam oleh orang tua yang berkonversi tanpa persetujuan 
dari pasangannya yang tidak berkonversi. Negara sejauh ini 
tidak melindungi hak orang tua non-Muslim. Kasus-kasus yang 
berkaitan dengan konversi unilateral oleh seorang orang tua 
Muslim telah meninggalkan pasangannya tanpa pemecahan atau 
hak untuk didengar di dalam konversi atau perlindungan atas 
anak-anak mereka dipertanyakan. Hal ini seringkali terjadi pada 
suami yang berkonversi, meninggalkan istrinya tanpa pilihan, 
fenomena ini secara serius berimplikasi pada persamaan hak-
hak istri dalam hal pengasuhan anak.Lihat Laporan Negara pada 
Bagian I.B.4.a.

56  Lihat Laporan Negara Malaysia pada Bagian II.D.3.

sebuah situs arkeologi di Lembah Bujang. Banyak 
dari penghancuran ini dilakukan oleh pengembang 
swasta (dengan persetujuan pemerintah) atau oleh 
pemerintah daerah atas permintaan dari pengembang 
swasta. Pemerintah membenarkan penghancuran 
yang dilakukan oleh otoritas setempat dan 
pengembang swasta dengan alasan bahwa bangunan-
bangunan tersebut tidak memiliki persetujuan dari 
pemerintah, atau dibangun tanpa izin pemilik, 
atau bahwa penghancuran tersebut semata-mata 
untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, 
penghancuran semacam itu mengabaikan sensitivitas 
keagamaan para penganut agama-agama ini, dan 
juga menimbulkan serangkaian pertanyaan penting 
tentang perlakuan yang setara. Kenyataannya, banyak 
dari kuil-kuil ini dibangun sebelum berdirinya negara 
Malaysia, sehingga membuat alasan pemerintah yang 
mengatakan bahwa bangunan-bangunan ini tidak sah, 
menjadi lebih kompleks ketimbang yang seringkali 
diketahui. Selanjutnya, bagi masyarakat adat, ibadah 
dan tanah leluhur berhubungan erat, karena itu, 
keamanan kepemilikan lahan dapat mewakili aspek 
intrinsik kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan 
beragama.57

Indonesia: Laporan Negara menyoroti persekusi 
agama terhadap lima kelompok di Indonesia; Muslim 
Ahmadiyah, Muslim Syiah, kelompok Muslim 
lainnya, Aliran Kepercayaan, dan Kristen.58 Persekusi 
agama dengan kekerasan cenderung menjadi intra-
agama, khususnya Muslim Ahmadiyah dan Muslim 
Syiah, meskipun ada juga tindak-tindak kekerasan 
signifikan terhadap komunitas Kristen. Persekusi 
terhadap Muslim Ahmadiyah menjadi yang paling 
serius, dan terkait dengan semakin meningkatnya 
tuntutan agar kelompok ini dinyatakan berada di 
luar Islam dan dengan demikian dilarang. Sebagai 
contoh, pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) memperbarui dan memperkuat fatwa yang 
mereka keluarkan tahun 1980, yang menyatakan 
Ahmadiyah sebagai non-Muslim. Sementara hal ini 
dapat dilihat sebagai praktik kebebasan beragama 
Muslim arus utama, MUI juga menuntut agar 
pemerintah sepenuhnya melarang kelompok ini, 
yang akan melanggar kebebasan beragama dari 

57  Lihat Laporan Negara Malaysia pada Bagian II.D.2.a.

58  Meskipun minoritas-minoritas Kristen di Indonesia 
dapat menikmati kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan 
beragama, mereka harus menghadapi kesulitan-kesulitan dalam 
membangun rumah-rumah ibadah dan di wilayah-wilayah 
tertentu terjadi konflik-konflik kekerasan yang signifikan. Para 
pengikut agama nenek moyang atau “aliran kepercayaan” 
(secara harfiah diterjemahkan dengan arus keyakinan spiritual), 
mengalami diskriminasi karena agama-agama mereka tidak 
termasuk dalam enam agama yang diakui. Lihat Laporan Negara 
Indonesia, pada Bagian II.D.
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Ahmadiyah. Sengketa doktrinal ini telah dikaitkan 
dengan serangan-serangan terhadap masjid dan 
prinsip Ahmadiyah, serta gangguan terhadap 
pertemuan-pertemuan mereka. Kasus serangan fatal 
juga dilaporkan terjadi pada Ahmadiyah. Beberapa 
anggota Ahmadiyah bahkan telah mengungsi, telah 
dipaksa meninggalkan rumah mereka. Sementara 
kelompok Muslim garis keras melakukan tindak 
persekusi ini, negara justru telah terlibat karena tidak 
mau atau tidak mampu melindungi Ahmadiyah dan 
membawa para pelaku ke pengadilan. Pada waktu 
sekelompok organisasi masyarakat sipil yang dikenal 
karena membela hak-hak warga Ahmadiyah diserang 
di Jakarta pada tahun 2008, pemerintah tidak 
membela hak-hak mereka, dan malah mengeluarkan 
Surat Keputusan Bersama (oleh Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung ) yang sangat 
membatasi kegiatan-kegiatan Ahmadiyah. Menurut 
pemerintah, SKB itu diperlukan untuk menjaga 
ketertiban umum.59

Komunitas Syiah juga telah melaporkan kasus-kasus 
persekusi agama dengan kekerasan. Dalam satu 
insiden yang dilaporkan pada akhir Desember 2011, 
sebuah komunitas kecil Syiah di sebuah desa terpencil 
di Sampang, Madura (Jawa Timur), diserang. Hal 
ini diikuti dengan serangan terkoordinasi yang lain 
dimana seorang penganut Syiah tewas dan lebih 
dari 30 rumah dibakar. Keluarga Syiah yang tersisa 
mengungsi dari desa mereka. Pemimpin komunitas 
Syiah juga didakwa melakukan penodaan agama. 
Meskipun hal ini tampak seperti sebuah insiden 
yang terpisah, namun menjadi bukti meningkatnya 
sentimen anti-Syiah. Para pengikut Syiah telah 
mengalami peningkatan pembatasan kegiatan 
keagamaan mereka dan demonstrasi-demonstrasi 
terjadi yang menuntut agar pemerintah melarang 
kelompok ini.60

Kasus-kasus persekusi agama yang dilaporkan ini 
telah dicatat oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB 
sebagai ketimpangan dari pemenuhan kewajiban 
ICCPR oleh Indonesia. Kondisi yang dihadapi oleh 
komunitas Ahmadiyah ini bertentangan dengan 
Pasal 18(2) ICCPR, yang menetapkan kebebasan dari 
pemaksaan sebagai bagian dari kebebasan berpikir, 
berkeyakinan, dan beragama.61 Menurut Komite Hak 
Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum (General 
Comment) No. 22, tindak-tindak pemaksaan dilarang 
59  Lihat Laporan Negara Indonesia, pada Bagian II.D.1.

60  Lihat Laporan Negara Indonesia, pada Bagian II.D.2.

61  Pasal 18(2) ICCPR yang menyebutkan bahwa “Tak seorang 
pun dapat dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu 
kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama 
sesuai dengan pilihannya”.

menurut pasal ini termasuk “penggunaan ancaman 
kekerasan fisik atau sanksi pidana untuk menekan 
penganut agama dan non-penganut agama untuk 
menganut keyakinan agama dan kelompok agama 
mereka, untuk meninggalkan agama atau keyakinan 
mereka atau untuk berpindah agama.”62

Dalam Kesimpulan Penutup (concluding observation) 
untuk Laporan Berkala Indonesia, Komite prihatin 
dengan terjadinya serangan-serangan kekerasan 
terhadap komunitas-komunitas Syiah dan 
Ahmadiyah. Secara khusus, Komite menyatakan 
keprihatinan tentang hukuman ringan yang 
dijatuhkan kepada pelaku serangan kekerasan yang 
dimotivasi oleh kebencian agama, dan mendesak 
Indonesia untuk “mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan untuk melindungi korban-korban 
serangan dengan motivasi agama; untuk menyelidiki 
dan mengadili para pelaku serangan ini dan 
memastikan bahwa, jika pelaku dihukum, sanksi 
yang tepat harus dikenakan; dan untuk memberikan 
kompensasi yang memadai kepada korban.”63

Komite Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan 
keprihatinan atas penggunaan pasal penodaan 
hukum agama untuk melakukan persekusi kelompok 
minoritas agama. Komite jelas menyatakan 
pandangannya bahwa hukum tersebut tidak 
konsisten dengan Kovenan dan harus dicabut 
segera. Komite menegaskan posisinya sebagaimana 
dimaksud pada ayat 48 dari Komentar Umum No. 
34, bahwa: “Pelarangan terhadap tampilan-tampilan 
yang menunjukkan kurangnya penghormatan 
terhadap agama atau sistem kepercayaan lainnya, 
termasuk undang-undang penodaan agama, tidak 
sesuai dengan Kovenan, kecuali dalam keadaan 
tertentu seperti yang diatur dalam pasal 20, ayat 
2, dari Kovenan”. Sebagaimana dinyatakan dalam 
Komentar Umum No. 34, “hukum semacam ini 
tidak diperbolehkan untuk membedakan dukungan 
terhadap agama-agama tertentu atau sistem-sistem 
kepercayaan, atau pengikut satu agama dari pengikut 
yang lain, atau penganut agama dari mereka yang 
tidak beragama. Larangan-larangan semacam ini 
juga tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam 
mencegah atau menghukum orang yang mengkritik 
pemimpin agama atau komentar tentang doktrin 
agama dan ajaran keimanan.”64

62 Komentar Umum 22, supra catatan kaki 7, 5.

63 Komite Hak Asasi Manusia, “Kesimpulan-kesimpulan 
penutup pada laporan awal dari Indonesia”,  Dok. CCPR/C/IDN/
CO/1, 21 Agustus 2013, pada hal. 17.

64  Ibid., 25.
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C. Negara-Negara yang Mengalami Konflik 
Agama Signifikan

Di Myanmar, Indonesia, dan Malaysia, konflik-
konflik agama meningkat di antara kelompok-
kelompok agama yang saling bersaing, tetapi masing-
masing kelompok mempertahankan otonomi 
dari kelompok-kelompok lawan. Tampaknya, 
pemerintah di setiap negara secara tidak langsung 
mendukung satu kelompok tertentu (misalnya, 
kelompok mayoritas) atas alasan-alasan politik atau 
dengan alasan kepentingan politik. Ini berarti bahwa 
negara mungkin kurang bersedia atau efektif dalam 
menyelidiki dan menuntut klaim-klaim diskriminasi 
dan kekerasan terhadap kelompok yang secara 
politis kurang kuat. Hal ini juga dapat menyebabkan 
terjadinya penuntutan terhadap korban-korban 
kekerasan ketimbang para pelakunya.

Myanmar: Myanmar telah mengalami peningkatan 
insiden-insiden konflik dan persekusi agama sejak 
dimulainya perubahan politik menuju demokrasi 
pada tahun 2011. Laporan Negara menyoroti bahwa 
konflik-konflik antar-agama yang penting terjadi 
di Myanmar pada tahun 2012 dan 2013, termasuk 
kerusuhan-kerusuhan di Rakhine (Juni dan Oktober 
2012), Meiktila (Maret 2013), Okkan (April 2013), 
Lashio (Mei 2013) dan Kanbalu (Agustus 2013). 
Sementara konflik-konflik sporadis antara mayoritas 
Buddha dan minoritas Muslim serta Kristen telah 
terjadi di masa lalu, Laporan Negara menekankan 
bahwa skala dari konflik-konflik tahun 2012 dan 
2013 itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mayoritas 
kekerasan terjadi di negara bagian Rakhine dan 
secara tidak proporsional mempengaruhi Muslim 
Rohingya.65 Muslim-muslim lain seperti Kaman66 
juga pernah mengalami kekerasan yang disulut oleh 
nasionalisme Buddha. Selain itu, Laporan Negara 
mencatat kembali terjadinya konflik bersenjata antara 
Organisasi Kachin Merdeka (Kachin Independence 
Organisation/Kachin Independence Army (KIO/KIA)) 
65 Nama etnis “Rohingya” saat ini adalah istilah yang paling 
kontroversial di Myanmar. Penggunaannya sering dinyatakan 
sebagai salah satu faktor terpenting di balik kerusuhan-
kerusuhan di Rakhine. Penggunaan kata “Rohingya” sangat 
ditentang sebelum dan selama sensus terakhir di akhir Maret 
dan awal April 2014. Walaupun otoritas Myanmar pada awalnya 
memperbolehkan penggunaan kata “Rohingya” di dalam sensus, 
mereka menariknya di tengah protes-protes oleh penduduk 
Rakhine dan non-Rakhine.Namun, studi ini menggunakan 
“Rohingya” karena istilah ini telah dikenal. Lihat Laporan Negara 
Myanmar pada bagian catatan kaki.

66 Kaman adalah kelompok minoritas lain yang sebagian 
besar tinggal di Rakhine. Tidak seperti Rohingya, mereka 
termasuk dalam 135 kelompok etnis di Myanmar. Jumlah mereka 
diperkirakan mencapai 50.000 orang meski angka pastinya tidak 
diketahui. Lihat Laporan Negara Myanmar pada catatan kaki 13.

dengan pemerintah sejak 2011. Konflik ini bernuansa 
agama karena Kachin didominasi oleh Kristen.

Indonesia: Di Indonesia, jumlah konflik antar-agama 
selama periode masa transisi menuju demokrasi 
(1998 - 2004) relatif meningkat dibandingkan selama 
periode Orde Baru (1990 - 1998). Selama transisi 
menuju demokrasi, beberapa konflik komunal besar 
terjadi antara Muslim dan Kristen. Konflik kekerasan 
terburuk terjadi di Ambon dan Maluku, dimana 
sekitar 10.000 orang dilaporkan tewas, dan di Poso, 
Sulawesi Tengah, yang melaporkan ratusan korban 
jiwa. Perjanjian perdamaian ditandatangani sekitar 
tahun 2003 - 2004 dan konflik-konflik komunal ini 
sebagian besar telah mereda. Meskipun demikian, 
konflik-konflik sporadis terjadi pada skala yang lebih 
kecil. Sebagaimana disoroti dalam Laporan Negara, 
konflik-konflik ini berkisar seputar klaim-klaim atas 
penodaan agama dan perselisihan atas pembangunan 
tempat-tempat ibadah. Konflik-konflik ini tidak 
selalu menggunakan kekerasan tetapi situasi-
situasi tegang ini mudah sekali dieksploitasi, dan 
perselisihan-perselisihan dapat meningkat menjadi 
konflik kekerasan. Dalam hal ini, terjadinya peristiwa-
peristiwa penting, seperti pemilihan kepala daerah, 
kadang memperburuk situasi-situasi yang ada.67

Malaysia: Konflik-konflik agama di Malaysia lebih 
melibatkan kekerasan melawan simbol-simbol 
agama, situs-situs, atau lembaga-lembaga ketimbang 
kekerasan fisik. Laporan Negara menyoroti bahwa 
telah terjadi peningkatan konflik antar-agama di 
Malaysia antara tahun 2010 dan 2014. Sebagian 
besar dari konflik ini dipicu oleh putusan Pengadilan 
Tinggi bahwa Gereja Katolik memiliki hak untuk 
menggunakan kata “Allah” di dalam buletin berbahasa 
Melayu mereka. Selama periode ini, terdapat laporan-
laporan serangan pada tempat-tempat ibadah milik 
orang Kristen, Sikh, dan Muslim, dengan gereja-
gereja Kristen menjadi sasaran utama dari serangan-
serangan tersebut. Para pelaku membakar gereja, 
melempar bom api dan bom molotov, memercik 
gereja dengan cat, dan melempar batu bata dan batu 
pada jendela-jendela kaca beberapa gereja. Kompleks 
Gurdwara Sahib kaum Sikh juga diserang dengan batu. 
Laporan lain tentang kepala babi yang dilemparkan 
ke halaman dua masjid. Selain kerusakan properti, 
tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kasus-
kasus ini. Akan tetapi, aksi-aksi kekerasan simbolis 
dengan jelas ditujukan untuk mengintimidasi 
kelompok-kelompok agama, khususnya kelompok-
kelompok minoritas. Kekerasan terjadi dengan 
latar belakang meningkatnya pembatasan atas hak 

67  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II.E.
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minoritas untuk menjalankan kebebasan beragama, 
sebagaimana dibuktikan dengan pembongkaran 
kuil-kuil Hindu dan penyitaan alkitab berbahasa 
Melayu. Konflik-konflik ini bukan hanya merusak 
kebebasan beragama di Malaysia, tetapi juga berisiko  
memperburuk hubungan antara mayoritas-minoritas 
di negeri ini.68

Filipina dan Thailand: Kelompok minoritas Muslim 
di Filipina dan Thailand telah membuat klaim hak atas 
penentuan nasib sendiri, yang telah mengakibatkan 
konflik kekerasan di kedua negara. Agama hanyalah 
satu faktor dalam kisaran ketidakpuasan politik, 
ekonomi, dan sosial dimana klaim-klaim separatis 
didasarkan. Meskipun demikian, tetap saja hal ini 
menjadi sebuah faktor, dan telah digunakan oleh para 
separatis untuk menegaskan identitas regional yang 
membedakan mereka dari seluruh penduduk dan 
menjadi sumber mobilisasi yang kuat. Di kedua negara, 
mereka yang ingin memisahkan diri telah mengklaim 
hak untuk mendirikan sebuah pemerintahan Muslim 
yang membenarkan identitas dan keimanan Islam 
mereka, yang berbeda dengan penduduk mayoritas 
Katolik di Filipina dan penduduk mayoritas Buddha 
Thailand.69

Peran agama dalam memobilisasi gerakan-gerakan 
separatis sangatlah kompleks karena agama 
digunakan sebagai titik acuan bagi identitas suku 
ketimbang doktrin-doktrin agamanya sendiri. 
Dalam banyak hal, identitas agama berfungsi sebagai 
sebuah turunan dari kepedihan-kepedihan politik 
dan ekonomi yang sudah berkepanjangan. Pada titik 
ini, konflik di Filipina telah mereda setelah proses 
perdamaian yang cukup berlarut-larut. Sebuah 
kesepakatan damai ditandatangani pada tahun 2012 
untuk menyediakan daerah dengan otonomi yang 
lebih besar tetapi disposisi akhir dari perjanjian itu 
tetap belum terselesaikan hingga saat ini. Sebagai 
perbandingan, proses perdamaian di Thailand kurang 
berhasil, dengan terus terjadinya insiden-insiden 
kekerasan sporadis, termasuk pemboman dan 
pembunuhan, di Thailand Selatan secara berkala.70 
Perlu diperhatikan bahwa selain dari konflik 
kekerasan oleh gerakan separatis ini, tidak ada kasus 
lain yang dilaporkan terkait konflik agama di Filipina 
atau Thailand.

68  Laporan Negara Malaysia, pada Bagian II.F.

69  Laporan Negara Filipina, pada Bagian II.F; Laporan Negara 
Thailand pada Bagian II.F.

70  Lihat Laporan Negara Thailand, pada Bagian II.F.

D. Negara-Negara yang Mengalami 
Kecenderungan Persekusi dan Konflik 
Agama 

Di tiga Negara Anggota ASEAN, perbaikan-perbaikan 
signifikan telah dilakukan bagi perlindungan hak atas 
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, 
tetapi masih ada beberapa kecenderungan yang 
mengkhawatirkan. Ketiga negara ini adalah Kamboja, 
Laos, dan Vietnam.

Laos: Laporan Negara mencatat bahwa telah terjadi 
penurunan insiden-insiden persekusi yang dilaporkan 
selama dekade terakhir, tetapi masih ada beberapa 
laporan persekusi terhadap minoritas-minoritas 
agama di beberapa daerah pedesaan Laos. Kelompok-
kelompok minoritas agama ini telah menjadi sasaran 
utama dari tindak-tindak persekusi secara keras, 
yang meliputi pemaksaan untuk meninggalkan 
agama, pelecehan, penangkapan, penahanan dan 
penuntutan, penyitaan hak milik, dan pengusiran 
paksa dari rumah-rumah dan desa-desa. Beberapa 
laporan menyebutkan bahwa pejabat kecamatan atau 
desa setempat, bersama dengan kepolisian setempat, 
telah memaksa penganut agama untuk meninggalkan 
keimanan Kristen mereka atau untuk terlibat dalam 
ibadah animisme, menggunakan ancaman-ancaman 
pengusiran dari rumah-rumah/desa-desa mereka, 
penangkapan, penolakan akses pendidikan bagi anak-
anak mereka, atau hukuman-hukuman berat lainnya. 
Meskipun laporan-laporan tentang pemaksaan ini 
telah menurun angkanya dalam beberapa tahun 
terakhir, masih ada laporan pemaksaan untuk 
meninggalkan agama yang dilakukan oleh otoritas 
setempat di tingkat desa atau kecamatan. Terdapat 
juga beberapa laporan yang menyebutkan bahwa 
para pejabat setempat telah memaksa orang-
orang Kristen untuk berpartisipasi dalam tradisi-
tradisi animisme, termasuk minum darah hewan, 
minum “air suci” dan membaca mantera untuk 
roh-roh halus. Pejabat-pejabat lainnya dilaporkan 
memaksa penganut Kristen untuk minum alkohol 
dan menghisap rokok yang bertentangan dengan 
keinginan mereka, sementara yang lain menghadapi 
pilihan ancaman berupa penyitaan kartu identitas, 
penahanan, dan bahkan kematian jika mereka tidak 
mematuhi. Dalam beberapa kasus, otoritas setempat 
dilaporkan telah menyita ternak penduduk Kristiani 
yang menolak untuk meninggalkan agama mereka.71

Menurut Laporan Negara, ada juga laporan yang 
menyebutkan bahwa kelompok minoritas Kristen 
yang menolak untuk mengikuti perintah dari otoritas 

71  Lihat Laporan Negara Laos pada Bagian II.D.2.
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setempat untuk meninggalkan agama mereka, diusir 
secara paksa dari desa mereka. Dalam beberapa 
kasus, barang-barang mereka juga direbut. Sementara 
beberapa kelompok berhasil pindah ke desa lain, ada 
kelompok lain yang terpaksa hidup di pinggiran-
pinggiran komunitas mereka sendiri dan kebutuhan 
dasarnya tidak terpenuhi. Ada juga laporan yang 
menyebutkan bahwa kelompok-kelompok minoritas 
agama telah mengalami penahanan sewenang-
wenang dan pemenjaraan karena mengadakan 
ritual keagamaan yang tidak sah atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan. Beberapa pemimpin 
mereka serta orang-orang yang aktif terlibat dalam 
penyebaran agama telah dituntut dan dijatuhi 
hukuman dengan berbagai tuduhan.72

Tindak-tindak persekusi secara keras yang 
disebutkan di atas berlangsung bersamaan dengan 
tindak persekusi non-kekerasan, seperti penolakan 
pemberian fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang 
beragama Kristen karena keyakinan agama mereka, 
serta penolakan memberikan pekerjaan bagi pemeluk 
Kristiani.73 Selain itu, gereja-gereja juga dilaporkan 
telah ditutup atas dasar bahwa mereka gagal 
mendaftarkan diri ke pemerintah dan mendapatkan 
izin untuk membangun tempat-tempat ibadah. Hal ini 
terjadi meski para anggota menyatakan bahwa gereja 
mereka telah berjalan selama sekian dekade sebelum 
Surat Keputusan No. 92 diberlakukan, dan dengan 
demikian Surat Keputusan tersebut seharusnya tidak 
berlaku surut. Rangkaian penutupan gereja memicu 
perhatian dari banyak kelompok bahwa pemerintah 
daerah telah melembagakan tindakan kekerasan yang 
lebih luas atas gereja-gereja Kristen.74

Secara khusus, kasus-kasus persekusi agama ini tidak 
konsisten dengan kewajiban Laos menurut ICCPR. 
Sejauh ini, Laos belum menyampaikan laporan 
berkalanya kepada Komite Hak Asasi Manusia, 
dan dengan demikian, Pelapor Negara tidak dapat 
mencatat tanggapan apapun yang mungkin dimiliki 
negara ini terhadap kasus-kasus persekusi yang 
dilaporkan dan tuduhan-tuduhan yang tercakup 
di dalamnya. Untuk alasan ini, kita harus secara 
berhati-hati dan seksama mengkaji dan menganalisis 
rangkaian tindak-tindak kekerasan agama yang 
spesifik, termasuk menilai sejauh mana sanksi yang 
diterapkan oleh negara terkait.

Vietnam: Sebagaimana Laporan Negara menyoroti, 
ada perkembangan baik dalam hal perlakuan 

72  Lihat Laporan Negara Laos pada Bagian II.D.2.

73  Lihat Laporan Negara Laos pada Bagian II.D.1.

74  Lihat Laporan Negara Laos pada Bagian II.D.2.

pemerintah Vietnam terhadap kelompok-kelompok 
agama dalam beberapa tahun terakhir.75 Namun 
demikian, beberapa persekusi secara keras oleh 
negara tetap terjadi. Beberapa pemimpin agama 
telah dipenjara, meskipun pemerintah Vietnam 
menegaskan bahwa mereka telah dipenjarakan atas 
dasar politik dan bukan alasan-alasan keagamaan. 
Selain itu, ada laporan yang menyebutkan bahwa 
pemerintah terus memantau, melecehkan, dan 
kadang menindak secara keras kelompok-kelompok 
keagamaan yang beroperasi di luar lembaga-lembaga 
keagamaan yang diakui pemerintah secara resmi. 
Kelompok-kelompok sasaran meliputi “cabang-
cabang gereja Cao Dai yang belum diakui, gereja 
Buddha Hoa Hao, gereja-gereja rumah Protestan dan 
Katolik yang independen di Dataran Tinggi Tengah 
dan di daerah lain, kuil-kuil Buddha Khmer Krom, 
dan Gereja Kesatuan Buddha Vietnam.”76 Gereja 
Buddha Bersatu Vietnam −sebuah organisasi Buddha 
yang besar yang belum diakui− juga telah dilaporkan 
“menghadapi pelecehan dan represi selama sekian 
dekade karena berusaha berpisah dari Sangha Buddha 
Vietnam yang diakui secara resmi dan mengajukan 
kepada pemerintah untuk menghormati kebebasan 
beragama dan hak-hak asasi manusia terkait.”77 Lebih 
jauh lagi, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa 
“pemerintah Vietnam terus melarang dan secara aktif 
mencegah partisipasi dari faksi-faksi independen 
Hoa Hao dan Cao Dai, dua tradisi keagamaan yang 
unik di Vietnam yang masing-masing mengklaim 
keanggotaan empat dan tiga juta pengikut.” Selain 
persekusi agama secara keras yang mengambil bentuk 
pemenjaraan individu-individu yang secara damai 
memprotes pembatasan-pembatasan kebebasan 
beragama, bentuk-bentuk persekusi non-kekerasan 
lainnya meliputi gangguan pada kegiatan-kegiatan 
keagamaan dan pemilihan pimpinan; hilangnya 
pekerjaan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap 
para pengikut.78 Selain itu, ada juga pembatasan-
pembatasan kegiatan keagamaan Buddha Khmer di 
Delta Mekong, umat Katolik di Provinsi Nghe An, 
Protestan Montagnard dan Katolik Ha Mon di Dataran 
Tinggi Tengah, dan Protestan Hmong di provinsi-
provinsi barat laut.79 Perlu dicatat bahwa posisi resmi 
pemerintah Vietnam menyatakan bahwa tidak ada 
persekusi terhadap kelompok-kelompok agama di 
Vietnam, yang ada adalah penuntutan hukum bagi 

75 Lihat Laporan Negara Vietnam, pada Bagian II.B., yang 
menyebutkan misalnya Departemen Luar Negeri AS tentang 
Laporan Kebebasan Beragama Internasional

76 Lihat Laporan Negara pada Bagian II.B.

77 Lihat Laporan Negara pada Bagian II.B.

78 Lihat Laporan Negara Vietnam pada Bagian II.B.

79  Lihat Laporan Negara Vietnam pada Bagian II.B.
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aktor-aktor keagamaan yang telah menyalahgunakan 
kebebasan beragamanya untuk melanggar hukum 
dan peraturan perundang-undangan Vietnam.

Sebagai salah satu negara pihak dari ICCPR, perlakuan 
Vietnam terhadap kelompok-kelompok minoritas 
agama telah dicatat oleh Komite Hak Asasi Manusia 
dalam Kesimpulan Penutup pada Laporan Berkala 
Vietnam tahun 2001. Sambil mengingatkan bahwa 
informasi yang diberikan tidak cukup bagi Komite 
untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang 
situasi di Vietnam berkaitan dengan kebebasan 
beragama dan perlakukan terhadap minoritas, 
Komite tetap mencatat bahwa ada informasi yang 
tersedia yang menunjukkan adanya praktik-praktik 
keagamaan tertentu yang direpresi atau ditekan, 
sehingga bertentangan dengan pasal 18 dari Kovenan 
tersebut.80 Komite juga mencatat tuduhan-tuduhan 
pelecehan dan penahanan sejumlah pemimpin 
agama.81 Ketentuan Komite tentang ketidaklengkapan 
informasi mengacu pada kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi dalam banyak kasus untuk memperoleh 
data empiris yang cukup yang memungkinkan 
diambilnya kesimpulan definitif, terutama dalam 
keadaan dimana sebuah negara berselisih mengenai 
kebenaran dasar faktual dari laporan-laporan yang 
ada. Untuk alasan ini, kita harus berhati-hati dan 
seksama dalam mengkaji dan menganalisis rangkaian 
tindak kekerasan agama yang spesifik.

Kamboja: Meskipun Buddhisme adalah agama 
negara dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di 
negeri ini, belum ada kasus-kasus persekusi atau 
konflik agama penting terjadi di negeri ini sejak tahun 
1970-an. Hal ini bertolak belakang dengan situasi 
di bawah rezim Khmer Merah (1975 - 1979) ketika 
berbagai pelanggaran kebebasan beragama yang 
berat dilaporkan. Laporan Negara mencatat bahwa di 
bawah rezim Khmer Merah, pagoda-pagoda Buddha 
dihancurkan, semua biksu dan biksuni dipecat, 
dan beberapa biksu diancam dengan kematian atau 
dibunuh jika mereka tidak mematuhi atau mengikuti 
perintah, dan menempatkan keyakinan mereka 
di Angkar ketimbang agama. Beberapa kesaksian 
membuktikan Khmer Merah melarang Muslim 
Cham mempraktikkan agama mereka dan telah 
memenjarakan atau membunuh para pemimpin 
agama dan tetua Cham.82 Rendahnya kasus-kasus 
konflik agama atau persekusi yang dilaporkan di 

80 Komite Hak Asasi Manusia, “Kesimpulan-Kesimpulan 
Penutup Komite Hak Asasi Manusia: Vietnam”, Dok. CCPR/CO/75/
VNM, 5 Agustus 2002, 16 dan 19.

81  Ibid., 16.

82  Lihat Laporan Negara Kamboja, pada Bagian II.D.

Kamboja mungkin dapat dikaitkan dengan kenyataan 
bahwa sekarang negeri ini masih berada dalam proses 
pembangunan negara kembali, untuk bangkit dari 
rezim Khmer Merah yang represif. Dengan demikian, 
pemerintah tampaknya mengambil pendekatan lunak 
terhadap agama dan tidak secara aktif membatasi 
kegiatan-kegiatan keagamaan.

Namun demikian, harus tetap digarisbawahi 
bahwa situasi ini dapat berubah. Sebagaimana 
Laporan Negara mencatat, ada peningkatan jumlah 
penganut agama Kristen di negeri itu karena adanya 
sejumlah organisasi keagamaan internasional yang 
beroperasi di Kamboja. Hal ini telah menyebabkan 
sejumlah ketegangan antara Kristen dan Buddha di 
Kamboja. Catatan Negara juga mencatat bahwa telah 
terjadi konflik-konflik sporadis di masa lalu antara 
kelompok-kelompok Buddha dan Kristen. Sebagai 
contoh, pada bulan Juli 2003, pecah konflik agama 
untuk pertama kalinya antara kedua kelompok agama 
tersebut di Provinsi Svay Rieng. Sebuah kelompok 
yang terdiri dari 200 orang berdemonstrasi di tempat 
ibadah umat Kristen, dan sekitar 20 pengunjuk 
rasa, beberapa dari mereka membawa palu, ikut 
serta dalam perusakan gereja. Penduduk desa 
menyalahkan gereja karena kurangnya hujan di desa 
mereka selama tiga tahun. Pada tahun 2004, sebuah 
gereja di Provinsi Prey Veng dibakar oleh pelaku 
pembakaran yang tidak diketahui. Pada tahun 2006, 
massa Buddha menghancurkan sebuah gereja yang 
belum selesai dibangun di Provinsi Kandal, bersama 
penduduk desa yang menyanyikan “Buddhisme tetap 
jaya” dan “turunkan Kekristenan,” pada saat 20-
an orang merobohkan dan membakar gereja yang 
sedang dibangun di desa mereka itu. Para penyerang 
diduga marah karena gereja kedua dibangun di dalam 
komunitas mereka yang hanya memiliki satu pagoda. 
Beberapa penduduk desa memberikan keterangan 
bahwa ketegangan yang terjadi melampaui persoalan 
izin bangunan dan karena kecemasan bahwa orang 
Kristen akan mengubah agama mereka dan “sehingga 
penduduk desa khawatir bahwa Buddhisme akan 
mati, oleh karenanya [mereka] harus berjuang 
melawan Kristen.”83

E. Negara-Negara yang Tidak Mengalami 
Konflik Agama dan/atau Persekusi

Tidak ada konflik agama dan persekusi secara keras 
yang signifikan terjadi di Singapura dan Brunei 
Darussalam. Lebih jauh lagi, selain dari kekerasan 

83  Lihat Laporan Negara Kamboja, pada Bagian II.F.
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sporadis antara Kristen dan Buddha, tidak ada konflik 
agama yang besar atau persekusi agama secara keras 
terjadi di Kamboja.

Singapura: Sebagaimana ditekankan dalam Laporan 
Negara, pada umumnya tidak ada persekusi terbuka 
dengan kekerasan atau non-kekerasan terhadap 
kelompok agama tertentu oleh negara, meskipun 
ada beberapa tindak diskriminasi negara atas dasar 
agama. Kejadian penting karena konflik agama 
juga tidak ada belakangan ini. Konflik agama 
terakhir yang mencuat di Singapura terjadi pada 
tahun 1964. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan 
beragama umumnya dilindungi, tetapi cenderung 
dinomorduakan ketika kepentingan suatu kelompok 
agama bersinggungan dengan kepentingan negara. 
Ada satu kasus persekusi agama yang signifikan: 
penuntutan anggota Saksi Yehovah karena menolak 
melakukan wajib militer. Pemerintah Singapura tidak 
mengakui doktrin penolakan berdasar hati nurani 
(conscientious objection).84 Meskipun demikian, 
pemantauan ketat dan kontrol yang kuat yang 
dilakukan oleh negara atas kegiatan keagamaan dapat 
menimbulkan pengaruh yang mengerikan, meskipun 
kelompok-kelompok agama umumnya tidak dibatasi 
dalam praktik keagamaan mereka.

Brunei: Ketiadaan kasus-kasus persekusi agama atau 
konflik yang dilaporkan di Brunei dapat dikaitkan 
dengan monopoli kuat negara atas kekuasaan yang 
secara umum mengakibatkan kekurangan ruang 
politik dan sipil untuk berbeda pendapat. Laporan 
Negara menunjukkan bahwa monopoli absolut 
negara atas kekuasaan secara efektif memastikan tidak 
adanya bentuk konflik secara keras atau persekusi 
agama apapun yang dilakukan oleh aktor-aktor non-
negara. Aturan absolut, status keadaan “darurat” 
yang berlangsung selama sekian dekade, dan jumlah 
penduduk yang kecil di Negara ini memungkinkan 
untuk diberlakukannya sistem pengawasan dan 
pengendalian yang sangat efektif tanpa pemeriksaan 
yang seharusnya ada di sebuah negara demokratis. 
Dalam pemahaman pemerintah Brunei Darussalam 
sebagai “Negeri yang Damai,” tidak boleh ada ruang 
untuk kekerasan agama, kontroversi agama, atau 
ketidaksepakatan politik. Dengan demikian, Brunei 
belum menyaksikan wabah kekerasan agama atau 
retorika agama yang keras. Kontrol absolut negara 
atas ekspresi keagamaan dengan mengorbankan 
kebebasan sipil telah menyebabkan tidak adanya 
persekusi agama dan konflik. Perlu dicatat, 
bagaimanapun juga, bahwa terdapat laporan-laporan 
pengawasan negara yang sistematis terhadap lembaga 

84  Lihat Laporan Negara Singapura, pada Bagian I.B.2.k.

keagamaan dan komunitas non-Muslim.85

Meskipun saat ini tidak ada konflik agama dan 
persekusi di Brunei, namun ada keprihatinan serius 
bahwa mungkin akan ada peningkatan persekusi 
agama dengan diterapkannya Peraturan Hukum 
Pidana Syariah Tahun 2013, terutama mengingat 
hukum-hukumnya yang berat terhadap penghujatan, 
kemurtadan, penyimpangan agama, dan 
penyimpangan seksual, yang semuanya bertentangan 
dengan standar-standar internasional tentang 
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, 
serta aspek-aspek lain dari hukum hak asasi manusia.

V. Faktor-Faktor Persekusi dan 
Konflik Agama: Pengamatan 
Utama

Berdasarkan pengamatan, semakin pemerintah 
mengatur agama, semakin tinggi tingkat persekusi 
agama.86 Semua pemerintahan Negara Anggota 
ASEAN memiliki kebijakan yang berdampak bagi 
agama di berbagai tingkatan. Tidak semua kebijakan 
membatasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Namun, beberapa kebijakan dalam jumlah 
yang signifikan memberikan dampak membatasi 
hak tersebut, khususnya terkait praktik keagamaan. 
Beberapa kebijakan mengakibatkan pelanggaran 
serius atas kebebasan beragama, seperti kebijakan 
yang membatasi hak untuk menganut, mengubah 
atau meninggalkan agama atau keyakinan, 
mengganggu kebebasan hati nurani, yang dalam 
hukum internasional tidak tunduk pada larangan atau 

85  Sejak tahun 2003, seluruh laporan tahunan Departemen 
Luar Negeri AS tentang Kebebasan Beragama di Brunei 
Darussalam telah mendeskripsikan pengawasan pelayanan-
pelayanan keagamaan di gereja-gereja Kristen dan anggota-
anggota gereja senior. Lihat Laporan Negara Brunei Bagian II.D.

86  Mengusulkan peraturan pemerintah sebagai prediksi 
terkuat persekusi agama, bahkan setelah mengontrol 
penjelasan lain yang mungkin ada. The Price of Freedom 
is Denied is High Indeed, Religious Freedom and Business 
Foundation. <http://religiousfreedomandbusiness.org/
price-of-freedom-denied.html> diakses pada tanggal 24 
Desember 2014. Lihat juga Grim & Finke, supra catatan kaki 
48.
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batasan apapun yang diberlakukan negara.87Larangan 
lain terhadap manifestasi keyakinan beragama yang 
melanggar kebebasan beragama adalah mencampuri 
dan membatasi praktek keagamaan. Contoh lainnya 
adalah pemberlakukan hukum pendaftaran yang 
rumit terhadap kelompok keagamaan, baik dengan 
membuat kegiatan keagamaan melanggar hukum 
atau termasuk dalam pembatasan birokratik.88Lebih 
lanjut, beberapa peraturan tidak melanggar 
kebebasan beragama tetapi dapat dijalankan 
dengan berbeda, bahkan disalahgunakan untuk 
melakukan diskriminasi dan dalam kasus persekusi 
serius. Sebagai contoh, ketentuan hukum mengenai 
penggunaan lahan dan bangunan secara prinsipnya 
adalah sah, namun dapat digunakan untuk 
menghalangi kelompok keagamaan mendirikan dan 
mempertahankan rumah ibadah, atau mencampuri 
hak mereka, misalnya pemerintah menolak izin 
membangun kepada kelompok tertentu walaupun 
seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi 
atau ada perbedaan perlakuan atas kelompok agama 
mayoritas dan minoritas.89

Sebagian kebijakan mungkin terlihat mendukung 
kebebasan beragama, namun mungkin diskriminatif 
bila dukungan hanya disediakan bagi kelompok 
tertentu atau kelompok yang disukai. Salah satu 
contoh dimana negara menyediakan pendidikan 
agama namun hanya bagi agama mayoritas atau bagi 
87  Laporan Negara Malaysia dan Laporan Negara Brunei 
menggarisbawahi hukum yang membatasi Muslim meninggalkan 
Islam lalu menganut agama lain. Terdapat pula rancangan 
kebijakan di Myanmar yang mengatur perpindahan keyakinan.
Walaupun tidak secara eksplisit melarang berpindah keyakinan, 
peraturan ini memberlakukan beberapa ketentuan, yang 
berpotensi dipakai untuk menolak pencatatan perpindahan 
keyakinan. Lihat Laporan Negara Malaysia pada Bagian I.B.1.; 
Laporan Negara Brunei Bagian I.B.1; Laporan Negara Myanmar 
Bagian I.B.1.

88  Contohnya di Laos organisasi keagamaan harus didaftarkan 
ke negara. Laporan mencatat, hal ini membatasi  kekebasan 
beragama bagi Kristen minoritas karena pemerintah melarang 
pendaftaran gereja-gereja aliran Kristen selain kelompok yang 
diakui pemerintah, seperti Kristen Katolik, Gereja Advent Hari 
Ketujuh dan Gereja Evangelis Laos. Pemerintah mengatur 
agar seluruh kelompok Kristen lainnya didaftar sebagai bagian 
dari Gereja Evangelis Laos atau Gereja Advent Hari Ketujuh. 
Pemerintah meyakini bahwa langkah ini akan mencegah 
“ketidakharmonisan” dalam komunitas agama. Hal ini juga 
menempatkan LEC dalam posisi tinggi dan memiliki pertimbangan 
untuk menerima atau menolak kelompok yang akan tergabung 
dalam payung organisasi LEC, dan memiliki otoritas atas kegiatan 
anggotanya. Lihat Laporan Laos Bagian I.B.2. (viii).

89  Hal ini telah menjadi sumber ketegangan kaum mayoritas 
Muslim dan minoritas Kristen di Indonesia.Ada laporan beberapa 
contoh penolakan izin mendirikan bangunan bagi minoritas 
Kristen. Sementara kasus seperti ini menjadi perselisihan utama, 
terdapat pula kejadian dimana umat Muslim  yang tinggal di 
wilayah mayoritas Kristen mengalami kesulitan membangun 
mesjid. Lihat Laporan Indonesia, bagian I.B.2.b.

agama tertentu. Dalam praktiknya, mungkin sulit 
menyediakan pendidikan agama yang benar-benar 
sesuai dengan keinginan orang tua dan anak, namun 
upaya untuk menyediakan akses yang memfasilitasi 
dan membantu agama minoritas melaksanakan 
pendidikan agama dalam basis yang setara, 
setidaknya, membebaskan kelompok minoritas dari 
ketentuan, yang dari sisi keagamaan tidak dapat 
diterima, dapat mengurangi ketegangan antar agama.

Kita tidak dapat secara definitif menyimpulkan 
hubungan sebab-akibat yang tepat dalam studi ini, 
pengalaman Negara Anggota ASEAN menunjukkan 
jelas adanya korelasi antara kebijakan yang 
membatasi dan persekusi agama dan konflik. Hal ini 
dapat dilihat dalam empat bentuk. Pertama, ketika 
kebijakan memprioritaskan satu agama sebagai 
pemisahan atau marginalisasi terhadap agama 
lain. Dalam situasi ini, besar kemungkinan untuk 
persekusi agama terjadi.90Kedua, kebijakan negara 
atas agama mampu mendorong persekusi dan konflik 
bilamana penggabungan kepentingan negara/
nasional dan agama dimana pemerintah telah 
mengasumsikan tanggung jawab yang diembannya. 
Dalam hal ini, pejabat negara dapat mengidentifikasi  
perlindungan terhadap kepentingan negara sama 
dengan perlindungan suatu agama, sehingga mereka 
yang memeluk agama lain terlihat menentang negara. 
Ketiga, kebijakan dan peraturan  negara cenderung 
mendorong persekusi agama yang berat apabila 
negara memandang agama tersebut berbahaya dan 
secara tegas memposisikan agama tersebut di bawah 
kepentingan negara. Negara memandang agama 
dengan kecurigaan karena agama menyediakan 
sumber otoritas normatif alternatif yang dapat 
digunakan sebagai landasan mobilisasi politik. Ada 
juga kecenderungan mengaitkan agama lain dengan 
agenda politik subversif. Keempat, kebijakan dan 
peraturan negara mungkin mengakibatkan persekusi 
agama dan konflik dimana negara memposisikan 
diri bermusuhan dengan agama dan secara agresif 
mengesampingkan/tidak mengikusertakan 
kelompok agama untuk berpartisipasi secara sah 
dalam diskusi hukum dan diskusi politik. Bila 
terdapat satu atau beberapa jenis kebijakan yang 
bersifat membatasi, tingkat persekusi agama dan 
konflik kemungkinan akan meningkat.

Dalam pembahasan studi ini, kami menemukan 
beberapa faktor yang berkontribusi pada peningkatan 
satu atau beberapa kebijakan yang bersifat membatasi 

90  Grim dan Finke mengamati bahwa, antara lain, upaya 
untuk mengatur agama dengan mendukung satu agama tertentu 
biasanya mendorong kekerasan dan persekusi agama. Grim & 
Finke, supra catatan kaki 48, 2.
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yang mendorong persekusi agama dan konflik di 
kawasan ASEAN. Perlu diperhatikan bahwa faktor-
faktor yang berkontribusi pada persekusi agama 
tidak selamanya mendorong konflik agama, dan 
sebaliknya. Namun, karena konflik agama erat 
kaitannya dengan persekusi agama, terdapat beberapa 
faktor yang tumpang-tindih. Kami mengidentifikasi  
beberapa faktor kelembagaan, politik dan sosial 
dalam kebijakan yang bersifat membatasi yang 
menyebabkan persekusi agama dan konflik di 
ASEAN.

A. Faktor Kelembagaan

1. Agama Negara atau Negara yang dalam 
Konstitusinya Memberikan Keistimewaan bagi 
Agama Mayoritas.

Satu faktor utama untuk pemerintah mengatur agama 
secara tegas, dan mungkin dapat menyebabkan 
persekusi agama dan konflik, adalah pengaturan 
konstitusional negara dan agama. Sebagaimana yang 
telah diamati, identifikasi negara dengan agama, baik 
secara positif maupun negatif, berhubungan dengan 
rendahnya tingkat kebebasan beragama.91

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pengaturan 
negara dan agama di Negara Anggota ASEAN 
beragam. Malaysia, Brunei dan Kamboja merupakan 
negara yang secara eksplisit mengakui langsung 
dan menyatakan agama resmi dalam Konstitusi 
negaranya. Myanmar dan Thailand tidak secara 
eksplisit menyatakan agama resmi, namun konstitusi 
negara secara implisit memberikan keistimewaan 
bagi agama mayoritas. Indonesia tidak menyebut 
agama tertentu sebagai agama negara namun 
menyatakan negara berdasar pada kepercayaan 
pada satu Tuhan, dan tidak secara tegas mengakui 
langsung suatu agama, meskipun deklarasi pada 
konstitusi, dalam tingkatan tertentu, merupakan 
hal yang sah dalam penyelenggaraan negara. Laos, 
Vietnam dan Singapura tidak menyatakan status 
agama dalam konstitusi negara, sementara Filipina 
merupakan satu-satunya Negara Anggota ASEAN 
yang mengadopsi pemisahan gereja dan negara.

Kehadiran agama resmi negara merupakan salah 
satu faktor yang membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, yang menyebabkan 
persekusi agama dan bahkan konflik, dalam beberapa 

91  W. Cole Durham, Jr. ‘Patterns of Religion State Relation’, 
dalam John Witte and M. Christian Green, (eds), Religion and 
Human Rights: An Introduction (Oxford: Oxford Univeristy Press, 
2011), hal. 360.

situasi.92Negara di ASEAN yang menyatakan agama 
resmi negara dan yang menyatakan memberikan 
keistimewaan kepada agama mayoritas cenderung 
memprioritaskan agama tertentu tersebut dalam 
perangkat hukum dan kebijakan, hal ini bisa dapat 
mengakibatkan agama lainnya terpinggirkan dan 
terkecualikan. Hal ini dapat dilihat di Malaysia 
dan Brunei, dan dalam derajat yang lebih rendah, 
di Kamboja, Myanmar dan Tailand. Lebih lanjut, 
negara seperti ini memiliki kecenderungan 
untuk menggabungkan kepentingan negara atau 
kepentingan nasional dengan kepentingan agama 
dominan.

Pemberian prioritas berkontribusi pada persekusi 
agama dimana hukum yang diadopsi pada akhirnya 
mendiskriminasi agama minoritas sehingga 
melanggar kebebasan beragama dan hak-hak lainnya. 
Diskriminasi ini dapat berupa upaya-upaya eksplisit 
seperti membatasi kelayakan seseorang mendapat 
pelayanan negara hanya untuk pemeluk agama 
dominan, memberikan keistimewaan di bidang 
ekonomi kepada pemeluk agama dominan, atau 
memberlakukan batasan khusus untuk beribadah 
bagi agama lain.93 Agama minoritas dan pihak yang 
menentang dalam agama mayoritas juga dapat 
beranggapan mereka didiskriminasi ketika agama 
mayoritas mencoba memberlakukan peraturan moral 
mereka bagi seluruh penduduk, yang mana peraturan 
moral tersebut bertentangan dengan norma penganut 
agama lain atau membatasi tindakan pribadi 
mereka. Memberikan prioritas bagi satu agama yang 
berkontribusi pada persekusi agama dapat dilihat 
khususnya pada konteks Malaysia dan Brunei, dimana 
norma agama mayoritas memberikan pengaruh 
yang besar bagi pembentukan hukum dan kebijakan 
yang merugikan agama minoritas. Baik Malaysia 
dan Brunei telah mencoba menjustifikasi praktek 
pemaksaan terhadap agama minoritas juga terhadap 
kelompok yang berbeda pendapat di dalam agama 
mayoritas atas dasar untuk melindungi keistimewaan 
Islam. Sebagai contoh, dalam kasus terbaru dimana 
pemerintah melarang Kristen menggunakan kata 
“Allah” dalam publikasi Kristen, Pengadilan Banding 
Malaysia menetapkan larangan pemerintah atas dasar, 
antara lain, bahwa isi konstitusi yang menyatakan - 
92  Fakta bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara atau 
ditetapkan secara resmi atau secara tradisi atau para pengikutnya 
adalah mayoritas populasi negara, menjadi perhatian khusus 
Komite Hak Asasi Manusia dalam penjelasan mereka atas Pasal 18 
ICPPR dalam Komentar Umum No. 22, supra catatan kaki 7 (lihat 
terutama ¶ 9).

93  Agama-agama negara dan potensi dampak buruk terhadap 
kebebasan beragama diangkat menjadi perhatian khusus Komite 
Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Komentar 
Umum No. 22, supra catatan kaki 7, ¶ 9.
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Islam adalah agama Federasi tetapi agama-agama 
lain boleh dipraktekkan secara damai dan harmonis 
- harus tafsirkan untuk “melindungi kesucian Islam 
sebagai agama negara, dan menghalangi ancaman, 
atau kemungkinan ancaman terhadap Islam.” Dalam 
hal ini, Pengadilan menyatakan bahwa “ancaman 
yang paling mungkin terhadap Islam, dalam konteks 
negara ini adalah, bertambahnya pengikut agama 
lain melebihi pengikut Islam”.94

Di Brunei sendiri, dan juga di Malaysia, dalam 
cakupan yang lebih kecil, ada kebijakan yang 
membatasi kelayakan menjadi pejabat negara hanya 
bagi anggota agama dominan. Konsitusi Brunei 
misalnya menetapkan bahwa seseorang [tidak] dapat 
dipilih sebagai Perdana Menteri kecuali jika ia adalah 
keturunan Melayu Brunei dan Muslim.”95 Pemerintah 
Brunei juga berupaya menjadikan norma Islam lebih 
tinggi kedudukannya dari norma-norma hukum 
yang berlaku, walaupun menimbulkan diskriminasi 
terhadap non-Muslim. Di Malaysia, pengadilan 
sekuler telah mengalihkan kewenangannya ke 
Pengadilan Syariah dan menegakkan norma-
norma Islam dalam hal-hal yang berimplikasi pada 
kebebasan beragama umat Muslim.96

Di Myanmar, muncul kekhawatiran atas 
kecenderungan pengesahan yang efektif oleh 
pemerintah atas ekstrimis Buddhisme ortodoks, 
yang mungkin terlihat merendahkan pluralisme 
praktik Buddhisme. Klaim politik dan klaim hukum 
yang muncul karena pandangan esktrim tersebut  
mempengaruhi pembatasan hak-hak keagamaan 
kelompok minoritas.  Dari kelompok-kelompok yang 
telah mengajukan pandangan ini, kelompok yang 
paling terkemuka, aktif, dan emosional adalah gerakan 
Buddha Nasionalis  dipimpin oleh Amyo Ba-tha Tha 
-tha-na Ka-kwae-saung-shauk-ye Apwe (disingkat Ma-
Ba-Tha) (diterjemahkan Organisasi Perlindungan 
Ras, Agama dan Sasana walaupun terjemahan resmi 
dalam bahasa Inggrisnya adalah Patriotic Association 
of Myanmar (PAM)) bersama konstituennya 
Gerakan 969. Laporan Negara menyatakan Ma-
Ba-Tha bertanggung jawab atas penyebarluasan 
rancangan undang-undang menentang perpindahan 
keyakinan, dan mengumpulkan dukungan bagi tiga 
rancangan undang-undang tentang pernikahan 
monogami, pernikahan beda agama dan kontrol 
populasi. Keempat rancangan undang-undang ini 
94  Lihat Laporan Malaysia, bagian I.B.iii. Kasus Menteri Dalam 
Negeri & Ors v. Titular Roman Catholic Archbishop of  Kuala 
Lumpur [2013] 8 CLJ 890 (CA) (selanjutnya “Kasus Herald”).

95  Bagian III, Pasal 4 (5) Konstitusi Brunei Darussalam.Lihat 
Laporan Negara Brunei, Bagian I.B.

96  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian III.A.4. 

dikenal di Myanmar sebagai paket Myo-saung UPade 
(RUU Perlindungan Ras). Latar belakang dibalik 
rancangan undang-undang ini dikatakan bertujuan 
untuk melindungi Buddhisme, dimana menurut 
Ma-Ba-Tha dan 969, Buddhisme terancam oleh 
Islam dan kegiatan Islamisasi.97 Lebih lanjut, muncul 
kekhawatiran pelaksanaan rancangan undang-
undang ini akan mendiskriminasi agama minoritas 
karena undang-undang ini akan diimplementasikan 
oleh kantor-kantor pemerintah yang sebagian besar 
pejabatnya beragama Buddha. Misalnya, jika  pejabat 
negara mewawancarai pemohon yang hendak 
berpindah keyakinan (sebagaimana diharuskan 
dalam RUU), pejabat tersebut dapat menggunakan 
pengaruh (yang tidak semestinya) atau menekan 
pemohon yang ingin berpindah keyakinan dari 
Buddhisme ke agama lain.98

Lebih lanjut, negara yang menyatakan agama 
resmi juga cenderung menetapkan hukum yang 
melindungi agama ortodoks tertentu, hal ini dapat 
mengikis kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Dalam situasi yang ekstrim, pengaruh 
agama mungkin sangat besar sehingga doktrin agama 
tidak hanya menjadi masukan bagi peraturan negara 
tetapi memonopoli peraturan dan kebijakan negara 
tentang kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir sehingga ditentukan oleh ketentuan agama 
(sebagaimana ditetapkan oleh negara). Hukum 
penghinaan terhadap agama adalah satu contoh 
hukum yang secara jelas dihasilkan agama mayoritas, 
yang mungkin memberikan dampak buruk bagi 
agama minoritas, atheis, agnostik dan kelompok 
non-ortodoks dalam lingkup agama mayoritas. Selain 
hukum penghinaan terhadap agama, hukum tentang 
keluarnya seseorang dari agamanya/murtad yang 
diterapkan oleh beberapa Negara Anggota ASEAN 
juga bersumber dari agama ortodoks tertentu dan 
sangat membatasi hak individu dalam memilih 
agama sebagai komponen penting dalam kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir sebagaimana 
dipahami dalam hak asasi manusia internasional. 
Malaysia dan Brunei memiliki hukum penghinaan 
terhadap agama dan hukum tentang  murtad. Di 
Malaysia, hukum-hukum ini diterapkan bagi Muslim 
sebagai bagian dari sistem hukum Syariah.99Hukum 
Pidana Syariah Brunei melebarkan penerapan hukum 
penghinaan terhadap agama untuk non-Muslim. Baik 
Muslim maupun non-Muslim yang diduga menghina 
Nabi Muhammad dapat, dibawah kondisi hukum 

97  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian II.C.

98  Lihat diskusi pada Laporan Negara Myanmar, Bagian II. A.

99  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian I.B.1.b dan Bagian 
I.B.2.a.iv. 
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acara tertentu, dihukum mati bilamana ketentuan 
tersebut nanti berlaku efektif.100 Tidak diragukan 
lagi, hal ini sangat membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir Muslim dan non-Muslim.

Lebih lanjut, pengakuan agama resmi negara dapat 
berkontribusi dalam persekusi dan konflik agama 
karena menyediakan legitimasi palsu pada landasan 
konstitusi bagi agama dominan untuk memberikan 
keistimewaan yang memberikan batasan yang tidak 
wajar bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan 
berpikir. Seperti halnya di Malaysia dan Myanmar, 
menjadikan Islam dan Buddhisme sebagai prioritas 
di masing-masing negara, sebagai agama mayoritas, 
telah menyediakan landasan yang sah bagi kelompok-
kelompok nasionalis agama untuk menerapkan 
larangan yang lebih besar bagi agama minoritas.

Walaupun Buddhisme juga diistimewakan di 
Thailand dan merupakan agama negara di Kamboja, 
laporan persekusi atau konflik agama hanya sedikit 
dan hanya ada beberapa kejadian dimana agama 
mayoritas digunakan untuk membatasi hak-hak 
minoritas atau digunakan secara diskriminatif. Hal ini 
mungkin dikarenakan kondisi demografis mengingat 
jumlah umat Buddha sangat besar di kedua negara 
ini. Hal tersebut juga menggambarkan kondisi 
yang diharapkan yaitu adanya kelompok mayoritas 
yang toleran. Namun, ada kecenderungan dimana 
kepentingan negara/nasional digabung dengan 
kepentingan agama mayoritas karena pemerintah 
terdiri dari pejabat negara dan politisi yang sebagian 
besar menganut agama mayoritas. Penyatuan negara 
dengan Buddhisme sesungguhnya merupakan salah 
satu sumber ketidakpuasan dan menyulut gerakan 
separatis bagian selatan Thailand. Sebagaimana 
dicatat dalam Laporan Negara, komunitas Muslim 
memiliki kecurigaan terhadap regulasi pemerintah 
Thailand yang dianggap berusaha menghilangkan 
budaya dan tradisi Islam.101

2. Negara-Negara Statis dan/atau Komunitarian

Negara-negara statis dan/atau komunitarian 
menerapkan kontrol menyeluruh terhadap seluruh 
aspek dalam hidup, termasuk agama. Agama 
cenderung tersubordinasi ke dalam tujuan negara, 
khususnya norma menyeluruh tentang kesatuan 
negara dan karakter negara. Kepentingan negara sering 
kali diartikan dan ditampilkan sebagai kepentingan 
masyarakat dan cenderung diprioritaskan di atas 
hak-hak individu. Lebih lanjut, negara cenderung 

100  Lihat Laporan Negara Brunei, Bagian I.B.

101  Lihat Laporan Negara Thailand, Bagian I.B.4.f.

menggunakan kontrol kuat atas agama dengan tujuan 
untuk memastikan agama selalu tunduk pada tujuan-
tujuan negara, dan tidak menjadi sumber ideologi 
tandingan.

Ketika agama dipandang sebagai ancaman bagi 
negara, persekusi agama dan konflik cenderung 
terjadi di negara-negara statis dan komunitarian. 
Negara Anggota ASEAN yang mengadopsi 
pandangan statis dan komunitarian dalam ideologi 
politiknya adalah negara dengan partai politik tunggal 
atau partai politik dominan seperti Vietnam, Laos, 
dan dalam beberapa hal Singapura. Agama sering 
dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara ini 
karena kemampuannya memobilisasi pengikut untuk 
menentang ideologi negara. Alasan lain untuk sikap 
negara yang memusuhi agama adalah ideologi, sama 
halnya dengan kasus pada rezim sosialis dan komunis. 
Terkait hal ini, agama diidentifikasi secara negatif 
oleh negara.102Lebih lanjut, monopoli negara/partai 
dalam politik dan diskursus politik mempengaruhi 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
dimana kebebasan tersebut selalu dinyatakan dan 
diposisikan di bawah tujuan negara. Sederhananya, 
setiap individu dan kelompok menikmati kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir sejauh 
kebebasan yang dijalankan tidak mempengaruhi 
kepentingan negara yang penting.

Hierarki kepentingan ditetapkan dalam hukum 
dan kebijakan mengatur kebebasan beragama di 
Vietnam. Laporan Negara menggarisbawahi Vietnam 
menerapkan sistem partai tunggal dimana Partai 
Komunis Vietnam memimpin negara dan masyarakat 
Vietnam secara eksklusif. Hal ini berarti negara/
partai tidak hanya memegang kontrol eksklusif atas 
kebijakan agama di negara tersebut, namun juga 
memonopoli diskursus tentang agama. Akibat yang 
timbul sebagaimana dikemukakan dalam Laporan 
Negara, perspektif alternatif tentang kebebasan 
beragama dianggap sebagai “keyakinan yang salah” 
atau memiliki “nada reaksioner”.103Dengan kata 
lain, konsepsi alternatif kebebasan beragama dapat 
dianggap anti partai dan anti negara. Sementara itu, 
meskipun Konstitusi 2013 menjamin “kebebasan 
kepercayaan dan beragama” dan kesetaraan semua 
agama dihadapan hukum, Konstitusi 2013 juga 
melarang setiap orang untuk “mengambil keuntungan 
atas kepercayaan dan agama dan melanggar hukum”. 
Maksud pernyataan ini dijabarkan dalam Peraturan 
tentang Kepercayaan dan Agama 2004 (Ordinance 
on Belief and Religion 2004) Komite Tetap 21 Majelis 

102  Lihat Durham, supra catatan kaki 91.

103  Lihat Laporan Negara Vietnam, Bagian III.A.3.
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Nasional (National Assembly’s Standing Committee 
21) yang melarang pelanggaran hak kebebasan 
kepercayaan dan beragama:

“mengikis perdamaian, kesatuan dan 
kemerdekaan nasional; menghasut kekerasan 
atau menyebarkan perang, menyebarkan 
pelanggaran hukum dan kebijakan negara; 
memecah belah masyarakat, bangsa atau 
agama; mengacaukan ketertiban umum, 
mengganggu kehidupan, kesehatan, martabat, 
nama baik dan/atau hak milik orang lain, 
atau menghalangi pemenuhan hak-hak dan 
kewajiban warga negara; melakukan aktivitas 
takhayul atau tindakan lain yang melanggar 
hukum.104

Daftar panjang kepentingan negara menandai 
batas-batas yang membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan  berpikir di Vietnam. Hukum yang 
membatasi dapat dianggap melanggar kebebasan 
beragama, berakar dari posisi kuat pemerintah dalam 
meletakkan agama di bawah kepentingan negara. 
Karena pemerintah cenderung memandang agama 
dengan kecurigaan, ada kekhawatiran kegiatan 
keagamaan digunakan sebagai platform kampanye 
anti-komunis. Laporan Negara menekankan bahwa 
partai dan negara Vietnam berulang kali menyatakan 
bahwa “kekuatan musuh” baik dari dalam maupun 
dari luar Vietnam menggunakan agama sebagai 
strategi “evolusi perdamaian” untuk mengganti rezim 
komunis di Vietnam dengan demokrasi bergaya barat 
secara damai.105

Akibatnya beberapa tindakan persekusi seperti 
penahanan pemimpin agama dibenarkan atas dasar 
politis, tidak murni karena alasan agama. Contoh 
yang dicatat dalam Laporan Negara adalah kasus 
Nguyễn Văn Lý, warga negara Vietnam dan pastor 
Katolik Roma yang berulang kali ditahan sejak tahun 
1970, penahanannya sering dibenarkan berdasarkan 
aktivitas politiknya. Penahanan terakhir terjadi 
pada 2007, Lý ditahan dan dihukum delapan tahun 
atas kejahatan melakukan propaganda terhadap 
Republik Sosialis Vietnam menurut Pasal 88 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam. Negara 
membenarkan penggunaan pengadilan dan hukuman 
yang diberikan atas dasar Lý telah keluar dari ranah 
agama, dan menyalahgunakan posisinya sebagai 
pastor untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang 
bersifat subversif dan mengikis solidaritas nasional.106

104  Laporan Negara Vietnam, Bagian I.B.1.

105  Laporan Negara Vietnam, Bagian III.A.3.

106  Laporan Negara Vietnam, Bagian III.A.3.

Beberapa gerakan separatis skala kecil yang 
menggunakan agama sebagai sarana mobilisasi 
semakin menguatkan karakter agama sebagai 
ideologi tandingan komunis negara Vietnam. 
Misalnya, gerakan yang menyerukan pembentukan 
“Republik Degar” oleh masyarakat Degar - penduduk 
asli Dataran Tinggi Tengah Vietnam. Gerakan ini 
melakukan advokasi berbasis agama yang berpusat 
pada “Protestanisme Degar” sebagai basis mobilisasi. 
Partai/negara mengklaim “Protestanisme Degar” 
sebagai gerakan oportunis karena “mengambil 
keuntungan dari rendahnya kecerdasan dan kenaifan 
etnis minoritas untuk mempengaruhi mereka 
agar memisahkan diri atau menuntut otonomi.” 
Pemberontakan di Dataran Tinggi Tengah yang 
dilakukan oleh pendukung “Republik Degar” pada 
tahun 2001 sangat ditindas pemerintah.107

Sama halnya seperti Vietnam, Laos memiliki partai 
tunggal republik sosialis di bawah bimbingan 
eksklusif Partai Revolusioner Rakyat Laos (Lao 
People’s Revolutionary Party - LPRP). LPRP 
merupakan “pemimpin inti” atau “poros sumbu” 
sementara Front Laos untuk Pembangunan Nasional 
(Lao Front for National Construction - LFNC) dan 
organisasi massa dan organisasi sosial lainnya 
digambarkan sebagai “kekuatan” mengatur negara. 
Secara umum, negara Laos tidak memusuhi agama, 
dan memandang Buddhisme dan tradisi animisme 
sebagai bagian yang sah dalam budaya masyarakat 
Laos. Namun sebagian otoritas Laos melihat Kristen, 
agama yang berkembang pesat di antara etnis 
minoritas - khususnya mereka yang menentang atau 
menolak kontrol pemerintah sejak lama, sebagai 
imperialisme dan “impor Amerika” berpotensi 
mengancam Komunisme, atau menyebabkan 
perpecahan sosial dan keluarga dalam komunitas 
lokal yang sebagian besar percaya pada animisme 
dan Buddhisme. Pandangan Kristen sebagai agama 
asing atau alat penipuan yang digunakan oleh 
“musuh Amerika” untuk menyusup ke keluarga 
dan memecah-belah masyarakat Laos, atau untuk 
menentang sistem politik Laos yang digunakan 
sekarang, telah digunakan oleh pemerintah lokal 
untuk meremehkan keyakinan agama Kristen dan 
memaksa penganutnya meninggalkan agama mereka 
dalam berbagai kesempatan.108 Perlu diperhatikan 
bahwa pengikut LEC (sama halnya kelompok Kristen 
Protestan lain) umumnya terdiri dari  anggota  Mon-
Khmer dan suku Hmong, dua kelompok yang sudah 
lama menentang kontrol pemerintah pusat, sehingga 

107  Lihat Laporan Negara Vietnam, Bagian III.A.3. 

108  Laporan Negara Laos, Bagian III.A.1.b.
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menambah ketidakpercayaan pada Kekristenan.109

Berbeda dengan Vietnam dan Laos, Singapura 
bukan republik sosialis dengan partai tunggal, tetapi 
digambarkan sebagai demokrasi dengan partai 
dominan. Terdapat dua hukum yang merefleksikan 
subordinasi agama atas tujuan negara atau 
kepentingan umum: Undang-Undang Pemeliharaan 
Keharmonisan Agama (Maintenance of Religious 
Harmony Act - MRHA) dan Undang-Undang 
Penghasutan. MRHA disahkan tahun 1990 dengan 
tujuan memelihara perdamaian antar-agama dengan 
mengatur pemisahan agama dan politik. MRHA 
memberi kuasa bagi pemerintah menerbitkan surat 
peringatan atau perintah pembatasan terhadap 
pimpinan agama dan anggotanya yang melakukan atau 
mencoba “menimbulkan permusuhan, kebencian, 
dendam atau permusuhan antara kelompok agama 
yang berbeda”; “melakukan aktivitas mempromosikan 
tujuan politik, atau mewakili partai politik manapun, 
dengan berkedok, menyebarkan kepercayaan atau 
beribadah”; atau menggerakkan kegiatan subversif 
dengan dugaan dengan berkedok, menyebarkan 
kepercayaan atau beribadah”; atau menggalang 
ketidakpuasan terhadap Presiden atau Pemerintah 
sambil, atau dengan berkedok, menyebarkan 
kepercayaan atau beribadah.” Undang-Undang ini 
dibuat dengan tujuan mengatasi siar kecemburuan 
yang berlebihan dan penggunaan agama untuk 
tujuan politis. MRHA menyediakan sejumlah 
langkah-langkah pencegahan yang memperluas opsi 
pemerintah dalam mengintervensi masalah agama 
yang menyangkut ketertiban umum atau keamanan. 
Sebagaimana yang digarisbawahi dalam Laporan 
Negara, MRHA menggambarkan ideologi negara 
bahwa kebebasan beragama harus dibatasi dan 
tunduk pada kepentingan umum untuk memelihara 
keharmonisan agama, dengan demikian ada 
kebutuhan untuk terus-menerus memastikan bahwa 
pelaksanaan kekebasan beragama tidak digunakan 
untuk mengganggu ketertiban umum (dalam arti 
luas) dan keamanan nasional. Selain MRHA, Undang-
Undang Penghasutan juga menetapkan pelanggaran, 
antara lain, berupa “mempromosikan rasa dendam 
dan permusuhan antara ras atau kelas yang berbeda 
di kalangan penduduk Singapura”. Hal yang sama dari 
dua peraturan ini adalah praktik kebebasan beragama 
harus tunduk pada tujuan negara dalam memelihara 
keharmonisan hubungan antara kelompok agama 
yang beragam.Walaupun hukum ini memberikan 
kekuasaan yang luas kepada negara dan menjadi 
dasar atas beberapa tindakan diskriminatif, ketentuan 
ini tidak digunakan untuk persekusi agama. Dalam 

109  Laporan Negara Laos, Bagian III.A.1.b.

cakupan yang lebih luas, pemerintah Singapura 
melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir dan berusaha adil bagi seluruh agama.

Walaupun karakter negara statis/komunitarian 
mengarah pada subordinasi agama terhadap 
kepentingan negara dan berkontribusi pada beberapa 
kejadian persekusi agama, namun tidak ditemukan 
konflik agama di negara-negara ini. Hal ini mungkin 
dikarenakan kesuksesan negara dalam mengontrol 
ruang interaksi masyarakat dengan politik, yang 
kemudian menekan perbedaan pendapat dan konflik, 
namun demikian perlu diperhatikan pula usaha-
usaha yang saat ini dilakukan di negara-negara ini 
untuk memberikan pengakuan dan perlindungan 
yang lebih luas bagi kebebasan beragama.

3. Penyatuan Agama ke dalam Struktur 
Pemerintahan

Faktor pertimbangan penting lainnya dalam 
menetapkan hubungan agama dan lembaga 
pemerintah adalah sejauh mana agama disatukan 
ke dalam struktur pemerintahan. Birokratisasi 
agama bisa berasal dari agama mayoritas yang besar 
dan dukungan Konstitusi (misalnya, tidak adanya 
pemisahan antara negara dan agama). Lembaga negara 
bertanggung jawab baik secara langsung maupun 
tidak langsung, atas pendidikan agama, pengawasan 
terhadap kelompok ortodoks, pendanaan, dan 
lainnya, kemungkinan akan didominasi atau secara 
eksklusif diisi oleh pejabat negara dari kelompok 
agama mayoritas. Hal ini mungkin menjadi masalah 
walaupun tidak ada agama mayoritas yang besar, 
yakni apabila lembaga birokratik negara, baik karena 
alasan tradisi dan alasan lain, diisi oleh individu dari 
agama mayoritas.

Terkait dengan hal ini, ada kecenderungan 
kepentingan negara disatukan dengan kepentingan 
agama mayoritas terlepas dari apakah kepentingan 
tersebut bagian kebijakan negara atau tidak, dan dari 
perspektif mayoritas mungkin terlihat membenarkan 
intoleransi dan persekusi. Kelompok-kelompok yang 
bukan termasuk dalam agama mayoritas akan merasa 
diasingkan dan mungkin terancam. Hal ini mungkin 
yang menyebabkan mengapa umat Kristen di Laos 
dicurigai karena mereka tidak terwakili dalam 
struktur pemerintah seperti halnya Buddhisme 
Theravada yang merupakan agama mayoritas dan 
dianut hampir seluruh pejabat partai. Sebagian 
otoritas memilih untuk menafsirkan ajaran Kristen 
untuk mematuhi ajaran Tuhan sama halnya dengan 
mengajarkan ketidakpatuhan kepada Pemerintah 
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dan Partai.110 Sementara di Indonesia, hukum 
penodaan agama digunakan untuk melindungi 
norma Muslim ortodoks yang mungkin membatasi 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
orang lain termasuk pihak yang tidak sepakat dengan 
kepercayaan mayoritas, agama minoritas, serta atheis 
dan agnostik.111

B. Faktor-Faktor Politik

1. Politisasi Agama

Politisasi agama terjadi ketika agama dilibatkan 
dalam diskursus politik demi tujuan-tujuan politis. 
Politisasi agama difasilitasi karena faktanya agama 
merupakan tanda identitas yang penting bagi 
masyarakat ASEAN. Politisasi merupakan suatu 
faktor yang berkontribusi dalam persekusi agama 
dan konflik. Hal ini termanifestasi khususnya 
di Malaysia, Myanmar dan Indonesia. Politisi di 
Malaysia telah dikritik karena melibatkan agama 
untuk meningkatkan dukungan bagi mereka dan 
untuk merendahkan lawan politiknya. Persaingan 
- siapa yang lebih  Islami - awalnya terjadi antara 
Organisasi Nasional Melayu Bersatu/United Malayan 
National Organization (UMNO) (bagian dari aliansi 
yang berkuasa) dan Parti Islam se-Malaysia (PAS) 
(partai oposisi) telah menimbulkan dampak buruk 
bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan 
berpikir umat Muslim dan non-Muslim di Malaysia. 
Sebagai contoh, sebagaimana diilustrasikan Laporan 
Negara ada kritik bahwa UMNO menggunakan 
kasus Herald112untuk meningkatkan kredensial 
Islam mereka di antara pemilih Muslim-Melayu. 
Politisi juga menggunakan perbedaan doktrin untuk 
mendiskreditkan lawan politik, misalnya dengan 
megatakan lawan politiknya adalah penganut 
Syiah. Ketika penganut Syiah ditangkap dan 
ditahan, Presiden UMNO menyatakan Konstitusi 
UMNO harus diamandemen untuk menunjukkan 
bahwa Islam Malaysia adalah Sunnawal Jammaah. 
Politisi UMNO juga menggunakan hal ini untuk 
mendiskreditkan lawan politiknya sebagai Syiah, 
misalnya dengan menjuluki seorang “No. 2 dalam 
PAS” adalah seorang “Pemimpin tinggi Syiah”.113 
Laporan Negara dengan cerdiknya menegaskan: 
“Ketika agama digunakan sebagai alat politik, hal 
tersebut mengalihkan dialog kebebasan agama dari 
fokus utamanya tentang hak asasi manusia dan 

110  Lihat Laporan Negara, Bagian III. A.1.b.

111  Lihat Laporan Negara Indonesia, khususnya Bagian I. B.1.

112  Kasus Herald, supra catatan kaki 94.

113  Kasus Herald, supra catatan kaki 94.

dampak ketidakadilan dalam hidup masyarakat 
Malaysia. Hal tersebut juga melahirkan risiko adanya 
perpecahan  dan adu domba dalam komunitas 
agama yang berbeda-beda di Malaysia.”114Politisasi 
agama juga merupakan masalah yang sering terjadi 
di Indonesia dimana politisi menggunakan agama 
untuk meningkatkan dukungan politik.115

Politisasi agama juga berkontribusi pada persekusi 
agama dan konflik di Myanmar sejak proses 
liberalisasi politik dimulai pada 2011. Pemilihan 
umum selanjutnya dijadwalkan tahun 2015 dimana 
persaingan ketat dipastikan akan terjadi antara partai 
yang sedang berkuasa Partai Persatuan Solidaritas 
dan Pembangunan/Union Solidarity and Development 
Party (USPD), dan partai demokratis yang popular 
Liga Nasional untuk Demokrasi/National League for 
Democracy (NLD) dipimpin oleh penerima Nobel 
Daw Aung San Suu Kyi. Sebagaimana yang dicatat 
di dalam Laporan Negara, rezim sebelumnya tidak 
perlu dan memang tidak melibatkan Buddhisme 
untuk memobilisasi dukungan bagi Myanmar. 
Namun dengan penyelenggaraan pemilu demokratis 
yang akan datang, partai politik yang bersaing 
harus mengumpulkan dukungan politik dan dalam 
melakukannya partai sangat berhati-hati untuk tidak 
menyinggung perasaan kelompok mayoritas Buddha. 
Oleh karena itu, mendukung sentimen nasionalis 
Buddha yang sedang berkembang menjadi pilihan 
yang bijaksana secara politik untuk mendapatkan 
dukungan.116

Politisasi agama telah diidentifikasi sebagai 
faktor negatif yang berkontribusi pada kebebasan 
beragama di Filipina. Sebagaimana dicatat dalam 
Laporan Negara, pengaruh gereja Katolik semakin 
besar sejak runtuhnya kediktatoran Marcos pada 
tahun 1986. Berbeda dengan Malaysia, dampak 
politisasi agama membuat gereja memiliki peran 
besar dalam mempengaruhi hukum dan kebijakan 
publik. Salah satu contoh, Konferensi Uskup Katolik 
Filipina berhasil menggalang dukungan dari Katolik 
konservatif Filipina untuk menentang Undang-
Undang Kesehatan Reproduksi. Walaupun survei 
pemerintah dan pemungutan suara menunjukkan 
mayoritas masyarakat Filipina mendukung Undang-
Undang Kesehatan Reproduksi (71% penduduk 
tahun 2014 dan 69% pemeluk agama Katolik Filipina 
pada 2010), Kongres Filipina membutuhkan lebih 
dari 14 tahun untuk mengesahkan Undang-Undang 
ini karena khawatir akan kehilangan dukungan 

114  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian III.A.1.

115  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian III.A.1.

116  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian III.A.3.
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gereja.117

2. Penggabungan Identitas Nasional dengan Satu 
Agama

Dalam beberapa kejadian, persekusi agama dan 
konflik mungkin terlihat sebagai akibat yang tidak 
direncanakan atas penggabungan de facto identitas 
nasional dan agama mayoritas, yang menyebabkan 
marjinalisasi dan pengecualian kelompok minoritas 
dari identitas nasional tunggal. Hal ini terlepas dari 
pengakuan Konstitusi negara atas agama tertentu. 
Agama atau mayoritas yang dominan dapat mencoba 
menggunakan proses politik untuk mempengaruhi 
peraturan negara yang mungkin mendiskriminasi 
kelompok-kelompok agama lain.

Di beberapa situasi, penyatuan agama dengan 
identitas nasional memang disengaja. Di Brunei 
khususnya, penyatuan identitas agama dan identitas 
nasional merupakan konsekuensi penetapan 
ideologi nasional “Melayu Islam Beraja” (Kerajaan 
Melayu Islam/Malay Islamic Monarchy atau MIB). 
Ideologi ini tidak hanya meneguhkan keistimewaan 
konstitusional Islam, namun juga digunakan untuk 
menjustifikasi batasan-batasan yang sulit dalam 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
bagi Muslim dan non-Muslim. Ideologi nasional ini 
membatasi status dan hak warga negara non-Muslim. 
Dan juga membatasi diskusi tentang doktrin agama 
dan kebebasan beragama karena dapat dianggap 
sebagai tantangan bagi kekuatan politik Sultan.118

Dalam situasi yang ekstrim, penganut agama 
minoritas mungkin dimobilisasi melawan negara, 
dan melahirkan konflik agama. Hal ini terjadi di 
Thailand dan Filipina. Ideologi dasar Thailand 
menegaskan, trilogi Chat, Sat-sa-na, dan Pra-
ma-ha-ka-sat (Bangsa, Agama, dan Raja) selalu 
dipahami sebagai Buddhisme ketika merujuk pada 
Agama.119 Kaitan yang kuat antara identitas nasional 
masyarakat Thailand dan Buddhisme (menjadi orang 
Thailand adalah menjadi Buddha) merupakan salah 
satu dasar ketidakpuasan Muslim di Thailand selatan 
yang berupaya memerdekakan diri, setidaknya 
mendapat otonomi, dari apa yang mereka anggap 

117  Lihat Laporan Negara Filipina, Bagian III.A.

118  Laporan Negara Brunei, Pengantar dan Bagian III.A.

119  Lihat Laporan Negara Thailand bagian Pengantar.

sebagai Thailand Buddha.120Sama halnya dengan 
masyarakat Filipina yang hampir seluruhnya Katolik, 
perbedaan mencolok Katolik Filipina dan Muslim 
Moro di Filipina selatan menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari retorika ideologi dalam gerakan 
separatis Mindanao.121Pada kedua situasi ini, agama 
menjadi tanda identitas yang digunakan untuk 
advokasi separatisme, dan menunjukkan agama dan 
politik telah terikat secara signifikan.

Selain ras/etnis dan identitas nasional, penggabungan 
identitas agama dan identitas budaya juga dapat 
berkontribusi pada persekusi agama dan konflik di 
beberapa Negara Anggota ASEAN. Hal ini misalnya 
terjadi di Laos, Kamboja serta Myanmar. Walaupun 
Konstitusi Laos tidak menyatakan agama resmi 
negara, namun negara menghormati Buddhisme 
Theravada, agama yang dianut oleh dua pertiga 
penduduk Laos, sebagai agama negara tidak resmi 
serta mempraktikkan ritual Buddha dalam acara-
acara negara. Buddhisme Theravada dihormati 
secara luas sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari budaya Laos dan sebagai cara hidup, dimana 
lebih dari 4.000 kuil Buddha/wihara menjadi pusat 
kehidupan masyarakat desa.122 Laporan Negara 
menggarisbawahi Laos sebagai negara sosialis 
dimana populasinya memiliki sejarah tradisi 
Buddha dan animisme yang panjang, pemerintah 
Laos memandang Kristen sebagai agama asing atau 
sebagai alat penipuan oleh “musuh Amerika” untuk 
menyusup ke dalam keluarga dan memecah-belah 
masyarakat Laos atau untuk melawan sistem politik 
Laos yang ada sekarang.123

Dampak kaitan erat agama dan budaya dominasi di 
Myanmar juga semakin jelas sejak reformasi politik 

120  Untuk memastikan, mereka menegaskan perbedaan-
perbedaan di balik agama; banyak Muslim di bagian Selatan yang 
mempertahankan identitas Melayu dan berbahasa Yavee, bahasa 
yang lebih mirip dengan Standar Melayu (Bahasa Malaysia) 
dibandingkan bahasa Thailand. Wilayah ini juga memiliki sejarah 
asimilasi yang dipaksakan dan  sejarah perjuangan. Masyarakat 
mencurigai kebijakan pemerintah Thailand yang dianggap 
sebagai upaya menghilangkan budaya adat istiadat Islami. Lihat 
Laporan Negara Thailand, Bagian I.B.4.f.

121  Namun demikian sebagaimana dicatat dalam Laporan 
Negara, identitas agama umum digunakan untuk memobilisasi 
dukungan bagi gerakan separatis, namun salah jika kita 
menganggap konflik ini murni konflik agama. Laporan ini juga 
menyatakan dalam beberapa hal, identitas agama menjadi 
turunan dari kesulitan berkepanjangan dalam hal politik dan 
ekonomi, yang telah dipecahkan melalui pengaturan politik dan 
ekonomi serta minim kaitannya dengan agama, seperti yang 
tercermin dalam Perjanjian Damai tahun 2002. Lihat Laporan 
Negara, Bagian II.F.

122  Laporan Negara Laos, bagian Pengantar.

123  Lihat Laporan Negara Laos, Bagian III,A.1.b.
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tahun 2011. Buddha sebagai agama yang dianut 
oleh mayoritas penduduk Myanmar masih menjadi 
tanda penting bagi identitas masyarakat Burma. 
Karena didominasi Buddha, identitas Buddha sangat 
penting dan menjadi saluran yang tersedia untuk 
memobilisasi massa. Dengan kata lain, opini yang 
popular di Myanmar adalah opini Buddha.124

Hal serupa terjadi di Kamboja, kaitan erat antara 
Buddhisme dengan budaya dan identitas Khmer 
telah menyebabkan permusuhan dengan agama lain 
(seperti Kristen, Islam dan agama-agama lainnya). 
Sebagian masyarakat Kamboja melihat agama-
agama tersebut sebagai ancaman bagi identitas dan 
tradisi Buddhisme dalam masyarakat Kamboja dan 
berkontribusi bagi konflik antara agama Kristen dan 
Buddha.125

3. Otoritas Normatif Agama

Bila agama sering dipolitisasi demi keuntungan 
politik, persekusi agama dan konflik juga dapat 
timbul ketika elit politik berusaha menanggapi 
apa yang dianggap tuntutan keyakinan normative 
dari agama mereka. Dengan kata lain, ketika 
pemimpin politik merasa yakin bahwa mereka harus 
melaksanakan peraturan agama tertentu untuk 
memenuhi kewajiban keagamaannya, hal ini dapat 
mendorong pembatasan agama dan akhirnya menjadi 
persekusi agama. Oleh karenanya, otoritas normatif 
agama sepatutnya tidak boleh diremehkan dan 
dapat menjelaskan kebijakan Islamisasi pemerintah 
Brunei khususnya pemberlakuan Hukum Pidana 
Syariah 2013. Bagi pemerintah Brunei, penerapan 
hukum Islam diharuskan oleh perintah Ilahi. 
Walaupun hukum ini dikritisi karena bertentangan 
dengan hak asasi manusia, pemerintah melihat 
hukum ini sebagai bagian dari “Perintah Tuhan” 
dan lebih dahulu dan lebih utama dari “hukum yang 
diciptakan manusia”. Dari perspektif ini, “kebenaran” 
atas kebebasan beragama diwujudkan, namun hanya 
dalam batas-batas hukum Islam. Sebagaimana 
yang disampaikan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, 
pemerintah semata-mata “memilih Islam sebagai 
langkah untuk mencari rahmat Allah yang Maha 
Besar, bukan untuk mempersekusi atau menindas 
siapapun.126Beberapa organisasi dan politisi Islam 
dari negara tetangga bahkan memuji Brunei atas 
“keberanian” menjalankan perintah Tuhan.127

124  Laporan Negara Myanmar, Bagian III.A.3.

125  Lihat Laporan Negara Kamboja, Pengantar, Bagian II.F. dan 
Bagian III.A.

126  Lihat Laporan Negara Brunei, Kesimpulan.

127  Lihat Laporan Negara Brunei, Kesimpulan. 

4. Lemahnya Hukum dan Peraturan

Negara lemah yang memiliki hukum dan peraturan 
yang lemah akan membuka ruang bagi agama 
mayoritas memperoleh dukungan yang besar dan/
atau mendapat akses alat kekerasan yang dapat 
dimanfaatkan terhadap agama minoritas. Dalam 
konteks ASEAN, hal ini muncul di tengah kebangkitan 
demokratisasi setelah melalui masa otoriter yang 
panjang. Secara umum, demokratisasi mendorong 
penurunan persekusi negara terhadap kelompok-
kelompok agama, akan tetapi demokratisasi setelah 
melalui masa otoriter yang panjang mengakibatkan 
meningkatnya konflik antar-agama, dimana negara 
terlibat atau tidak berada dalam posisi membela 
kelompok yang dipersekusi/dianiaya. Indonesia 
adalah satu Negara Anggota ASEAN dimana 
demokratisasi dan pelemahan negara berkontribusi 
pada kekerasan agama. 

Indonesia berada dalam fase demokratisasi sejak 
berakhirnya rezim Suharto pada tahun 1998. 
Demokratisasi membawa perubahan konstitusi 
yang positif, termasuk mengikusertakan hukum 
hak asasi yang lebih luas yang memperkuat 
jaminan konstitusional atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir. Namun demikian hal ini 
juga membuka peluang penyebaran gerakan agama 
garis keras. Kelompok-kelompok yang sebelumnya 
ditekan pada rezim otoriter kini memiliki hak yang 
sama dalam kebebasan berekspresi. Terbukanya 
ruang politik tersebut mengizinkan “para ekstrimis 
memanfaatkan ruang demokrasi bagi keuntungan 
mereka sendiri, kerap mempromosikan intoleransi 
agama dan memicu konflik komunal, menentang 
prinsip-prinsip demokrasi. Bagi Indonesia, mengingat 
luas wilayah dan keragamannya, tantangannya 
menjadi berlipat ganda.”128Transisi demokrasi juga 
melihat peningkatan konflik antar-agama walaupun 
telah menurun sejak 2004, tahun yang diidentifikasi 
dalam Laporan Negara sebagai awal baru dalam 
fase demokrasi. Kelemahan birokrasi negara dalam 
menangani konflik agama telah memperburuk 
situasi.129

Negara lain dimana demokratisasi menyebabkan 
pelemahan negara, yang berkontribusi pada konflik 
agama adalah Myanmar. Setelah pemerintah junta 
militer Myanmar mengumumkan pada tahun 
2011 bahwa negaranya akan mendorong proses 
demokratisasi politik, prospek politik yang kompetitif 
128  Dewan Hak Asasi Manusia, ‘Laporan Kelompok Kerja atas 
Kajian Universal Berkala - Indonesia’. Doc. A.HRC.21.7,5 Juli 2012, 
dikutip dari Laporan Negara Indonesia, Bagian III. 

129  Laporan Negara Indonesia, Bagian III.
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telah mendominasi tata ruang politik dan partai 
politik tampak sungkan mengkritisi mereka yang 
terlibat dalam konflik agama, khususnya nasionalis 
Buddha.

5. Desentralisasi Kekuasaan

Secara umum desentralisasi membatasi kekuatan 
negara karena masyarakat lokal memiliki ruang 
yang lebih luas dalam menjalankan kekuatan politik 
dan mengurus dirinya sendiri. Namun demikian 
desentralisasi bisa menjadi pedang bermata dua 
untuk hak asasi manusia bila tidak ada landasan 
yang kuat atas perlindungan hak-hak atau konsensus 
antar-agama yang kuat (dimana masyarakat lokalnya 
multi-agama). Sehingga nilai lokal mayoritas 
mungkin digunakan untuk membatasi kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir kelompok 
agama minoritas. Ketika otoritas lokal tidak mampu 
dan tidak mau melindungi hak agama minoritas, 
hal ini dapat menyebabkan persekusi dan konflik 
sektarian. Akibat desentralisasi yang kurang baik ini 
ditemukan di Indonesia dan Laos.

Otonomi daerah semakin meningkat di Indonesia 
setelah berakhirnya rezim otoriter Suharto. Laporan 
Negara mengarisbawahi agama adalah salah satu 
bidang yang dikecualikan dari otoritas pemerintah 
daerah. Bagian penjelasan Undang-Undang Otonomi 
Daerah menguraikan masalah agama meliputi hari 
libur keagamaan, pengakuan agama, dan kebijakan 
tentang kehidupan beragama. Pada prakteknya 
beberapa pemerintah lokal telah mengatur hal-
hal yang secara langsung dan tidak langsung 
mempengaruhi kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir. Sejumlah peraturan daerah mengatur 
kehidupan beragama atau bahkan menyebutkan 
nilai-nilai agama sebagai dasar hukum setempat. 
Desentralisasi memperumit analisis hukum tentang 
cara kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
diatur, dijamin dan dilindungi di Indonesia. Per 
Juli 2013, terdapat 539 wilayah otonom (meliputi 
34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota). Peraturan 
daerah yang diundangkan pemerintah daerah di 
tingkat provinsi, kabupaten dan kota mungkin 
berkisar puluhan ribu jumlahnya. Jumlah peraturan 
daerah yang sangat banyak ini membuat sulit untuk 
menaksir sejauh mana dampaknya atas kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir di Indonesia.130

Dari pengamatan yang dilakukan, beberapa 
peraturan sangat membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir. Batasan tersebut meliputi 

130  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II.A.

batasan terhadap – apa yang disebut aliran sesat, 
penolakan izin mendirikan tempat beribadah 
dan peraturan daerah berbasis agama. Beberapa 
peraturan telah diundangkan dengan alasan untuk 
menjaga ketertiban umum, termasuk kebutuhan 
menjaga keharmonisan antara komunitas-komunitas 
agama. Sebagaimana dicatat dalam Laporan 
Negara, banyak peraturan daerah yang semakin 
mendiskriminasi perempuan dan agama minoritas 
atas dasar agama.131 Dalam laporan tahun 2010 dan 
2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan) mengumpulkan 
154 peraturan yang diskriminatif, 63 diantaranya 
ditujukan kepada perempuan dan 91 mengatur 
agama yang mengakibatkan hasil yang tidak baik bagi 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Sembilan dari 91 peraturan secara khusus membatasi 
kebebasan agama Ahmadiyah. Pada 2013, jumlah 
ini berlipat ganda dimana ditemukan 334 peraturan 
diskriminatif di tingkat daerah, yang sebagian besar 
baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan 
pada pandangan agama tertentu. Komisi menyatakan 
31 peraturan menyasar agama minoritas, dan banyak 
peraturan yang secara tidak langsung diskriminatif 
terhadap perempuan dan anggota kelompok 
minoritas, termasuk 70 peraturan yang mengatur 
cara berpakaian perempuan berdasarkan agama. 
Peraturan-peraturan berdasarkan agama berusaha 
mengatur perilaku dalam cakupan luas, termasuk 
mewajibkan perempuan memakai hijab, membatasi 
penjualan dan distribusi minuman beralkohol, judi, 
prostitusi, menyatakan beberapa perilaku tidak 
Islami, membuat kewajiban membayar zakat atau 
membaca Qur’an dan sebagainya. Contoh yang 
paling menonjol dicatat dalam Laporan Negara 
adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa 
Barat No 12/2009 tentang “Pembangunan Tata Nilai 
Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan 
pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma 
Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya”. Peraturan 
ini mengatur jenis tindakan mulai dari korupsi, 
perzinahan (heteroseksual atau homoseksual), judi, 
aborsi, penggunaan media hiburan jenis apapun 
yang berkaitan dengan pornografi, perdukunan 
yang cenderung menentang keyakinan beragama, 
dan aliran sesat. Pada 2012 ada upaya membentuk 
“Polisi Syariah” di kota tersebut untuk menegakkan 
peraturan ini, tetapi rencana ini tidak dilanjutkan 
karena kurangnya dukungan.132

Laporan Negara mencatat hampir seluruh 
peraturan daerah mencoba mengatur perilaku 

131  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II.A.

132  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II. A.



Keeping the Faith: 
A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN

30

dengan berlandaskan agama Islam, di sisi lain ada 
beberapa usaha mengundangkan peraturan yang 
berlandaskan agama Kristen namun tidak berhasil. 
Contoh yang paling terkenal adalah rancangan 
peraturan daerah yang diajukan pada tahun 2007 
untuk mencanangkan Manokwari, kota di Papua, 
menjadi “Kota Injil” dengan klausul yang jelas-jelas 
diskriminatif yang mengatur larangan membangun 
rumah ibadat non-Kristen atau memakai busana 
keagamaan (seperti hijab bagi Perempuan Muslim). 
Hal ini sangat kontroversial, dan ditolak bukan saja 
oleh umat Muslim tetapi juga oleh organisasi Kristen 
nasional utama. Ada usaha yang dilakukan untuk 
merevisi rancangan peraturan ini agar tidak terlalu 
diskriminatif, namun sejauh ini belum berhasil.133

Laporan Negara juga menggarisbawahi kasus khusus 
di Provinsi Aceh. Status Provinsi Aceh sebagai provinsi 
istimewa membuatnya berbeda dari provinsi lain 
karena boleh menetapkan hukum terkait agama. Aceh 
telah memberlakukan hukum Syariah sejak tahun 
1999. Tahun 2001, Aceh memberlakukan  Hukum 
Otonomi Khusus dilanjutkan dengan pemberlakuan 
beberapa hukum Syariah dengan memberlakukan 
hukuman pidana bagi pelanggaran, seperti berjudi, 
menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol, 
dan peraturan mengenai pakaian muslim perempuan. 
Setelah menandatangani perjanjian damai pada 
2005, Aceh memperoleh status “otonomi khusus” 
(melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006), yang 
membuka jalan diberlakukannya hukum Syariah 
atau hukum Islam bagi Muslim. Pasal 126 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa 
setiap Muslim di Aceh diwajibkan mematuhi hukum 
Syariah, dan setiap penduduk (agama apapun) 
harus menghormati hukum Syariah. Pemberlakuan 
hukum Islam di Aceh lebih luas dibandingkan di 
daerah lain karena meliputi Hukum Pidana Islam. 
Mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi 
termasuk perbuatan kriminal (qanun jinayah), dan 
DPRD Aceh berusaha mengesahkan hukum pidana 
Islam yang lebih komprehensif. Sebagian besar 
peraturan yang sudah ada dan yang sedang diusulkan 
bertentangan dengan Konstitusi nasional, khususnya 
jaminan atas hak asasi manusia.134

Desentralisasi pemerintah turut berkontribusi 
pada persekusi agama di Laos. Sejak diterbitkannya 
Peraturan No. 92 Tahun 2002, Departemen Agama 
Front Laos untuk Pembangunan Negara (Lao Front 
for National Construction - LNFC) telah mengadopsi 
kebijakan untuk tidak terlibat dalam kontroversi 

133  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II. A.

134  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian II. A.

agama di tingkat lokal kecuali dalam kasus-
kasus ekstrim. LFNC secara umum mendorong 
pemerintah daerah menyelesaikan masalah secara 
lokal dengan menggunakan Peraturan No. 92 sebagai 
panduan. Desentralisasi dalam pengaturan agama 
menghasilkan ketidak konsistenan penerapan 
Peraturan No. 92, dimana kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir berbeda di satu wilayah 
dengan wilayah lain di Laos. Sementara di beberapa 
daerah, toleransi beragama dan lingkup menjalankan 
kebebasan beragama semakin besar, di daerah-
daerah lain, sikap intoleransi meningkat dan batas-
batas kebebasan beragama juga semakin ketat.135

Laporan Negara menggarisbawahi bahwa kebebasan 
beragama telah lebih baik di daerah perkotaan seperti 
kota Vientiane, Thakhek, Pakse, dan Savannakhet. 
Namun demikian perhatian serius khususnya 
di beberapa daerah pedesaan dimana ancaman 
pengusiran, penahanan dan aksi persekusi lain tetap 
ada. Laporan Negara mencatat bahwa dalam beberapa 
tahun terakhir, laporan tindakan persekusi berpusat 
di wilayah pedesaan tertentu seperti Savannakhet, 
Bolikhamsai dan Luang Namtha. Ada indikasi bahwa 
persekusi agama ini tidak berakar dari kebijakan 
pemerintah pusat tetapi merupakan tindakan aktor 
pemerintah daerah yang dipicu oleh desentralisasi.136

C. Faktor-Faktor Sosial

1. Persaingan antara Agama yang Mayoritas dan 
Minoritas 

Karena pluralisme agama ada sampai pada batas 
tertentu di seluruh Negara Anggota ASEAN, 
dinamika mayoritas-minoritas memberikan 
dampak besar terhadap ketertiban sosial dan umum di 
negara-negara ini. Seluruh Negara ASEAN memiliki 
penduduk dengan mayoritas agama atau pandangan 
dominan, sementara sebagian warga negara lainnya 
memeluk agama atau pandangan minoritas. 
Konstelasi agama atau pandangan minoritas sangat 
berbeda. Perlindungan atas kebebasan beragama dan 
berkeyakinan yang lebih besar dapat menyelesaikan 
ketegangan antara kelompok yang beragam 
dengan memberikan jaminan yang lebih besar 
bahwa martabat setiap individu akan dilindungi. 
Persekusi agama akan mungkin meningkat ketika 
mayoritas agama dominan berupaya untuk 
menegaskan superioritasnya atas agama minoritas, 
dan menggunakan kekuatan negara untuk 
135  Lihat Laporan Negara Laos, Bagian II. B.

136  Lihat Laporan Negara Laos, Bagian II. K.
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memberlakukan batasan bagi kelompok minoritas.

Salah satu contoh dimana agama dominan 
mencoba menggunakan kekuatan negara untuk 
membatasi hak-hak kelompok minoritas terjadi di 
Malaysia. Penegasan supremasi Islam atas agama 
lain dapat diidentifikasi berkontribusi pada, atau 
mengakibatkan, meningkatnya persekusi agama 
minoritas dan konflik agama. Setelah Pengadilan 
Tinggi memutuskan Gereja Katolik boleh 
menggunakan kata ‘Allah’ dalam buletin berbahasa 
Melayu, kelompok Muslim tetentu keberatan. 
Serangan atas gereja-gereja juga meningkat. 
Organisasi Muslim (PERKASA) mengggelar aksi 
unjuk rasa di luar  gedung Pengadilan Banding 
saat kasus banding berjalan, mengangkat spanduk 
bertuliskan “Allah hanya untuk Muslim, lawan, jangan 
takut”. Presiden PERKASA mengklaim kata “Allah” 
tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan apapun.137 
Pihak lain berargumen masyarakat non-Muslim 
Malaysia yang tidak bersedia menerima supremasi 
Islam boleh pindah ke negara lain.138Sama halnya 
dengan Buddha di Myanmar yang semakin sering 
mengajukan klaim-klaim untuk mempengaruhi 
dan menekan pemerintah agar membatasi hak-
hak agama minoritas, yang menyebabkan semakin 
meningkatnya persekusi agama dan konflik di 
Myanmar.139

Hal ini bukan berarti negara-negara homogen relatif 
kebal dari persekusi dan konflik. Dua Negara Anggota 
ASEAN yang tidak memiliki catatan persekusi agama 
dan konflik sesungguhnya memiliki demografi 
agama yang sangat berbeda. Sementara masyarakat 
Singapura menganut agama yang pluralistik maka 
masyarakat Brunei hampir seluruhnya Muslim. 
Selain itu, laporan persekusi agama ditemukan 
di negara-negara yang hampir homogen seperti 
Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam dan 
Kamboja. Hal ini menyatakan bahwa permusuhan 
antara kelompok mayorits dan minoritas dapat 
berkontribusi pada persekusi agama dan konflik. Hal 
ini terjadi dimana agama mayoritas dominan merasa 
layak menegaskan superioritas atas agama minoritas 
dan dapat menggunakan kekuatan negara untuk 
memberlakukan batasan-batasan bagi kelompok 
minoritas. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan 
beragama kelompok minoritas akan sangat dibatasi.  
Akibatnya persekusi agama dan konflik lebih 
mungkin terjadi di negara-negara yang lemah dalam 
hal melindungi minoritas.

137  Lihat Laporan Negara Malaysia Bagian II.C.

138  Lihat Laporan Negara Malaysia Bagian II.C.

139  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian II.C.

2. Nasionalisme Keagamaan

Persekusi agama dan konflik juga sering dikaitkan 
dengan persaingan tentang identitas nasional, 
atau dominasi ras/etnis tertentu. Karena agama 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
identitas lokal, agama sering digunakan untuk 
mendukung permintaan nasionalis. Laporan 
Negara menunjukkan peningkatan nasionalisme 
keagamaan di ASEAN. Nasionalisme keagamaan 
dapat didefinisikan “gerakan sosial yang berbicara 
atas nama negara, dan mendefinisikan negara dalam 
terminologi agama.”140 Nasionalisme keagamaan 
menggunakan identitas agama untuk memobilisasi 
pengikutnya untuk menggalang dukungan politik 
dan menentang kelompok-kelompok agama lain. 
Berdasarkan pengamatan nasionalisme keagamaan 
memiliki kecenderungan ke arah kekerasan simbolik 
dan kekerasan fisik karena:

“nasionalis agama berusaha menyelaraskan  
dan mempertajam batas agama dan 
komunitas politik. Hal ini menghasilkan 
permusuhan politik yang tinggi terhadap 
pihak luar. Orang yang memungkiri agama 
adalah pengkhianat bangsa, dan sebaliknya. 
Keselarasan batas agama dan nasional 
cenderung menetralisir “perpecahan lintas 
sektoral” yang melemahkan kecenderungan 
sentripetal masyarakat pluralistik.”141

Nasionalisme keagamaan merupakan suatu faktor 
perubahan tuntutan dari aktor-aktor agama agar 
agama yang mereka diutamakan dan memiliki 
pengaruh lebih besar pada, atau bahkan kekuatan 
hegemoni atas, peraturan negara dan kebijakan 
pemerintah. Hal ini adalah faktor yang secara 
signifikan berkontribusi pada konflik yang sedang 
terjadi antara Buddha dan Muslim di Myanmar, dan 
mungkin bertanggung jawab pada meningkatnya 
konflik agama antara Muslim dan non-Muslim di 
Malaysia.

Sebagaimana disorot dalam Laporan Negara 
Myanmar, permusuhan nasionalis Buddha dan 
Muslim sebagian berakar  dari ketakutan bahwa 
Muslim akan mengambil alih Myanmar. Hal ini 

140  Philip S. Gorski & Gulay Gülay Türkmen-Dervişoğlu, Agama, 
Nasionalisme, dan Keamanan Internasional: Menciptakan Mitos 
dan Mekanisme Sosial, dalam Chris Siple, Dennis Hoover, & 
Pauletta Otis (eds.), Routledge Handbook Agama dan Keamanan 
136, hal. 140. Mereka membedakan nasionalisme keagamaan 
dengan politisasi publik dan agama yang merupakan “gerakan 
politik yang mengklaim berbicara atas nama komunitas agama, 
tanpa mendefinisikan pemerintahan dalam terminologi agama.”

141  Ibid, hal. 141.
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diperburuk dengan fakta beberapa negara yang 
dahulu dianggap negara Buddha atau Hindu (seperti 
Indonesia, Malaysia, dan Afganistan) saat ini menjadi 
negara mayoritas Muslim. Ada dimensi sejarah 
tambahan dari permusuhan ini, yakni Muslim India 
sebagai buruh migran yang direkrut dari India pada 
masa penjajahan Inggris.

Terjadi persaingan ketat dalam pasar tenaga kerja 
antara migran India dan masyarakat asli Burma. 
Hal ini diperburuk dimana pada masa penjajahan 
Burma, dilakukan perekrutan orang India dalam 
jumlah yang besar untuk posisi birokrasi, yang 
menyebabkan kekesalan penduduk asli Burma yang 
merasa dijajah dua kali – pertama oleh Inggris dan 
oleh India. Nasionalisme Burma sesungguhnya 
disulut sentimen campuran atas anti-kolonialisme 
dan anti India/Muslim. Selanjutnya mengakibatkan 
gelombang nasionalisasi bisnis yang dimiliki India 
setelah kemerdekaan tahun 1948, yang berujung 
pada emigrasi India pada tahun 1960.142Sentimen 
anti India berkembang selama bertahun-tahun dan 
meluas menjadi prasangka terhadap semua Muslim. 
Walaupun jumlah umat Muslim di Myanmar sedikit, 
serangan mental ini semakin mengental karena 
ramalan yang diyakini secara luas bahwa Buddhisme 
akan mengalami keruntuhan dan penurunan 
5.000 tahun setelah Sang Buddha mulai mengajar 
Buddhisme.143

Di Malaysia, nasionalisme Melayu-Muslim juga 
bertanggung jawab atas meningkatnya konflik dan 
persekusi agama. Nasionalisme ini terkait dengan 
hubungan agama dan ras di Malaysia, dan kebangkitan 
konservatisme Islam. Di Malaysia, hubungan antara 
etnis Melayu dan Islam menjadi sumber mobilisasi 
bagi nasionalisme etno-agama. Definisi Melayu 
dalam Konstitusi Malaysia Pasal 160 menyatakan 
Melayu adalah seseorang “yang menganut agama 
Islam, lazim bertutur dalam bahasa Melayu, dan 
menganut adat istiadat dan kebiasaan Melayu” 
telah diberlakukan untuk menegaskan tidak dapat 
dipisahkannya menjadi seorang Melayu dan menjadi 
Muslim. Hal ini semakin membedakan antara 
Melayu/Muslim dan non-Melayu/non-Muslim, dan 
memperburuk kecurigaan dan permusuhan antara 
Melayu-Muslim dan penduduk lainnya. Laporan 
Negara menggarisbawahi bahwa telah terjadi 
intensifikasi konservatisme Islam dalam beberapa 
tahun terakhir. Laporan ini menekankan dua faktor. 
Pertama, adanya keyakinan yang meluas bahwa non-
Muslim dan idelogi liberal mengancam kekuasaan 

142  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian III.A.2.

143  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian III.A.2.

Islam dan Melayu di Malaysia. Kedua, berkurangnya 
dukungan terhadap Partai Barisan Nasional telah 
memicu politisi untuk lebih menekankan kebijakan 
yang berpihak pada etnis mayoritas Melayu untuk 
memperoleh dukungan kembali. Hal ini mengikis 
perdebatan masyarakat karena setiap pertanyaan 
mengenai kedudukan etnis Melayu dalam hukum dan 
politik Malaysia dianggap sebagai serangan terhadap 
Islam dan sebaliknya.144

Lebih lanjut, perlu dicermati bahwa nasionalisme 
agama di Malaysia145 dan Myanmar berkaitan dengan 
nasionalisme etnis. Penyatuan ras dan agama di 
negara-negara ini cukup erat sehingga sulit untuk 
berdikusi tentang kebebasan beragama yang terlepas 
dari masalah identitas rasial. Tuntutan pegiat 
hak asasi manusia atas perlindungan kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir yang lebih 
besar sering mengalami tantangan bukan hanya 
berbasis pada doktrin agama, tetapi  juga atas dasar 
bahwa hal tersebut dapat mengikis kohesi rasial atau, 
lebih buruk lagi, mengurangi dominasi kelompok ras 
mayoritas.

3. Mobilisasi Akar Rumput

Mobilisasi akar rumput dapat berkontribusi pada 
persekusi agama dan konflik ketika mobilisasi ini 
digunakan untuk menghasut dan menyebarkan 
kebencian pada agama. Hal ini jelas bertentangan 
dengan Pasal 22 AHRD dan harus disikapi dengan 
sungguh-sungguh oleh Negara Anggota ASEAN. Di 
Myanmar, penghapusan sensor terhadap media dan 
legalisasi surat kabar harian swasta sejak liberalisasi 
politik pada 2011 memungkinkan penyebaran 
sentimen nasionalis Buddha yang lebih besar.146Hal ini 
tidak mungkin selama rezim militer karena ketatnya 
sensor negara. Laporan Negara menunjukkan media 
swasta di Myanmar telah menyampaikan pesan anti-
Rohingya/Bengali secara luas, dan menggambarkan 
konflik di negara bagian Rakhine sebagai kekerasan 

144  Lihat Laporan Negara, Bagian III.A.3.

145  Retorika di Malaysia dimana keyakinan Islam dikaitkan 
dengan ras Melayu. Penyatuan seperti ini diakui dalam Konstitusi, 
dan telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk 
membatasi umat Muslim dalam hal  kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir. Pasal 160 Konstitusi Federal 
menyatakan Melayu adalah seseorang “yang menganut agama 
Islam, lazim bertutur dalam bahasa Melayu, dan menganut adat 
isitiadat Melayu……..” Lihat Laporan Negara, Bagian III.A.2. 

146  Myanmar telah memiliki jurnal cetak mingguan swasta 
sebelum perubahan politik dimulai tahun 2011, namun melalui 
sensor yang ketat. Surat kabar harian swasta merupakan 
fenomena baru yang tidak ada selama 50 tahun sejak Jenderal Ne 
Win berkuasa melalui kudeta tahun 1962. Lihat Laporan Negara 
Myanmar, Bagian III.A.3.
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yang dilakukan migran ilegal Muslim Bengali Muslim 
terhadap penduduk asli Buddha Rakhine. Hal ini 
bisa dikatakan semakin mengibarkan sentimen anti-
Rohingya di Myanmar.147

Akibatnya, gerakan menyebarkan toleransi agama 
dan gerakan melawan intoleransi agama serta 
kerjasama dibutuhkan untuk mempromosikan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir, 
sehingga menghapuskan persekusi agama dan 
konflik. Salah satu syarat utama bagi berkembangnya 
masyarakat sipil adalah adanya saluran informasi 
bebas atau saluran alternatif. Maka ketika negara telah 
mendominasi saluran informasi dalam kurun waktu 
yang lama, kemunculan media alternatif menjadi 
sangat penting dalam memutus monopoli kekuasaan 
dan menciptakan kondisi yang lebih demokratis. 
Pada gilirannya, hal ini akan memungkinkan 
terjadinya pertukaran ide yang lebih bebas dan dapat 
mendorong pemahaman  antar-agama dan kerjasama 
masyarakat sipil yang lebih kuat. Pertanyaan 
apakah media akan menjadi kekuatan untuk 
mempromosikan kerjasama dan saling pengertian 
antar-agama, sehingga meningkatkan kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir, atau sebuah 
kekuatan yang menentang hal itu tidak dapat dengan 
mudah ditentukan di awal.  Cukup dipahami bahwa 
kebebasan media yang lebih besar merupakan kunci 
untuk menantang kepentingan politik yang kuat, dan 
mungkin dapat mendorong perluasan ruang untuk 
menjalankan kebebasan fundamental yang lebih 
besar, salah satunya adalah kebebasan beragama, 
berkeyakinan, dan berpikir.

Di Myanmar, ada upaya akar rumput membendung 
hasutan membenci Muslim. Menyadari bahwa siar 
kebencian berperan besar dalam kerusuhan anti-
Muslim beberapa tahun terakhir, beberapa pengamat 
telah bersuara dan secara lisan menolak siar kebencian 
di Myanmar. Pada April 2014 aktivis demokrasi 
meluncurkan sebuah gerakan bernama Panzagar 
(Pesan Bunga), yang dipimpin Nay Phone Latt, 
seorang blogger terkenal di Myanmar, yang pada tahun 
2007 dipenjara selama 20 tahun berdasarkan Hukum 
Transaksi Elektronik.148 Kampanye ini bertujuan 
mendidik masyarakat tentang bahaya siar kebencian 
dan meyakinkan masyarakat untuk mendukung 
upaya-upaya perlawanan terhadap kelompok-
kelompok dan individu-individu yang menggunakan 
siar kebencian. Pada akhirnya, kelompok ini berharap 

147  Laporan Negara Myanmar, Bagian III.A.3.

148  Nay Phone Latt dibebaskan tahun 2012 berdasarkan 
pengampunan massal. Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian 
III.B.

dapat menyakinkan kelompok-kelompok ekstrimis 
agar berhenti menyebarkan siar kebencian.149

Kemunculan saluran informasi alternatif dipandang 
sebagai faktor yang berkontribusi positif di Malaysia. 
Laporan Negara merujuk pada internet, media 
yang membuka kesempatan baru bagi jurnalis dan 
pembaca dan memicu penyebaran portal berita online 
seperti Malaysiakini.com dan Free Malaysia Today 
secara cepat. Masyarakat juga mulai menyampaikan 
opininya lewat blog dan forum media sosial. Laporan 
Negara mencatat masyarakat Malaysia menjadi 
sangat melek-Internet, dan Malaysia merupakan 
salah satu negara dengan peringkat penetrasi internet 
tertinggi ke seluruh kelompok umur yakni 66 persen 
pada tahun 2012. Dengan adanya akses terhadap 
informasi dan berita yang lebih luas, masyarakat 
Malaysia, khususnya kaum muda, menjadi lebih sadar 
atas masalah politik, termasuk masalah keadilan 
sosial dan hak asasi manusia. Walau dampak dari 
kondisi ini beragam, namun setidaknya kesadaran 
untuk melindungi hak asasi manusia sudah semakin 
besar.150

4. Pemimpin Agama

Selain organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama 
dan pemimpin organisasi moderat merupakan 
kunci untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi 
perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir serta untuk mengurangi konflik agama. 
Sangatlah penting bagi pemimpin agama mayoritas 
mendukung pandangan agama moderat, dan 
memiliki keinginan mengakui bahkan mengadvokasi 
kesetaraan hak bagi kelompok agama minoritas. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan pemimpin agama dan 
pemimpin organisasi adalah dengan mendorong 
kerjasama antar-agama melalui dialog antar agama/
antar-keyakinan. 

Moderasi organisasi Muslim yang paling mapan dan 
paling besar di Indonesia seperti Muhammadiyah 
dan Nahdatul Ulama (NU) menjadi kunci utama 
dalam memastikan keharmonisan antar-agama 
dan menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, 
dan berpikir. Kedua organisasi ini adalah pusat dan 
perwakilan dominan Islam moderat. Organisasi-
organisasi ini moderat, toleran dan sangat anti-
ekstrimis, namun jangan disalah artikan sebagai 
organisasi liberal. Meskipun Muhammadiyah dan 
NU secara umum menerima konsep hak asasi 
manusia universal, kedua organisasi ini tetap fokus 

149  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian III.B.

150  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian III.B.2.
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pada nilai-nilai agama sebagai sumber norma-
norma sosial yang berlaku. Dalam arti, organisasi ini 
mencari keseimbangan antara nilai-nilai agama dan 
hak-hak universal dengan cara yang mungkin tidak 
memberikan pengakuan dan perwujudan penuh atas 
hak asasi manusia.151

Sebaliknya, tidak adanya organisasi Muslim yang 
kuat dan toleran di Malaysia mungkin menjadi 
alasan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir harus 
berjuang lebih keras untuk mewujudkan toleransi 
dan pluralisme agama dibandingkan Indonesia. Ada 
semakin banyak organisasi nasionalis berpandangan 
ekstrim tentang ras dan agama. Namun demikian, 
aktor negara dan non-negara telah berulang kali 
berupaya memperbaiki dialog antar-agama/antar-
keyakinan untuk mempromosikan saling pengertian 
antar-agama. Sebagai contoh, Dewan Konsultatif 
Malaysia Buddha, Kristen, Hindu, Sikh dan Taoisme 
(the Malaysian Consultative Council of Budhhism, 
Christianity, Hinduism, Sikhism, and Taoism - 
MCCBCHST) telah menggelar dialog antar-agama 
selama bertahun-tahun. MCCBCHST mendapat 
dukungan (non-finansial) dari pemerintah dan 
memiliki akses yang relatif lebih baik ke pejabat 
tinggi negara.152

Sama halnya dengan Myanmar, dimana para 
pemimpin agama berupaya membangun dialog 
antar-agama/antar-keyakinan. Perkembangan 
yang paling menonjol adalah pembentukan 
Kelompok antar-agama/antar-keyakinan, terdiri dari 
perwakilan Buddhisme, Kristen, Islam dan Hindu. 
Presiden Myanmar U Thein Sein menganugerahkan 
penghargaan Penghargaan Luar Biasa/Excellence 
Award  bagi kelompok ini pada 30 April 2013.153

Di Laos, Gereja Evangelis Laos (Lao Evangelical 
Church - LEC) mengadopsi program dan kegiatan bagi 
masyarakat lokal untuk mendorong solidaritas antara 
umat beragama, dan mendidik untuk menentang 
intoleransi agama. LEC juga menyediakan materi 
pendidikan bagi sekolah di provinsi dan bantuan 
tanggap darurat bagi korban banjir di provinsi 
bagian selatan Laos pada tahun 2011. Walaupun 
mewakili agama minoritas, usaha LEC bertujuan 
untuk mendorong saling pengertian antara pejabat 
pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang 
mayoritas Buddha dengan Kristen Protestan.154

151  Lihat Laporan Negara Indonesia, Bagian III.

152  Lihat Laporan Negara Malaysia, Bagian II.J.

153  Lihat Laporan Negara Myanmar, Bagian III.B.

154  Lihat Laporan Negara Laos, Bagian III.B.2.

VI. Dampak Konflik Dan Persekusi 
Agama untuk Kawasan

Secara keseluruhan, konflik dan persekusi agama 
di ASEAN belum memberikan dampak serius di 
kawasan, dengan pengecualian Rohingya di Myanmar 
yang telah melarikan diri dari konflik dan persekusi 
agama dan mengungsi ke negara-negara tetangga 
seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Namun 
demikian, kondisi yang memburuk terkait kebebasan 
beragama secara umum harus menjadi perhatian 
karena berpotensi membawa dampak turunan yang 
tidak dikehendaki yang bisa berpengaruh pada 
perdamaian dan keamanan kawasan.

A. Kepentingan Antar Pemeluk Agama yang 
Sama

Dalam pengamatan kami kepentingan antar pemeluk 
agama yang sama bisa memberikan dampak pada 
relasi di tingkat kawasan. Di setiap Negara Anggota 
ASEAN, penganut agama atau aliran mayoritas 
memiliki saudara seagama di antara minoritas di 
Negara ASEAN yang lain. Sebagai contoh, umat 
Muslim adalah mayoritas di Malaysia, Indonesia dan 
Brunei, tetapi mereka adalah minoritas di negara 
lain, khususnya di Filipina, Thailand dan Myanmar. 
Persekusi dan konflik agama di satu Negara ASEAN 
bisa menyebabkan tindakan kekerasan balasan di 
Negara ASEAN yang lain. Lebih dari itu, Negara 
Anggota ASEAN yang memiliki mayoritas agama 
dominan, mungkin akan menunjukkan solidaritasnya 
ketika saudara seagama mereka mengalami persekusi 
di Negara Anggota ASEAN yang lain. Saat ini, hal 
seperti ini bukanlah kejadian yang biasa terjadi. Akan 
tetapi, menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap 
kelompok dan kepercayaan minoritas sangat penting 
demi keefektifan ASEAN sebagai pembangun 
komunitas.

Persekusi dan konflik agama di satu negara ASEAN 
tidak hanya berdampak di tingkat domestik, tetapi 
bisa memiliki dampak di tingkat kawasan. Ini 
berarti bahwa negara-negara ASEAN dapat saling 
berhubungan secara konstruktif untuk secara positif 
untuk mempengaruhi pemerintah dalam menjamin 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
yang dinikmati oleh rakyat ASEAN. Salah satu 
bentuk kerja sama yang telah memberikan hasil 
adalah dengan membantu sesama Negara ASEAN 
dalam melakukan negosiasi-negosiasi perjanjian 
damai dengan pemeluk agama yang sama. Contohnya 
Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama 
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Islam telah memerankan posisi penting untuk 
membantu Filipina dalam negosiasi perjanjian damai 
dengan gerakan separatis Muslim di Filipina Selatan. 
Ini adalah perkembangan-perkembangan positif 
yang akan memperkuat rasa kebersamaan di antara 
Negara Anggota ASEAN dan di antara masyarakat 
ASEAN. 

Ada resiko bahwa ideologi ekstrim di satu negara 
mungkin menyebar ke negara yang lain. Jaringan 
regional ini ada di antara komunitas-komunitas yang 
berdasarkan kekeluargaan,  misalnya komunitas 
Muslim. Selain itu, konflik agama di satu negara 
mungkin memiliki konsekuensi lintas batas begitu 
kelompok-kelompok yang dipersekusi meninggalkan 
negaranya dan menjadi pengungsi di negara-negara 
tetangga. Komunikasi dan transportasi yang modern 
membuat kelompok-kelompok agama di negara lain 
lebih mudah mengetahui bagaimana saudara seagama 
anggota mereka diperlakukan di suatu negara. 

B. Jejaring Kawasan

Karena pemeluk-pemeluk agama tinggal di berbagai 
kawasan, hal ini memungkinkan adanya cakupan 
komunikasi yang sangat luas di antara mereka dan 
kemungkinan menyebarnya ideologi-ideologi agama 
tertentu. Ideologi-ideologi agama ini mungkin 
moderat atau lebih ekstrim.155 Perkembangan-
perkembangan yang mempengaruhi pandangan 
agama di satu negara dapat dengan mudah 
menyebar ke negara lain. Salah satu contoh yang 
paling jelas adalah di antara kelompok-kelompok 
Muslim di negara-negara ASEAN, dimana mereka 
berusaha membentuk jaringan-jaringan kerja sama 
dan komunikasi untuk bertukar pendapat terkait 
penafsiran dan implementasi hukum-hukum Islam. 

Laporan Negara Brunei secara khusus menyebutkan 
jejaring kawasan ini. Disebutkan prakarsa Hakim 
Agung Islam di Brunei untuk membentuk jaringan 
kerja sama antar pengadilan-pengadilan Syariah 
di berbagai Negara Anggota ASEAN sejak bulan 
Desember 2013.156Jejaring ini meliputi wakil-wakil 
pengadilan Islam dari Malaysia, Singapura, Indonesia, 
Filipina dan Thailand. Ini hanyalah satu bentuk 

155  Sidney Jones telah mendokumentasikan tautan antara 
kelompok-kelompok radikal dan teroris di Indonesia, Malaysia 
dan Filipina selatan. Lihat Sidney Jones,‘Indonesia Backgrounder: 
How the Jemaah Islamiyyah Terorist Network Operates’, 
International Crisis Group Asia Report 43, 2002. Lihat juga Sidney 
Jones, ‘Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still 
Dangerous,’ International Crisis Group Report No. 63, August 26, 
2003.

156  Lihat Laporan Negara Brunei, pada Bagian II.H. 

jejaring agama yang sedang terjadi di kawasan Asia 
Tenggara. Dampak dari jejaring ini bisa dilihat dari 
tanggapan kelompok-kelompok Islam di kawasan 
terhadap disahkannya Hukum Pidana Syariah Brunei 
tahun 2013. Pemerintah Brunei mendapat pujian 
dari beberapa organisasi dan politisi Islam dari 
Negara-negara tetangga atas “keberanian” dalam 
melayani Tuhan. Pada tahun 2013, Partai Islam 
Malaysia (PAS) yang telah lama mengkampanyekan 
implementasi hukum pidana Islam yang lebih luas di 
Malaysia menerbitkan sebuah surat terbuka kepada 
Sultan Hassanal Bolkiah  dimana Presiden partainya 
yaitu Abdul Hadi Awam menyampaikan ucapan 
selamat dan dukungannya atas reformasi hukum 
di Brunei. Sejak saat itu, beberapa politisi Islam di 
Malaysia mengacu pada Brunei sebagai panutan 
dan mendiskusikan kemungkinan pengesahan dan 
pelaksanaan hukum pidana serupa di negara mereka. 
Sultan negara bagian Kelantan Malaysia mengunjungi 
Brunei pada bulan Desember 2013, yang kemudian 
diikuti oleh kunjungan Ketua Menteri dan delegasi 
8 orang dari pemerintahan negara bagian Kelantan. 
Sultan Kelantan, Imam Besar, dan Ketua Menteri 
menyampaikan kekagumannya atas reformasi 
hukum di Brunei serta berniat untuk belajar 
dari Brunei. Keputusan Brunei untuk terus maju 
dengan program Islamisasi hukum, mungkin akan 
meningkatkan persaingan di kawasan, khususnya 
dalah hubungannya dengan “perlombaan Islamisasi” 
atas “siapa yang lebih alim” diantara kelompok-
kelompok politik yang sedang bersaing di Malaysia 
dan di Indonesia.157 Bahkan Sultan Brunei dan Imam 
Besar Negerinya telah menyuarakan aspirasinya agar 
Hukum Pidana Syariah Brunei tahun 2013 akan 
menjadi contoh yang positif bagi seluruh Negara 
ASEAN.158

Karena itu kerja sama dan jejaring kawasan bisa 
digunakan untuk  menyebarkan ide yang dapat 
berdampak negatif pada kebebasan beraggama, 
berkeyakinan dan berpikir. Hal ini juga dapat 
membuka jalan bagi negara-negara yang catatan 
Hak Asasi Manusianya tidak terlalu baik untuk 
mempengaruhi kawasan. Kemungkinan ini 
diperbesar dengan praktik-praktik yang dilakukan 
oleh negara mayoritas Islam yang mengambil contoh 
dari negara mayoritas Islam lainnya di luar kawasan 
sebagai sumber inspirasi bagi pelaksaan hukum 
agama. Saudi Arabia dan Pakistan telah menjadi 
pemain utama dalam penyebaran ideologi dan ide-
ide Islam global ke kawasan ASEAN. Brunei diketahui 
telah berkonsultasi dengan intelektual agama dari dua 

157  Lihat Laporan Negara Brunei, pada Bagian II.J.

158  Lihat Laporan Negara Brunei, pada Bagian II.J.
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negara ini dalam menyusun hukum pidana Syariah 
tahun 2013 mereka. Bahkan pemerintah Brunei telah 
memuji Arab Saudi sebagai panutan “utama” dalam 
pelaksanaan hukum pidana Islam yang “berhasil”.159

C. Dampak dan Destabilisasi Lintas Batas

Secara teori, pelanggaran hak asasi manusia di satu 
Negara Anggota ASEAN memiliki potensi terjadinya 
destabilisasi di kawasan jika tidak ditangani. Contoh 
terbaru dari resiko ini adalah pada perlakuan atas 
Muslim Rohingya di Myanmar. Terlepas dari karakter 
konflik yang sebenarnya, apakah itu persekusi agama 
atau konflik sektarian, faktanya adalah banyak 
orang Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar 
menuju negara-negara tetangga karena pelanggaran 
serius atas hak asasi mereka, termasuk hak atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Kini mereka mulai berdatangan di Negara Anggota 
ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. 
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi 
memperkirakan ada sekitar 34.368 orang Rohingya 
yang terdaftar sebagai pengungsi di Malaysia, 
bersama dengan 7.940 orang Buddha dari etnis 
Rakhine, sementara ribuan yang lain tinggal secara 
ilegal atau menunggu status pengungsi.160Ada juga 
laporan tentang kekerasan yang dipicu dari konflik 
Rohingya di negara tetangga. Kekerasan meletus di 
Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Juni 2013, yang 
menyebabkan 4 orang meninggal dan setidaknya 15 
orang luka-luka, dimana kesemuanya adalah orang 
Buddha Myanmar. Ada juga penembakan di Kuala 
Lumpur pada bulan Januari 2014 yang nampaknya 
menyasar dua politisi dari negara bagian Rakhine.161 
Selain itu pada bulan Mei 2013, polisi di Indonesia 
berhasil menggagalkan serangan bom atas kedutaan 
Myanmar di Jakarta, dimana pelakunya mengakui 
bahwa mereka melakukan pembalasan atas 
perlakuan terhadap umat Islam oleh umat Buddha di 
Myanmar.162 Bila situasi terus memburuk di Myanmar, 
hal ini bisa menyebabkan berbondong-bondongnya 
pengungsi mendatangi Negara Anggota ASEAN 
yang lain dan mungkin menyebabkan meningkatnya 
serangan-serangan yang dipicu oleh konflik tersebut 
di negara-negara lain. Untuk menjadi kekuatan 
di tingkat kawasan yang efektif, penting untuk 

159  Lihat Laporan Negara Brunei, pada Bagian II.H.

160  Shibani Mahtani, Myanmar Mencegah Muslim Rohingya 
Untuk Tidak Menggelar Pertemuan,  11 Mei 2014,Wall Street 
Journal, tersedia di http://online.wsj.com/news/articles/SB1000
1424052702303851804579555420352442450.  

161  Ibid.

162  Ibid.

mempertimbangkan apakah ASEAN memerlukan 
mekanisme yang lebih kuat untuk mempengaruhi 
urusan-urusan domestik sejauh persoalan-persoalan 
tersebut memiliki dampak lintas batas.

VII. Peran ASEAN dalam Memajukan 
dan Melindungi Kebebasan 
Beragama, Berkeyakinan dan 
Berpikir

A. Menjawab Kesenjangan Normatif  dan 
Pelaksanaan

Persekusi agama merupakan pelanggaran serius atas 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir, 
yang secara jelas bertentangan dengan komitmen 
Negara Anggota ASEAN atas kebebasan beragama 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 AHRD. 
Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh 
yang dilaporkan di seluruh Negara Anggota ASEAN, 
persekusi agama melibatkan tindakan-tindakan 
intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama. 
Mereka yang mendukung persekusi agama juga sering 
terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebarkan 
kebencian berdasarkan agama dan keyakinan. Lebih 
dari itu, ada beberapa contoh dimana konflik agama 
muncul dari siar kebencian yang didasarkan pada 
agama dan kepercayaan. Contoh-contoh persekusi 
agama dan konflik yang terus terjadi menunjukkan 
bahwa Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Semua 
bentuk intoleransi, diskriminasi dan siar kebencian 
yang didasarkan pada agama dan kepercayaan 
harus dihapuskan” belum terwujud. Hal ini tidak 
mengejutkan karena walaupun tujuannya baik tetapi 
cukup ambisius untuk sebuah kawasan yang secara 
etnis dan agama sangat beragam seperti ASEAN.

Lebih dari itu, kasus-kasus persekusi dan konflik 
agama ini, tidak bisa dibenarkan dengan alasan 
klausul pembatasan dalam AHRD. Pasal 8 AHRD 
menyebutkan:

“Hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
setiap orang harus dilaksanakan dengan 
memperhatikan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk 
hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh 
hukum dengan tujuan semata-mata untuk 
memberikan pengakuan terhadap hak asasi 
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manusia dan kebebasan dasar orang lain, 
dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan 
nasional, ketertiban umum, kesehatan 
masyarakat, keselamatan masyarakat, 
moralitas masyarakat, dan kesejahteraan 
umum rakyat dalam masyarakat 
demokratis.”163

Ketentuan ini menekankan dua kepentingan yang 
saling berseberangan yang harus diimbangi dalam 
hak-hak yang dijamin, yaitu hak orang lain dan apa 
yang dianggap sebagai kepentingan masyarakat. 
Akan tetapi persekusi agama yang merupakan 
pelanggaran serius atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir dan hak asasi manusia 
yang lain secara jelas tidak bisa dibenarkan oleh hal-
hal yang disebutkan di atas. Melakukan persekusi atas 
sebuah kelompok agama khususnya dengan cara-cara 
kekerasan, tidak bisa dianggap sebagai persyaratan 
yang “adil” berdasarkan kebutuhan keamanan 
nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, 
keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, 
atau kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat 
yang demokratis. Sebaliknya, kekerasan terhadap 
kelompok agama dapat mengakibatkan terganggunya 
ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, juga 
rusaknya kesejahteraan umum bagi rakyat. Premis 
dasarnya adalah sebuah masyarakat demokratis 
harus berdasarkan pada kesetaraan politik semua 
orang; semua tindak persekusi atas individu atau 
kelompok atas dasar agama adalah pelanggaran atas 
premis dasar ini.

Akibatnya, Negara Anggota ASEAN baik secara 
individu maupun kolektif harus berhati-hati dalam 
membenarkan persekusi agama yang konflik dengan 
Pasal 8 atau bahkan memberikan pembenaran 
tambahan dengan ketentuan-ketentuan lain di 
dalam AHRD, terutama Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 
menyatakan bahwa “Pemenuhan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan 
pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang 
memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, 
komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya.” tidak 
bisa mendukung persekusi agama karena persekusi 
sendiri merupakan kegagalan individu dan masyarakat 

163  Alasan pembatasan hak pada pasal 8 AHRD lebih luas 
dibanding pada Pasal 18(3) ICCPR yang menyebutkan: “Kebebasan 
menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan 
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan 
hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, 
ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak 
dan kebebasan mendasar orang lain.“ AHRD  mengandung dua 
tambahan alasan untuk membatasi hak, yaitu keamanan nasional 
dan kesejahteraan umum dari rakyat di dalam masyarakat 
demokratis.

untuk menjalankan tanggung jawabnya pada individu 
atau kelompok yang mengalami persekusi. Lebih jauh 
lagi Pasal 7 yang menyatakan bahwa “pemenuhan 
hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks 
kawasan dan nasional, mengingat latar belakang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan 
agama yang berbeda-beda,” memerlukan kepekaan 
atas konteks khusus Negara Anggota ASEAN. Akan 
tetapi, persekusi individu dan kelompok atas dasar 
agama dan kepercayaan mereka tidak bisa dan tidak 
akan bisa diterima sebagai bagian dari konteks politik, 
ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah dan agama 
di ASEAN. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
Negara Anggota ASEAN telah melalui berbagai cara 
menunjukkan komitmennya atas perdamaian dan 
keamanan termasuk penghapusan semua bentuk 
intoleransi, diskriminasi dan penyebaran kebencian 
atas dasar agama dan kepercayaan. Ini berarti bahwa 
latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
sejarah, budaya dan agama Negara Anggota ASEAN 
didasarkan atas keberadaan masyarakat yang damai 
dan toleran.

Harus dicatat bahwa pasal 6, 7 dan 8 AHRD, dan 
bahkan AHRD secara keseluruhan telah dikritik 
secara luas karena meremehkan hak asasi manusia. 
Secara khusus, AHRD telah dikritik karena 
menyetujui pandangan yang statis atas hak asasi 
manusia bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi 
sejauh tidak bertentangan dengan tujuan Negara. 
Hal ini  bisa diterjemahkan bahwa hak asasi manusia 
bukanlah memberi batasan pada kekuasaan Negara 
tetapi justru dibatasi oleh diskresi Negara.164Sebagai 
akibatnya, pemberian prioritas apapun untuk 
kepentingan Negara terkait hak asasi manusia 
harus dibalik bila ASEAN ingin terlihat serius 
dalam persoalan hak asasi manusia. Pasal 6, 7, dan 
8 AHRD harus diartikan secara terbatas sehingga 
tidak melemahkan hak asasi manusia yang dijamin 
dalam deklarasi ini. Negara Anggota ASEAN juga 
harus membaca klausul-klausul pembatasan di 
dalam konstitusi mereka secara berhati-hati untuk 
memberikan perlindungan maksimal atas hak 
beragama, berkeyakinan dan berpikir. Panduan 
164  Keberadaan Pasal 6, 7, dan 8 telah menyebabkan 
kelompok-kelompok hak asasi manusia menyesalkan AHRD. 
Harus dicatat bahwa setelah terjadinya Pertemuan Konsultasi Ahli 
pada tanggal 8 Oktober 2014, International Commission of Jurists, 
Human Rights Watch, Amnesty International, Article19, Civil 
Rights Defenders, International Gay and Lesbian Human Rights 
Commission, dan ASEANSOGIE Caucus mengeluarkan sebuah 
surat bersama menolak kajian tentang AHRD ini yang mereka 
anggap “bukan hanya tidak efektif, tetapi juga merusak para 
peminat HAM untuk menerapkan/menggunakan AHRD ketika 
menilai performa atau kinerja HAM di kawasan”  HRRC telah 
mencatat keberatan ini.  ‘Join Letter to HRRC’, 28 November 2014 
(ada di berkas HRRC).



Keeping the Faith: 
A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN

38

substantif bisa diambil dari yurisprudensi yang ada 
terkait kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir dalam hukum internasional.Sebagaimana 
disebutkan di dalam Komentar Umum No. 22 dari 
Komite HAM PBB tentang Pasal 18 ICCPR yang 
menyebutkan pentingnya untuk memastikan bahwa 
kepentingan negara tidak melemahkan kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir. Hal ini 
termasuk menafsirkan klausul-klausul pembatasan 
secara terbatas untuk memastikan pembatasan-
pembatasan tersebut tidak diperbolehkan pada 
alasan-alasan yang tidak disebutkan, bahwa 
pembatasan-pembatasan tersebut ditujukan untuk 
hal-hal yang secara langsung terkait dan tidak 
semata-mata insidental dan bahwa hal tersebut harus 
proporsional dengan kebutuhan khusus yang telah 
diperkirakan.165

Lebih jauh lagi ASEAN harus berhati-hati dalam 
memperbolehkan konsepsi-konsepsi yang 
bertentangan dengan hak asasi manusia yang secara 
jelas bertentangan dengan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir sebagaimana dipahami 
dalam hukum internasional. Untuk memastikan hal 
ini, penting bagi ASEAN sebagai organisasi kawasan 
untuk menunjukkan bahwa komitmennya terhadap 
prinsip-prinsip HAM internasional sesuai dengan 
praktik keseharian organisasi-organisasi kawasan 
sebagaimana diatur oleh Perserikatan bangsa-bangsa 
dalam mendukung sistem kawasan,  dan juga bagi 
Negara Anggota ASEAN untuk mematuhi kewajiban 
perjanjian internasional yang mereka mereka adopsi. 
Meskipun secara kultural, masih sensitif untuk 
memperbolehkan penghargaan pada batas tertentu 
mengenai bagaimana negara-negara melakukan 
pendekatan dan menjalankan standar-standar HAM, 
tetapi ketika sebuah negara memiliki konsepsi hak 
asasi manusia yang benar-benar berbeda khususnya 
yang mengabaikan hak-hak individual untuk 
menjalankan budaya yang otoriter atau ortodoksi 
agama, hal ini akan menafikan kapasitas ASEAN 
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. 
Dengan menerima konsepsi-konsepsi yang masih 
dipertanyakan ini, ASEAN memperlemah posisinya 
untuk mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia di 
Negara Anggota ASEAN. Dengan demikian, negara 
bisa memiliki kekuasaan penuh untuk mengingkari 
komitmen kawasan mereka atas hak asasi manusia. 
Hal ini akan sangat merendahkan rencana ASEAN 
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia 
bagi rakyatnya dan untuk menciptakan masyarakat 
yang terintegrasi. 

165  Hal ini juga muncul di Komentar Umum Komite HAM PBB 
No. 22, supra catatan kaki 7, ¶8. 

B. Menjaga Perdamaian dan Keamanan 
Kawasan

Saat ini, Piagam ASEAN tidak menyediakan 
langkah-langkah untuk dilakukannya intervensi 
terkait ancaman atau pelanggaran perdamaian dan 
keamanan kawasan, seperti yang ada pada Bab VII 
dari piagam PBB. Instrumen dan praktik-praktik 
ASEAN tidak menyebutkan kewenangan untuk 
melakukan intervensi dalam sengketa atau konflik di 
antara Negara Anggota ASEAN. ASEAN juga tidak 
memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam 
urusan internal Negara Anggotanya walaupun hal 
terebut berpotensi  memperburuk dan mengancam 
perdamaian dan kedamaian kawasan. Batasan akan 
kapasitas responsif ASEAN semakin diperburuk oleh 
kenyataan bahwa ASEAN tidak memiliki panduan 
yang mengatur kapan sebuah situasi dianggap sebagai 
ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di 
kawasan. 

Walaupun sebelumnya isu-isu hak asasi manusia 
tidak diberikan prioritas yang tinggi dalam 
pertemuan-pertemuan ASEAN – karena dianggap 
sebagai urusan dalam negeri166 - namun sekarang 
secara tegas masuk sebagai bagian dalam agenda 
ASEAN. Sekarang telah ada keinginan yang meluas 
di antara beberapa pemimpin Negara Anggota 
ASEAN untuk menyuarakan kritik kepada 
pemerintah Negara Anggota yang lain mengenai 
pelanggaran hak asasi manusia, khususnya ketika 
pelanggaran tersebut memiliki dampak lintas batas. 
Salah satu permasalahan yang selama ini diangkat 
adalah mengenai pengungsi Muslim Rohingya. 
Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Indonesia 
Marty Natalegawa (2009 - 2014) mengatakan dalam 
sebuah wawancara di majalah bahwa permasalahan 
Rohingya “berimbas ke semua (Negara ASEAN)” dan 
merupakan salah satu permasalahan yang “sangat 
menjadi keprihatinan” Indonesia  karena adanya 
potensi terorisme di perbatasan.167Langkah awal 
terkait permasalahan seperti ini masih tetap terbatas. 
Dalam hubungannya dengan Rohingya, semua upaya 
untuk membahas hal ini di forum-forum ASEAN 
selalu dipatahkan oleh penolakan Myanmar untuk 
terlibat. Tetapi setidaknya isu Rohingya ini telah 

166 Misalnya, walaupun dikutuk secara internasional, 
pembantaian di Timor Timur tahun 1992 yang diduga dilakukan 
oleh  militer Indonesia, serta kekerasan terhadap para Biksu 
Buddha di Myanmar tahun 2003, tidak dibahas secara terbuka di 
forum-forum ASEAN.

167 Simon Roughneen,‘Kekerasan Sektarian di Burma Memiliki 
Dampak Regional, Kata Menlu RI’, The Irrawaddy, 17 Januari 
2014, <http://www.irrawaddy.org/burma/ sectarian-violence-
burma-regional-impact-says-indonesianforeign-minister.html> 
diakses pada tanggal 21 November 2014.  
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dibawa ke Bali Process yang terutama dikaitkan 
dengan permasalahan migran dan perdagangan 
manusia.

Setelah tahun 2010, AICHR juga telah mencoba 
untuk mendorong diskusi-diskusi yang lebih terbuka 
tentang situasi hak asasi manusia di Negara Anggota 
ASEAN, tetapi sekali lagi cakupan dan dampaknya 
masih sangat terbatas.

Akan tetapi dimana konflik dan persekusi agama 
bisa memberikan dampak-dampak lintas batas dan 
destabilisasi kawasan serta mengganggu keamanan 
dan perdamaian, patut dipertanyakan apakah 
meneruskan praktik non-intervensi akan cukup dan 
tepat dalam sebuah masyarakat yang terintegrasi. 
Praktik sebelumnya menunjukkan bahwa ASEAN 
memiliki dua prioritas umum ketika menangani 
konflik dan sengketa yang bisa mempengaruhi 
perdamaian dan keamanan kawasan. Pertama adalah 
pencegahan peningkatan konflik dan sengketa 
melalui penggunaan diplomasi preventif. Kedua, 
dengan mengandalkan penyelesaian sengketa-
sengketa secara damai. Hal ini bisa dibangun melalui 
pendekatan-pendekatan ASEAN yang terstruktur 
dan efektif untuk memajukan dan melindungi 
hak asasi manusia. Pendekatan terstruktur ini bisa 
dilakukan bersama-sama dengan menciptakan 
stabilitas yang lebih luas dan memberi sumbangan 
kepada perdamaian abadi di kawasan. Misalnya, 
kelompok minoritas bisa menggunakan cara-cara 
non-kekerasan untuk mengangkat masalah-masalah 
mereka di hadapan pemerintahan yang dominan. 
Lebih dari itu perdagangan dan investasi di antara 
Negara Anggota ASEAN dapat diperkuat ketika 
kelompok mayoritas memiliki rasa percaya diri 
bahwa mereka akan diperlakukan secara terhormat 
ketika menjadi minoritas di tempat lain. 

VIII. Kesimpulan 

Ada perkembangan-perkembangan terkait konflik 
dan persekusi agama di seluruh ASEAN yang secara 
individual dan kolektif menjadi persoalan yang serius. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
beberapa perkembangan-perkembangan untuk 
membantu ASEAN mempertimbangkan kerja sama 
multilateral untuk meningkatkan pemajuan dan 
perlindungan HAM dan kebebasan fundamental 
di kawasan. Secara individu dan kolektif, ASEAN 
memiliki kepentingan dan tanggung jawab 
untuk menangani konflik dan persekusi agama 
sebaik-baiknya untuk tujuan memajukan dan 

melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir. Kebebasan beragama bisa berdampak 
pada berkurangnya konflik dan persekusi, dan 
perbaikan masyarakat secara umum.168Namun pada 
akhirnya, menurunkan konflik agama adalah untuk 
kepentingan perdamaian dan keamanan semua 
negara.169Dalam konteks ini, AHRD merupakan 
sebuah langkah menuju aspirasi yang berharga ini, 
dan langkah-langkah nyata harus diambil untuk 
memastikan bahwa Pasal 22 AHRD dijalankan secara 
progresif di dalam masing-masing Negara Anggota 
ASEAN.

Setidaknya ada beberapa praktik-praktik yang baik 
yang telah dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN 
untuk menjadi pertimbangan:

1. Pemerintah menjadi Perantara Dialog 
Antar Agama 

Manfaat dari dialog antar agama kadang-kadang 
diragukan. Satu cara yang telah berjalan selama 
ini adalah pemerintah menjadi perantara dialog 
antar agama, sehingga menempatkan pemerintah 
sebagai pemangku kepentingan yang utama.  Ini 
adalah pengalaman di Singapura. Sebagaimana 
disebutkan dalam Laporan Negara, pemerintah 
Singapura telah menjalankan program pelibatan 
masyarakat (community engagement program) dan 
memulai sebuah Deklarasi mengenai Keharmonisan 
Antar Agama (Declaration on Religious Harmony) 
yang dirumuskan masyarakat. Prakarsa-prakarsa 
ini dimulai dari kebijakan pemerintah umum 
untuk memainkan peran yang penting dalam 
mempromosikan dialog antar agama sebagai sebuah 
model mediasi konflik.  Pemikiran di balik hal ini 
adalah untuk menyediakan saluran komunikasi di 
antara wakil-wakil utama dari kelompok-kelompok 
agama yang berbeda dan untuk membangun 
kepercayaan di antara kelompok-kelompok ini. 
Dari sana, harapannya adalah ketika persengketaan 
antar agama terjadi, kepercayaan dan keyakinan 
akan membantu  pemimpin-pemimpin agama yang 
berbeda ini berkomunikasi satu sama lain secara 
langsung untuk menemukan pijakan bersama  dan 
resolusi. Dialog seperti ini dan terbukanya pintu 
komunikasi juga berlangsung antara pemerintah dan 
setiap komunitas agama mayoritas. 

Ada tiga faktor yang bisa dianggap sebagai penyebab 
keberhasilan Singapura dalam menggunakan 

168  Grim & Finke, supra catatan kaki 48, xiii.

169  Grim & Finke, supra catatan kaki 48, 3. 
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dialog lintas agama untuk mediasi konflik. Faktor 
pertama adalah bahwa semua kelompok agama besar 
dimasukkan ke dalam proses antar agama ini dan 
terwakili oleh pemimpin-peminmpin komunitas yang 
memiliki legitimasi kuat sebagai wakil komunitas. 
Pendekatan ini memastikan bahwa mayoritas 
masyarakat terlibat dan terwakili dalam proses. Faktor 
kedua adalah bahwa pemerintah telah memainkan 
perannya sebagai perantara secara adil dan netral. 
Perannya adalah memediasi perbedaan-perbedaan 
dan bukan untuk memaksakan kepentingan satu 
kelompok agama atas kelompok agama yang lain. 
Pemerintah secara terus-menerus menegaskan 
komitmennya untuk memperlakukan semua agama 
secara setara. Faktor ketiga, merupakan turunan dari 
yang kedua, yaitu perlunya memiliki kepercayaan 
yang tinggi di antara kelompok-kelompok agama dan 
pemerintah. Mengenai hal ini, bila pemerintah telah 
menunjukkan rekam jejak yang adil dan seimbang 
terhadap semua agama, kemungkinan dialog antar 
agama yang dimediasi oleh pemerintah akan lebih 
efektif dalam mencegah terjadinya konflik agama. 

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
politisasi agama untuk keuntungan politik adalah 
ketika dukungan publik terhadap pemerintah 
melemah. Ketika pemerintah kehilangan dukungan 
politik dalam proses pemilihan umum, mereka 
mungkin akan meningkatkan penggunaan sentimen 
agama atau nasionalisme agama untuk mendapatkan 
dukungan politik. Hal ini terjadi dalam kasus 
di Malaysia dan Myanmar. Terkait dengan hal 
ini, pemerintah yang dikelola dengan baik akan 
mendapatkan dukungan pemilih tanpa harus 
melakukan eksploitasi agama untuk keuntungan-
keuntungan politik. Pemilih yang rasional akan 
dengan mudah mendukung pemerintahan yang 
bersih (tidak korup) dan efisien, serta tidak terlalu 
mempeertimbangkan politik agama. Selanjutnya, 
bila pemerintahan seperti itu memiliki komitmen 
untuk melindungi kebebasan fundamental, termasuk 
kebebasan beragama, hal ini lebih membuka peluang 
untuk terjadinya persekusi agama dan konflik terkait 
agama yang lebih sedikit.170Pengalaman Singapura 
dan hasil Pemilihan Presiden di Indonesia baru-baru 
ini (2014) merupakan bukti dari kekuatan persuasif 
tata kelola pemerintahan yang baik.

170  Grim & Finke menyatakan bahwa semakin tinggi derajat 
yang dipakai oleh negara dan masyarakat untuk menjamin 
kebebasan beragama, semakin sedikit persekusi agama dengan 
kekerasan dan konflik berdasar agama. Grim & Finke, supra 
catatan kaki 48, 3. 

Kesimpulannya, kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir merupakan kebebasan  fundamental yang 
telah menjadi komitmen Negara Anggota ASEAN 
baik secara individu maupun kolektif, untuk dilindung 
dan dimajukan. Pelanggaran kebebasan beragama 
memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan 
individu dan kelompok. Kajian ini ditujukan untuk 
memberikan perspektif tambahan dengan penekanan 
pada hubungan antara kebebasan beragama di 
satu sisi, dengan perdamaian dan keamanan di sisi 
lain. Kajian ini menekankan bahwa pelanggaran 
serius atas kebebasan beragama bisa menyebabkan 
terjadinya persekusi agama dan menyebabkan 
konflik. Kajian ini juga menggarisbawahi faktor-
faktor yang menyebabkan meningkatnya persekusi 
agama dan konflik di kawasan serta kecenderungan 
di negara-negara ASEAN yang mempengaruhi 
kebebasan agama. Kajian ini memiliki pemahaman 
bahwa prakarsa kebijakan yang ditujukan 
untuk menghadapi persoalan-persoalan dengan 
meningkatkan kontrol pemerintah seharusnya tidak 
memperburuk persoalan, ASEAN memiliki tanggung 
jawab untuk memenuhi janjinnya untuk melindungi 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir, 
dan menghapuskan semua bentuk intoleransi, 
diskriminasi dan penyebaran kebencian yang 
didasarkan pada agama dan keyakinan. Hal ini akan 
memberi jaminan yang lebih luas pada perdamaian 
dan keamanan di kawasan.
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KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KONSTITUSI TERKAIT KEBEBASAN BERAGAMA, 
BERKEYAKINAN DAN BERPIKIR

LAMPIRAN I

Negara 
Anggota 
ASEAN

Hubungan Negara-
Agama yang 
Dinyatakan

Ketentuan-ketentuan yang Menjamin 
Kebebasan Beragama, Berkeyakinan 

dan Berpikir

Persamaan/Non-
Diskriminasi Berdasar 

Agama

Brunei “Agama resmi Brunei 
Darussalam adalah agama 
Islam” 
Pasal 3(1)

“… semua agama boleh dipraktikkan secara 
damai dan harmonis oleh orang-orang yang 
memeluknya”
Pasal 3(1)

Kamboja “Buddhisme adalah agama 
negara”
Pasal 43

“Warga negara Khmer dengan jenis kelamin 
apapun memiliki hak atas kebebasan 
berkeyakinan.
Kebebasan keyakinan agama dan beribadah 
dijamin oleh negara dengan syarat bahwa 
kebebasan tersebut tidak mempengaruhi 
keyakinan agama lain atau melanggar ketertiban 
dan keamanan umum.”
Pasal 43

“Setiap warga negara Khmer 
memiliki persamaan di 
hadapan hukum, menikmati 
hak, kebebasan yang sama, 
dan memenuhi kewajiban 
yang sama terlepas dari … 
keyakinan agama…”
Pasal 31

Indonesia Konstitusi tidak menyatakan 
Indonesia sebagai negara 
sekuler atau berdasar 
agama tertentu, tetapi 
menyatakan bahwa;
“Negara berdasar Atas 
Ketuhanan yang Maha Esa”
Pasal 29(1)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu”
Pasal 29(2)

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 
sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.”
Pasal 28E

“Hak untuk ... kebebasan berpikir dan 
berkeyakinan, kebebasan beragama… adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun”
Pasal 28I(1)  

“Setiap orang berhak 
bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu.”
Pasal 28I(2)

“Identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan 
peradaban.” 
Pasal 28I(3)
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Negara 
Anggota 
ASEAN

Hubungan Negara-
Agama yang 
Dinyatakan

Ketentuan-ketentuan yang Menjamin 
Kebebasan Beragama, Berkeyakinan 

dan Berpikir

Persamaan/Non-
Diskriminasi Berdasar 

Agama

Laos Tidak ada pernyataan 
mengenai hubungan 
Negara – agama

“Warga Negara Laos memiliki hak dan kebebasan 
untuk percaya atau tidak percaya pada agama.”
Pasal 43

“Negara melindungi kebebasan dan hak 
demokratis rakyatnya yang tidak bisa dilanggar 
oleh siapapun”
Pasal 6

“Negara menghormati dan melindungi semua 
aktivitas resmi penganut Buddha dan pengikut 
agama lain, (dan) memobilisasi dan mendorong 
para biksu dan pengikut Buddha dan pendeta 
agama lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
yang bermanfaat bagi Negara dan rakyat”
Pasal 9

Peraturan tentang Manajemen dan Perlindungan 
Kegiatan Agama memberikan hak kepada warga 
Negara Laos, orang asing, orang yang tak 
memiliki kewarganegaraan dan warga negara 
asing untuk menjalankan atau mengadakan 
upacara-upacara keagamaan”

Malaysia “Islam adalah agama 
Federasi, tetapi agama-
agama lain boleh 
dipraktikkan secara damai 
dan harmonis di bagian 
mana pun di Federasi”
Pasal 3(1)

“Setia orang mempunyai hak untuk memeluk 
dan menjalankan agamanya, dan…untuk 
menyebarkannya”
Pasal 11(1)

“Setiap kelompok agama mempunyai hak (a) 
untuk mengatur urusan agamanya sendiri; (b) 
untuk mendirikan dan menjalankan lembaga-
lembaga untuk tujuan-tujuan keagamaan atau 
amal; dan (c) untuk memperoleh dan memiliki 
hak milik…”
Pasal 11(3)

“Tidak ada seorangpun yang boleh menerima 
perintah atau ambil bagian dalam upacara 
atau kegiatan ibadah agama di luar agamanya 
sendiri.”
Pasal 12(3)

“…tidak boleh ada 
diskriminasi terhadap warga 
negara semata-mata karena 
agama…”
Pasal 8(2)

“Tidak boleh ada 
diskriminasi terhadap 
warga negara semata-
mata karena agama… 
(a) dalam administrasi 
lembaga pendidikan yang 
dikelola oleh otoritas publik.. 
(b) dalam penyediaan… 
bantuan keuangan untuk 
perawatan atau pendidikan 
siswa…”
Pasal 12(1)
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Negara 
Anggota 
ASEAN

Hubungan Negara-
Agama yang 
Dinyatakan

Ketentuan-ketentuan yang Menjamin 
Kebebasan Beragama, Berkeyakinan 

dan Berpikir

Persamaan/Non-
Diskriminasi Berdasar 

Agama

Myanmar Tidak ada agama negara.

“Negara/Union (Myanmar) 
mengakui posisi khusus 
Buddhisme sebagai 
keyakinan yang dianut oleh 
mayoritas warga negara 
Myanmar”
Bagian 361 (Konstitusi 
2008)

“Setiap warga negara mendapatkan hak yang 
sama atas kebebasan berkeyakinan dan hak 
untuk bebas mengakui dan menjalankan agama 
dengan dibatasi oleh ketertiban umum, moralitas 
dan kesehatan dan ketentuan-ketentuan lain 
dari Konstitusi ini”
Bagian 34

“Myanmar juga mengakui Kristen, Islam, Hindu 
dan Animisme sebagai agama yang ada di 
Myanmar”
Bagian 362

“Setiap warga negara bebas menjalankan hak-
hak sebagai berikut, bila tidak bertentangan 
dengan undang-undang, yang disahkan untuk 
keamanan negara, sejalan dengan hukum 
dan ketertiban, perdamaian dan ketenangan 
masyarakat atau ketertiban umum dan moralitas; 

(a) untuk menyatakan atau menerbitkan secara 
bebas keyakinan atau pendapat mereka

(b) untuk berserikat dan berorganisasi

(c) untuk mengembangkan bahasa, sastra, 
budaya yang mereka tumbuhkan, agama 
yang mereka akui, dan adat istiadat tanpa 
mengurangi hubungan antara satu ras 
kebangsaan dengan yang lain atau antara 
ras-ras kebangsaan dengan kepercayaan-
kepercayaan lain”
Bagian 354

“Penyalahgunaan agama untuk kepentingan 
politik tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, 
tindakan apapun yang ditujukan untuk 
atau bisa memicu perasaan kebencian, 
permusuhan atau perselisihan diantara 
kelompok-kelompok masyarakat atau sekte 
dianggap bertentangan dengan Konstitusi 
ini”
Bagian 364

“Negara tidak boleh 
mendiskriminasi warga 
negara… berdasarkan… 
agama…”
Bagian 348

Filipina “Pemisahan Gereja 
dengan negara tidak boleh 
dilanggar”
Pasal II, Bagian 6

“Tidak boleh ada undang-undang yang dibuat 
untuk menghormati sebuah pendirian agama, 
atau melarang kebebasan untuk menjalankan 
agama. Kebebasan menjalankan dan menikmati 
praktik atau ibadah agama, tanpa diskriminasi 
atau pengistimewaan, harus selamanya dijamin. 
Tidak boleh ada ujian agama sebagai syarat 
pelaksanaan hak sipil dan politik”
Pasal III, Bagian 5
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Negara 
Anggota 
ASEAN

Hubungan Negara-
Agama yang 
Dinyatakan

Ketentuan-ketentuan yang Menjamin 
Kebebasan Beragama, Berkeyakinan 

dan Berpikir

Persamaan/Non-
Diskriminasi Berdasar 

Agama

Singapura Tidak ada pernyataan 
tentang hubungan negara-
agama, tetapi sekularisme 
diterapkan secara luas.

“Setiap orang mempunyai hak untuk memeluk 
dan menjalankan agamanya dan untuk 
menyebarkannya“
Pasal 15(1)

“Setiap kelompok agama mempunyai hak 
(a) untuk mengatur urusan agamanya; (b) 
untuk mendirikan dan menjalankan lembaga 
untuk tujuan keagamaan dan amal; (c) 
untuk memperoleh dan memiliki hak milik, 
menyimpannya dan mengelolanya sesuai 
dengan hukum”
Pasal 15(3)

“… tidak boleh ada 
diskriminasi terhadap warga 
negara Singapura semata-
mata berdasarkan agama…”
Pasal 12(2)

Thailand Tidak ada agama negara 
(Konstitusi 2007)

“Negara harus menjadikan 
dan melindungi Buddhisme 
sebagai agama yang 
dipeluk oleh sebagian 
besar orang Thai untuk 
waktu yang sangat lama, 
dan melindungi agama-
agama lain, mendorong 
pemahaman yang baik dan 
harmonis di antara penganut 
agama dan mendorong 
dilaksanakannya prinsip-
prinsip agama untuk 
menciptakan kebajikan dan 
mengembangkan kualitas 
hidup.”
Bagian 79 (Konstitusi 2007)

“Seseorang harus menikmati kebebasan yang 
penuh untuk mengakui agama, sekte agama atau 
keimanan, dan untuk menganut ajaran agama 
atau beribadah sesuai dengan keyakinannya itu, 
selama hal tersebut tidak bertentangan dengan 
kewajiban warga negara, ketertiban umum atau 
moral yang baik”
Bagian 37

“Diskriminasi yang 
tidak adil terhadap 
seseorang berdasar … 
keyakinan agama… tidak 
diperbolehkan”
Bagian 30

Vietnam Konstitusi tidak menyatakan 
Vietnam sebagai negara 
sekuler atau berdasar pada 
agama tertentu.

“(1) Setiap orang mempunyai kebebasan untuk 
berkeyakinan dan beragama, dan mempunyai 
hak untuk mengikuti agama apapun atau tidak 
mengikuti agama apapun. Semua agama 
setara dimuka hukum. (2) Negara menghormati 
dan melindungi kebebasan berkeyakinan dan 
beragama. (3) Tidak seorangpun diperbolehkan 
melanggar kebebasan berkeyakinan dan 
beragama atau mengambil keuntungan dari 
keyakinan dan agama untuk melanggar hukum”
Pasal 24 

“… Semua agama setara di 
muka hukum”
Pasal 24(1)
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Indonesia

INDONESIA
Nama Resmi: Republik Indonesia

Ibukota: Jakarta

Pernyataan  mengenai hubungan antara negara 
dengan Agama dalam Konstitusi/Dokumen 
Pendirian Negara 

Konstitusi tidak menyebutkan Indonesia sebagai negara 
sekuler maupun negara yang berdasar atas agama 
tertentu, tetapi “Negara berdasar atas Ketuhanan yang 
Maha Esa” (Pasal 29(1)) 

Bentuk pemerintahan Negara Kesatuan; sebuah republik dengan sistem 
presidensial

Apakah pengaturan agama merupakan bagian dari 
fungsi negara, bila demikian pemerintahan yang 
mana dan institusi pemerintah yang mana:

Agama diatur oleh pemerintah pusat; institusi utama 
adalah Kementerian Agama. Menurut peraturan 
pemerintah daerah (pada tingkat provinsi dan 
kabupaten) tidak memiliki otoritas untuk mengatur 
agama.

Total Populasi: 237.641.326 (Sensus tahun 2010)

Demografi Agama pada tahun 2014: Muslim (87,18%), Katolik (2,91%), Kristen (6,96%), 
Hindu (1,69%),  Budha (0,72%), Konghucu (0,05%), 
Lainnya (0,13%)

Perubahan Demografi Agama
(dalam interval 10 tahun):

(Lihat di bawah)

Perubahan Demografi Agama1

2010 2000 1990 1971

Total populasi 
(dalam jutaan)

237,64 201,24 179,25 118,37

Muslim (%) 87,18 88,22 87,20 87,51

Protestan (%) 6,96 5,87 6,04 5,11

Katolik (%) 2,91 3,05 3,57/8 2,27

Hindu (%) 1,69 1,81 1,84 1,94

Budha (%) 0,72 0,84 1,03 0,92

Konghucu (%) 0,05 - - 0,82

Lainnya 0,13 0,20 0,31 1,42

1  Penjelasan lebih terinci mengenai Sensus dan perubahan kategori-kategori agama akan dipaparkan pada Pengantar di bawah.
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Indonesia

PENGANTAR
Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki lebih dari 13.000 ribu pulau, dengan lebih 
dari 300 kelompok etnisl kelompok etnis terbesar 
adalah Jawa, dan Pulau Jawa merupakan pulau paling 
padat penduduknya.2 Pulau Jawa merupakan rumah 
bagi kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang sangat 
kuat pada abad ke-7 sampai sekitar tahun 1500-an, 
yang diikuti oleh kerajaan-kerajaan Islam di beberapa 
tempat di Indonesia mulai abad ke-13. Kehadiran 
Eropa di wilayah ini dimulai pada awal abad ke-
16; pada tahun 1602 Belanda mendirikanVerenidge 
Oostindische Compagnie – (VOC) yang bangkrut 
dan berakhir pada tahun 1800. Pendirian Hindia 
Belanda sebagai sebuah koloni adalah akibat dari 
bangkrutnya VOC. Penguasaan Belanda atas 
Indonesia berlangsung secara bertahap dan baru 
hampir menyeluruh pada awal abad 20. Pada saat 
itu Indonesia bukanlah sebuah entitas yang bersatu; 
sebuah kesadaran tentang identitas Indonesia baru 
muncul pada abad ke-20.3 Kekuasaan asing terakhir 
yang menguasai Indonesia adalah Jepang pada tahun 
1942-1945.

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sejak saat itu 
sampai tahun 1998 Indonesia hanya memiliki dua 
presiden, yaitu Presiden Sukarno (1945-1967) yang 
mewakili sebuah rezim yang kemudian disebut 
sebagai Orde Lama, dan Presiden Suharto (1967-
1968) yang memimpin Orde Baru. Sebuah titik balik 
penting dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 
Reformasi 1998 yang menandai dimulainya proses 
demokratisasi setelah diturunkannya Suharto. 
Pemilihan Presiden langsung telah dilakukan setiap 
lima tahun sejak tahun 2004. Joko Widodo memulai 
pemerintahannya pada bulan Oktober 2014 sebagai 
Presiden ketujuh setelah memenangi Pemilihan 
Presiden terakhir. Sebelum 1998, Indonesia adalah 
negara yang amat terpusat; proses desentralisasi yang 
mengikuti demokratisasi membagi kekuatan politik 
dan ekonomi kepada pemerintah-pemerintah lokal, 
yang kini terdiri dari lebih banyak provinsi dan 
kabupaten atau kota. Sampai dengan bulan Desember 

2  Diskusi terbaru dan terperinci mengenai pengelompokan 
suku-suku Indonesia ditulis oleh Aris Ananta, dkk., A New 
Clasification of Indonesia’s Ethnic Groups (Based on 2010 
Population Census), ISEAS Working Paper #1, 2014 tersedia 
di http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS_
Working%20Paper_%20No%201.pdf.

3	 	M.C.	Rickleffs,	A History of Modern Indonesia Since C.1200 (3rd 
Ed),	2001,	Basingstoke:	Palgrave	Macmillan,	189.

2013, Indonesia memiliki 539 daerah otonom (terdiri 
dari 34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota).4 

Desentralisasi menjadi faktor yang penting 
diperhatikan karena adanya perbedaan komposisi 
minoritas-mayoritas agama di berbagai tempat 
di Indonesia. Walaupun mayoritas penduduk 
Indonesia adalah Muslim (87%) bagian-bagian 
lain dari Indonesia memiliki komposisi mayoritas-
minoritas yang berbeda-beda. Aceh, misalnya, 
memiliki mayoritas Muslim yang amat besar (98%); 
Bali merupakan daerah mayoritas Hindu (80%, 
dibandingkan dengan 1,69% rata-rata nasional); di 
provinsi kecil Nusa Tenggara Timur, 36% dari jumlah 
penduduk adalah Katolik (sementara rata-rata 
nasional hanya 2,91%); dan di Sumatra Utara 27% 
penduduknya beragama Protestan. 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak secara 
eksplisit menyebut Indonesia sebagai negara sekuler 
atau negara agama. Akan tetapi, Pembukaan 
dan Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara 
Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Agama disebutkan sebagai pilar yang pertama 
dari pilar negara yang disebut sebagai Pancasila.5 
Pada prinsipnya, Pasal 29 ayat 2 mengatakan 
bahwa negara harus menjamin kebebasan warga 
negara untuk beragama dan menjalankan ibadah 
sesuai dengan agamanya. Akan tetapi, agama-
agama tertentu diistimewakan karena mendapat 
pengakuan formal. Pengakuan dan pengistimewaan 
itu tergantung pada apakah agama tersebut bersifat 
monoteistik, sebagaimana disebut dalam sila pertama 
dari Pancasila. Ini merupakan isu penting yang akan 
dibahas lebih lanjut dalam laporan ini. Kementerian 
Agama (Kemenag) secara kelembagaan mengakui 
agama-agama besar yaitu Islam, Katolik, Protestan, 
Hindu, Budha dan Konghucu. Oleh karena itu, dari 
sudut pandang konstitusional, legal dan institusional, 
pengaturan agama oleh negara dilandasi oleh asumsi 
sifat monoteistik “agama”—termasuk di sini adalah 
apakah suatu kepercayaan tertentu dipandang 
sebagai agama atau bukan. Konsekuensi praktis dan 
legal mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut. 

4 http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_
konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf.

5	 	Empat	lainnya	adalah:	Kemanusiaan	yang	adil	dan	beradab;	
Persatuan	 Indonesia;	 Kerakyatan	 yang	 dipimpin	 oleh	 hikmat	
kebijaksanaan	 dalam	 permusyawaratan/perwakilan;	 dan	
Keadilan	sosial	bagi	seluruh	rakyat	Indonesia.
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Beberapa ciri hubungan yang penting antara agama 
dan negara telah ada sejak masa kolonial. Rezim 
kolonial Belanda mengatur adminitrasi agama 
dalam beberapa departemen. Pengadilan agama 
berada di bawah Departemen Kehakiman, sementara 
Departemen Dalam Negeri menangani pendidikan 
Islam dan haji. Satu hal yang sangat penting pada masa 
ini adalah didirikannya pengadilan-pengadilan untuk 
urusan agama Islam yang dimulai pada akhir abad ke-
19 di Jawa dan Madura.  Pengadilan-pengadilan inilah 
yang menjadi bibit pengadilan-pengadilan agama 
Islam di seluruh Indonesia. Di bawah kekuasaan 
Jepang pada tahun1942-1945, Kantor Urusan Agama 
(KUA) digunakan untuk mengganti Kantor Urusan 
Pribumi Belanda, dan kemudian diperluas fungsinya 
untuk mengatur urusan-urusan umat Islam yang 
sebelumnya diatur di departemen-departemen yang 
berbeda. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal 
Kementerian Agama setelah kemerdekaan.6 

Kementerian Agama didirikan pada bulan januari 
1946, ketika Indonesia baru merdeka. Usulan untuk 
mendirikan Kementerian ini muncul pada masa-masa 
kemerdekaan bulan Agustus 1945. Kementerian ini 
didirikan di tengah perdebatan sengit tentang bentuk 
hubungan negara-agama.  Pada masa itu, beberapa 
kelompok politik Islam ingin menjadikan hukum 
Islam (Syariah) sebagai dasar Negara Indonesia 
dengan alasan bahwa umat Islam adalah mayoritas. 
Mereka tidak memperjuangkan negara Islam yang 
sepenuhnya, tetapi yang mengakui kewajiban 
menjalankan Syariah Islam bagi pemeluknya. 
Sesungguhnya, rancangan awal dari UUD 1945 berisi 
klausul tentang kewajiban ini, tetapi telah dihapus 
ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Dengan demikian pembentukan Kementerian Agama 
beberapa bulan kemudian dianggap sebagai konsesi 
terhadap umat Islam. Tetapi, tugas Kementerian ini 
kemudian juga mengatur urusan agama lain, dengan 
bagian agama Protestan dan Katolik pada tahun 
yang sama. Baru pada tahun 1960, agama Hindu 
diberi tempat di Kementerian Agama, diikuti oleh 
agama Budha pada tahun 1966 (pertama diletakkan 
di bawah bagian agama Hindu dan pada tahun 
1980 ditempatkan di bagian terpisah). Masing-
masing dari lima agama tersebut kini telah memiliki 
sebuah Direktorat Jenderal di Kementerian dengan 
perkecualian Islam yang memiliki dua Direktorat 

6  B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The 
Hague:	Nijhoff,	1982),	9-11,	105-111.

tambahan, yang pertama secara khusus mengatur 
jemaah haji ke Mekah dan umroh dan yang lainnya 
untuk pendidikan Islam. Direktorat-direktorat ini 
dimaksudkan untuk menjadi perwakilan komunitas-
komunitas agama.

Agama keenam yang secara kelembagaan diakui, yaitu 
Konghucu, memiliki sejarah yang lebih rumit. Sampai 
tahun 1960, pemerintah mengakui Konghucu, tetapi 
setelah pembersihan PKI, Konghucu dilarang selama 
lebih dari 30 tahun, bersamaan dengan ekspresi tradisi 
dan kepercayaan Cina. Pada tahun 2000, Presiden 
Abdurahman Wahid mencabut instruksi Presiden 
tahun 1967 yang menjadi dasar pelarangannya. Pada 
tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
berjanji bahwa Konghucu akan memiliki Direktorat 
Jenderal tersendiri. Pada saat ini, Konghucu terwakili 
di dalam Pusat Kerukunan Antar Agama di bawah 
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.7   

Walaupun konsep “agama yang diakui” tidak memiliki 
dasar hukum, dalam praktiknya agama selain enam 
yang disebut di atas dianggap sebagai agama yang 
“belum diakui”, sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan 
tahun 2003. Pembedaan ini memiliki beberapa 
implikasi pendanaan negara atas institusi agama, 
cara agama dicatatkan, dan pemenuhan hak-hak sipil 
dan politik warga Negara, karena di dalam KTP ada 
kolom agama. 

Kementerian Agama adalah satu dari lima 
Kementerian Negara yang menerima dana APBN 
terbesar. Pada tahun 2013, Kementerian ini menerima 
lebih dari 45 triliun rupiah atau 2,7% dari total APBN. 
Dana negara untuk komunitas agama didistribusikan 
melalui Direktorat Jenderal dan biasanya diberikan 
untuk “urusan keagamaan” (misalnya: gaji untuk 
penceramah agama, untuk penyebaran agama, dan 
perawatan tempat-tempat ibadah) dan pendidikan 
agama formal (sekolah dan universitas termasuk 

7 http://www.merdeka.com/perist iwa/ini-kata-sby-
soal-usulan-dirjen-khonghucu-di-kemenag.html. Lihat juga 
http://103.7.12.80/laporan/pejabat_lihat.aspx?id=150236269
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pendanaan untuk guru-guru agama).8 Secara umum 
tampak ada anggapan bahwa jumlah dana yang 
disediakan bagi masing-masing Direktorat Jenderal 
disesuaikan secara proposional dengan prosentase 
jumlah penduduk yang memeluk agama tertentu, 
walaupun tidak ada peraturan resmi mengenai hal 
ini.9 

Cara negara mencatat agama mencerminkan 
administrasinya. Sebagaimana bisa dilihat pada kasus 
Konghucu (dan juga Kristen), karena perubahan 
situasi terkait pengakuan agama sepanjang 
sejarah Indonesia, cara pencatatan agama warga 
negara dalam sensus penduduk dilakukan secara 
inkonsisten. Karena itu, demografi agama yang 
ditunjukkan di atas membutuhkan penjelasan lebih 
lanjut. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 
1945, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, 
yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 
2010. Agama dicatat dalam semua sensus ini; akan 
tetapi data mengenai agama dari  sensus tahun 1961 
sampai 1980 tidak dikeluarkan ke publik. Ada juga 
perubahan terkait bagaimana agama dicatat, yang 
membuat perbandingan-perbandingan langsung di 
antara beberapa sensus itu menjadi sulit. Perubahan-
perubahan spesifik tentang bagaimana agama 
dikategorikan adalah sebagai berikut: 

(i) Kategori Kekristenan: Pada tahun 1971 ada 
tiga kategori Keristenan dengan angka sebagai 
berikut: Katolik (2,27%), Protestan (4,25%), dan 
“Kristen yang lain” (0,76%). Tidak sepenuhnya 
jelas apa yang dimaksud dengan “Kristen yang 
lain” dalam hal ini. Pada tahun 1985, Survei 
Penduduk Antar Sensus (yang tidak dimasukan 

8	 	Data	dikompilasikan	dari	berbagai	sumber	yang	dikeluarkan	
oleh	 Kementerian	 Keuangan.	 Sumber	 utama	 Anggaran	
Pendapatan	 dan	 Belanja	 Negara	 dari	 tahun	 2007	 hingga	
tahun2013 tedapat di http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/
acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf.;	 informasi	
umum	 mengenai	 Anggaran	 Pendapatan	 dan	 Belanja	 Negara	
terdapat di http://www.kemenkeu.go.id/uuapbn. Mengenai 
Kementerian	 Urusan	 Agama	 sebagai	 salah	 satu	 dari	 lima	
Kementerian	Negara	yang	menerima	bagian	terbesar,	lihat	http://
bisnis.news.viva.co.id/news/345812-5-anggaran-Kementerian-
paling-tebal-di-2013.   

9	 	 Sebagai	 contoh,	 pada	 tahun	2013,	dari	 total	 anggaran	45	
triliun	 rupiah,	 Direktorat	 Agama	 Katolik	 menerima	 kira-kira	
550	 miliar	 rupiah;	 Direktorat	 Agama	 Protestan	 sekitar	 950	
miliar	rupiah;	Direktorat	Agama	Hindu	sekitar	600	miliar	rupiah	
(biasanya	sekitar420	miliar,	tetapi	pada	tahun	2012	terjadi	defisit	
anggaran);	 Direktorat	 Agama	Budha	 sekitar	 225	miliar	 rupiah.	
(http://www.dpr.go.id/complorgans/commission8/risalah/
k8_risalah_RDP_Komisi_VII_DPR_RI_dengan_Dirjen_Bimas_
Katholik_Dirjen_Bimas_Hindu_dan_Dirjen_Bimas_Buddha_
Kementerian_Agama_R.I.pdf.)	

ke dalam tabel di atas), dan sensus tahun 1990 
mengelompokkan “Protestan dan Kristen lain” 
bersama-sama dalam satu kategori. Dengan 
alasan tersebut, Protestan dan Kristen lain 
dikelompokkan dalam Protestan di dalam 
tabel di atas (yang menjadikan total 5,11%). 
Pada sensus tahun 2000 dan 2010, hanya dua 
kategori yang digunakan, dan itu pun dengan 
menggunakan terminologi yang berbeda: 
sensus tahun 2000  menyebut  Protestan dan 
Katolik, dan sensus tahun 2010 menggunakan 
kategori Kristen dan Katolik.  

(ii) Konghucu: Pada tahun 1990 dan 2000, 
Konghucu tidak didaftar karena hilang dari 
wacana resmi terkait agama-agama yang diakui 
dan kembali diakui baru pada tahun 2000.10  
Tampaknya Konghucu pada kedua sensus itu 
dikelompokkan ke dalam kategori “Lainnya”, 
namun mungkin saja mereka memilih 
mengidentifikasi diri mereka ke dalam agama 
Budha, Kristen atau agama-agama lain. 

(iii) “Lainnya”: Sensus tahun 2010 adalah sensus 
yang paling detail, yang mendaftar enam agama 
yang diakui, “Lainnya”, dan dua kategori baru: 
“tidak terjawab” (0,06%), “tidak ditanyakan” 
(0,32%), yang secara statistik sangat signifikan 
karena angka ini lebih tinggi dari mereka 
yang beragama Konghucu dan “Lainnya”. 
Sebagaimana akan dibahas nanti, UU tentang 
Administrasi Kependudukan tahun 2006 
mengakui enam agama, dan memasukkan 
kategori “Lainnya” (di dalam KTP dan sensus 
penduduk) untuk mereka yang agamanya 
bukan satu dari enam yang diakui. “Lainnya” 
mungkin termasuk agama-agama adat, aliran 
kepercayaan, bentuk-bentuk agama lainnya, 
atau mereka yang tidak memiliki afiliasi 
agama.11 

10	 	 Presiden	 Abdurahman	 Wahid	 mengeluarkan	 Keputusan	
Presiden	 No.6/2000	 tentang	 pencabutan	 Instruksi	 Presiden	
No.24/1967	 tentang	 Agama,	 Kepercayaan	 dan	 Adat-istiadat	
Cina. Tetapi sensus pada tahun yang sama belum memasukkan 
Konghucu	sebagai	salah	satu	pilihan	dalam	kategori	agama.

11  Data sensus diambil dari publikasi resmi oleh Badan Pusat 
Statistik.	Buku	Agus	 Indiyanto,	Agama Indonesia dalam Angka 
(Pusat	Studi	Agama	dan	Lintas	Budaya,	Universitas	Gadjah	Mada,	
2013)	membandingkan	sensus	tahun	2000	dengan	tahun	2010,	
dan	memberikan	perhatian	khusus	pada	kategori	“Lainnya”	(hal.	
56-61).	 	Tulisan	 lebih	awal	mengenai	demografi	agama	adalah	
karya	Leo	Suryadinata,	Evy	N.Arifin	dan	Aris	Ananta,	 Ethnicity and 
Religion in a Changing Political Landscape, ISEAS, 2003. 



Keeping the Faith: 
A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN

57

Indonesia

Patokan bersejarah paling mutakhir di Indonesia 
dalam hal perlindungan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir adalah peristiwa-
peristiwa yang dipicu oleh gerakan kerakyatan 
pada masa reformasi 1998. Setelah tahun 1998, 
landasan hukum untuk hak asasi manusia 
diperkuat melalui amandemen Konstitusi 
dan disahkannya sejumlah UU mengenai 
hak asasi manusia. Pasal 29 UUD 1945 (yang 
“menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya”) masih tetap tidak berubah, 
tetapi dilengkapi dengan beberapa Pasal baru 
yang merupakan bagian dari Bab baru yang 
terfokus pada hak asasi manusia. Walaupun 
amandemen secara luas dianggap mengubah 
karakter Negara Indonesia,12 namun secara 
umum tidak ada perubahan signifikan sejauh 
menyangkut hubungan negara dan agama. Ada 
usulan untuk memberikan pengakuan yang lebih 
eksplisit pada Syariah Islam sebagai ulangan 
dari perdebatan konstitusional pada tahun 1945, 
tetapi usulan tersebut tidak disetujui. UU yang 
cukup sentral, seperti UU tentang Pencegahan 
Penodaan Agama, dimana negara mengambil 
tanggung jawab untuk melindungi agama, tetap 
tidak berubah.13

Dalam laporan kepada Dewan Hak Asasi 
Manusia PBB ketika Universal Peridoic Review  
tahun 2012, Indonesia mengakui bahwa friksi-
friksi di antara komunitas beragama masih 
menjadi sebuah tantangan.14  Dari sudut pandang 
pemerintah Indonesia, tantangannya adalah 
untuk melindungi hak komunitas-komunitas 
ini sambil menjaga ketertiban umum (dalam 
konteks dimana ada mayoritas agama yang kuat 
dan dominan dan tidak adanya pemisahan yang 
konstitusional antara negara dan agama. Ada dua 
isu yang secara khusus disebut, yaitu yang terkait 
dengan kelompok agama non-mainstream 
yang selama beberapa tahun terakhir menjadi 

12  Lihat diskusi di Bagian Dua tulisan ini.

13	 	Untuk	diskusi	lebih	jauh	mengenai	UU	ini,	lihat	infra ss I.B.1. 
dan 1.B.2.

14	 	Dewan	HAM,	A/HRC/WG.6/13/IDN/1:	Laporan	nasional	yang	
disusun	sesuai	dengan	Paragraf	5	Lampiran	Resolusi	Dewan	HAM	
PBB	No	16/21	–	Indonesia	(7	 Maret	2012).	Lihat	juga	pernyataan	
Menteri	 Luar	 Negeri	 Indonesia,	 di	 http://kemlu.go.id/Pages/
SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Men
teri&IDP=769&I=en.

sasaran tuduhan “penodaan agama” (misalnya 
Ahmadiyah) dan pembangunan tempat ibadah 
(kasus Gereja Taman Yasmin).

Terkait dengan isu yang pertama, Indonesia 
mempertahankan UU Pencegahan Penodaan 
Agama dengan mengatakan bahwa penting 
untuk melindungi hak untuk menjalankan 
agama dan perlunya menjaga ketertiban umum. 
Secara umum, UU tersebut dianggap tidak 
mencampuri hak para pemeluk agama. Saran 
dari sejumlah negara untuk mencabut UU 
tersebut merupakan satu dari 30 rekomendasi 
(secara total ada 180 rekomendasi) yang tidak 
diterima oleh Indonesia. Dua hal yang  dijanjikan 
oleh Indonesia untuk memperbaiki situasi 
adalah (1) Memperkuat dialog antaragama 
untuk menyelesaikan isu-isu antaragama secara 
damai dan memperkuat sikap moderat; (2) 
Di tingkatan kebijakan, merumuskan suatu 
Rancangan UU Kerukunan Beragama, yang 
telah beberapa kali dibahas di DPR sejak tahun 
2012 namun kemudian ditunda.

Terlepas dari adanya persoalan tumpang tindih 
hubungan antara agama dan negara sebagaimana 
yang disebutkan di atas, dan insiden-insiden 
terkait kebebasan beragama yang akan dibahas 
di Bagian Dua, secara umum Indonesia dianggap 
sebagai sebuah negara yang bebas. Salah satu 
indikatornya adalah peringkat yang dibuat oleh 
Freedom House yang menempatkan Indonesia 
sebagai “negara bebas” sejak tahun 2006 hingga 
2013; pada tahun 2014 peringkat ini diturunkan 
menjadi “bebas sebagian” (partly free) karena 
disahkannya UU tentang Organisasi Masyarakat 
pada tahun 2013.15

15 http://www.freedomhouse.org /report/ f reedom-
world/2014/indonesia-0. Alasan penurunan peringkat adalah 
“karena	 adanya	 pengesahan	 UU	 yang	 membatasi	 aktifitas	
organisasi non pemerintah, meningkatnya pengawasan birokrasi 
atas kelompok-kelompok itu, dan persyaratan agar mereka 
mendukunh	ideologi	Pancasila	–	termasuk	unsur	monoteistiknya”.	
Namun	penting	dicatat	bahwa	persyaratan	terakhir	(mendukung	
Pancasila)	bukanlah	hal	baru	dalam	peraturan	 tersebut,	 tetapi	
melemahkan	 formulasi	 yang	 lebih	 kuat	 yang	 ada	 dalam	 UU	
sebelumnya	 tahun	 1985,	 yang	 mengatakan	 bahwa	 Pancasila	
harus	menjadi	satu-satunya	dasar	(asas	tunggal)	dari	organisasi	
masyarakat.	Sedangkan	UU	No	17	tahun	2013	mengatakan	bahwa	
sebuah organisasi bisa memiliki dasar lain selain Pancasila selama 
tidak	bertentangan	dengannya.
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BAGIAN SATU: KERANGKA KERJA LEGISLATIF DAN KEBIJAKAN
A. Kewajiban-kewajiban Internasional16

Dokumen 
Internasional

Tahun 
Penandatanganan

Tahun Ratifikasi/Aksesi Reservasi/Deklarasi 
(berdasarkan agama)

CEDAW 1980 1984 (UU No. 7/1984) Tidak ada

CRC 1990 1990(Peraturan Presiden No. 
39/1990)

Tidak ada

CAT 1985 1998 (UU No. 5/1998) Tidak ada

CERD 1999 (UU No. 29/1999) Tidak ada

ICESCR 2005 (UU No. 11/2005) Tidak ada

CCPR 2005 (UU No. 12/2005) Tidak ada

CED 2010 (UU tentang ratifikasi Konvensi 
ini telah dibahas di DPR).

CRPD 2007 2011 (UU No. 19/2011) Tidak ada

CMW 2004 2012 (UU No. 6/2012) Tidak ada

Dalam semua perjanjian Internasional yang disebutkan pada tabel di atas, Indonesia tidak membuat reservasi 
berdasarkan agama. Akan tetapi, sebagaimana dibahas di bawah, kualifikasi atau pembatasan-pembatasan 
berdasarkan agama muncul dalam Konstitusi dan beberapa UU yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan 
kewajiban Indonesia sesuai dengan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). 

Tidak sepenuhnya jelas apakah Indonesia menganut sistem monoisme atau dualism; isu ini masih diperdebatkan 
dalam jurisprudensi maupun komentar akademik.17 Yang jelas, menurut Pasal 9 dan 10 UU No. 24 tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa sebuah perjanjian Internasional harus disahkan oleh DPR 
supaya menjadi bagian hukum Indonesia. Semua konvensi-konvensi yang disebut di atas telah diberlakukan 
sebagai hukum nasional, kecuali Konvensi Hak Anak/CRC (yang disahkan melalui keputusan Presiden, 
sebelum diberlakukannya UU tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional) dan Konvensi anti Penghilangan 
Paksa/CED yang telah dibahas oleh DPR dan diharapkan disahkan sebelum akhir periode 2014.18 

16	 	Referensi	utama	untuk	tabel	ini	adalah	https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en. Diakses terakhir pada 
tanggal	19	Maret	2014.	

17  Sari Aziz dan Ranyta Yusran, Indonesia’s Country Report,	Centre	for	International	Law	(Proyek	Riset	CIL	tentang	Kejahatan	Maritim	
internasional),	National	University	of	Singapore,	2011,	9-13		http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/10/Country-Report-
Indonesia.pdf>	Laporan	ini	membahas	debat	akademik	mengenai	apakah	Indonesia	memakai	sistem	monis	atau	dualis	(pp.	9-13).	
Dalam	praktiknya,	ada	inkonsistensi.	Ada	contoh	dimana	pengadilan	menolak	menggunakan	Konvensi	Anti	Penyiksaan	(CAT)	yang	telah	
diratifikasi	pada	waktu	itu	dengan	alasan	bahwa	KUHP	tidak	memiliki	pasal	tentang	penyiksaan.	Akan	tetapi	ada	contoh	juga	ketika	
Mahkamah	Konstitusi	pada	tahun	2003	mengambil	posisi	monis	dengan	menggunakan	ICCPR	untuk	mempermasalahkan	UU	yang	
mengambil	hak	politik	mantan	anggota	PKI	(Keputusan	 No.	 011-017/PUU-I/2003),	 padahal	 ratifikasi	 atas	 kovenan	 itu	 baru	
dilakukan	pada	tahun	2005.	Terima	kasih	untuk	Asfinawati	yang	memberikan	contoh-contoh	ini.

18	 	Sampai	akhir	tahun	2013,	DPR	mengundang	para	pihak	untuk	dengar	pendapat	tentang	rancangan	UU	ratifikasi	konvensi.	Tetapi	
sampai	bulan	Juni	2014,	rancangan	UU	tersebut	belum	disahkan,	walaupun	UU	ini	dianggap	sangat	penting,	diantaranya	karena	kasus	
penculikan	aktivis	prodemokrasi	tahun	1998	belum	diselesaikan.	Lihat	misalnya	dua	rapat	dengar	pendapat	dengan	NGO	(Elsam)	dan	
dengan	pemerintah	 (Menteri	 Luar	Negeri)	di	 	 :http://www.elsam.or.id/downloads/518735_Masukan_Elsam_RDPU_Penghilangan_
Paksa.pdf dan http://kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?IDP=812&I=id. 
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B. UU dan Kebijakan Nasional

Sebelum membahas UU dan kebijakan khusus 
mengenai kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir, penting diberikan penjelasan pengantar 
tentang sistem hukum Indonesia. Pertama, perlu 
diketahui hirarki perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia, karena ini berpengaruh pada jaminan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Hirarki itu terdiri dari UUD yang menempati tempat 
tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, UU (atau 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU), Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan 
Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota).19 Kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir diatur dan dijamin dalam hirarki perundang-
undangan ini dengan cara yang tidak sepenuhnya 
konsisten (misalnya, peraturan di suatu tingkat 
perundang-undangan dapat bertentangan dengan 
peraturan di tingkat lain), yang akan dibahas secara 
terinci di bawah.

Kedua, sistem hukum Indonesia sebagian besar 
berasal dari sistem hukum kolonial Belanda yang 
disandarkan pada hukum dan statuta, sedangkan 
putusaan pengadilan dianggap sebagai acuan dan 
bukan sebagai sumber hukum.20   

Ketiga, dalam hal isi, kita dapat mengelompokkan 
jenis-jenis hukum dan kebijakan tentang isu-isu yang 
terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir ke dalam tiga kategori. Beberapa 
hukum dan kebijakan secara eksplisit menyebutkan 
tentang kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir; kelompok hukum dan kebijakan lain 
mengenai implikasi terhadap kelompok pertama 
ini dalam administrasi warganegara (misalnya UU 
terkait Administrasi Kependudukan, Kepolisian dan 
Kejaksaan); dan kelompok ketiga terdiri dari hukum 
dan kebijakan tentang isu-isu lain (UU tentang 
Teknologi Informasi, Perfilman atau Perlindungan  
Anak) yang memiliki klausul-klausul yang mungkin 

19	 	Pasal	7	dari	UU	No.	 	12/2011.	Pada	 tahun	2004	Tap	MPR	
dikeluarkan dari hirarki, tetapi dimasukkan kembali pada tahun 
2011.	Ada	perdebatan	mengenai	Peraturan	Menteri	yang	tidak	
dimasukkan dalam hirarki tersebut. Sebagaimana ditunjukkan 
dalam	diskusi	di	bawah	 ini,	walaupun	Peraturan	Menteri	tidak	
masuk	dalam	hirarki,	tetapi	beberapa	diantaranya	sangat	penting	
dalam kaitannya dengan isu kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir.

20	 	Bivitri	Susanti,	“Indonesia”,	dalam	Rule of Law for Human 
Rights in the Asean Region: A Base-line Study, Human Rights 
Resource	Centre,	2011,	90-91.  

berdampak langsung pada kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, walaupun hukumnya 
sendiri tidak dibuat untuk secara spesifik mengatur 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 

1. Kebebasan untuk memeluk, berpindah atau 
meninggalkan agam a atau kepercayaan; dan 
bebas dari kekerasan

Bab XI Pasal 29 UUD mengandung dua ayat-ayat 
pendek sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agama 
dan kepercayaannya itu.

Sebagai akibat dari gerakan demokratisasi pada 1998, 
jaminan kebebasan untuk beragama, berkeyakinan 
dan berpikir menjadi jauh lebih kuat. Amandemen 
atas UUD dan pembuatan UU baru memberikan 
perlindungan yang lebih luas.21 Secara khusus 
Pasal 28E(1) menjamin kebebasan beribadah dan 
Pasal 28E(2) secara eksplisit menjamin kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan pikiran.22 Pasal 
28I(1) mengesankan bahwa kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir bersifat absolut dan tidak 
memiliki perkecualian; semuanya adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

21	 	Konstitusi	diamandemen	sebanyak	empat	kali	antara	tahun	
1999	 sampai	 2002.	 Pasal	 29	 dipertahankan	 tanpa	 perubahan,	
sedangkan amandemen kedua tahun 2000  memasukkan 
pasal-pasal	 tentang	hak	asasi	manusia	 secara	ekstensif	 	 (Pasal	
28A	 sampai	 J,	 di	 bawah	 judul	 “Bab	 XA	 tentang	 Hak	 Asasi	
Manusia”).	

22	 	Pasal	28E	menyatakan	bahwa:	
“(1)	Setiap	orang	bebas	memeluk	agama	dan	beribadat	menurut	
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan,	memilih	 kewarganegaraan,	memilih	 tempat	 tinggal	
di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.  
(2)	Setiap	orang	berhak	atas	kebebasan	meyakini	kepercayaan,	
menyatakan	 pikiran	 dan	 sikap,	 sesuai	 dengan	 hati	 nuraninya.	 
(3)	Setiap	orang	berhak	atas	kebebasan	berserikat,	berkumpul,	
dan mengeluarkan pendapat.
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apa pun.23 

Di samping Konstitusi, UU yang paling penting 
adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi 
manusia. Pasal 4 menyatakan bahwa hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, dan hak beragama, 
termasuk di antara hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun. Pasal 22 menyebutkan bahwa setiap orang 
bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu, dan bahwa negara menjamin hak tersebut. Dalam 
sebagian besar kasus tanggung jawab negara adalah 
untuk menjamin hak setiap orang, bukan hanya warga 
negara, dengan secara khusus menyebut perempuan 
dan anak-anak.24 

Walaupun tampak ada landasan yang kuat bagi 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir, 
ada pembatasan-pembatasan yang muncul dalam 
menafsirkan jaminan ini. Misalnya, terlepas adanya 
status non-derogable atas hak-hak yang terkait dengan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, beberapa 
klausul di dalam UUD 1945 telah ditafsirkan sebagai 
memberikan batasan-batasan yang cukup signifikan. 
Secara khusus, cara pendefinisian agama di dalam 
konstitusi telah membatasi cakupan perlindungan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
secara lebih jauh. Selain itu, ada pula UU tertentu 
yang secara langsung mempengaruhi kebebasan 
tersebut.

23	 	Pasal	28I	menyatakan	bahwa:	
(1)	Hak	untuk	hidup,	hak	untuk	tidak	disiksa,	hak	kemerdekaan	
pikiran	dan	hati	nurani,	hak	beragama,	hak	untuk	tidak	diperbudak,	
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak	dituntut	atas	dasar	hukum	yang	berlaku	surut	adalah	hak	
asasi	manusia	yang	tidak	dapat	dikurangi	dalam	keadaan	apa	pun. 
(2)	 Setiap	 orang	 berhak	 bebas	 atas	 perlakuan	 yang	 bersifat	
diskriminatif	 atas	 dasar	 apa	 pun	 dan	 berhak	 mendapatkan	
perlindungan	terhadap	perlakuan	yang	bersifat	diskriminatif	itu. 
(3)	 Identitas	budaya	dan	hak	masyarakat	 tradisional	dihormati	
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
(4)	Perlindungan,	pemajuan,	penegakan,	dan	pemenuhan	hak	asasi	
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
(5)	 Untuk	 menegakan	 dan	 melindungi	 hak	 assi	 manusia	
sesuai	 dengan	 prinsip	 negara	 hukum	 yang	 demokratis,	 maka	
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundangan-undangan.

24	 	Selain	itu,	UU	ini	memberikan	landasan	hukum	lebih	jauh	bagi	
Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia	(Komnas	HAM),	yang	didirikan	
pada	 tahun	1993.	UU	yang	sama	memerintahkan	dibentuknya	
sebuah	pengadilan	HAM.	Pada	tahun	2000,	UU	No.	26	tahun	2000	
tentang	 Pengadilan	 HAM	 disahkan	 DPR.	 Sebagai	 tindak	 lanjut	
dari	 UU	 tersebut,	 sebuah	 peraturan	 pemerintah	 (No.	 3)	 juga	
dikeluarkan	pada	tahun	2002	tentang	kompensasi,	restitusi	dan	
rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

a. Perpindahan agama

Perpindahan agama dari satu agama ke agama lain 
tidak ilegal. Namun ada usaha yang lebih ekstensif 
untuk mencegah terjadinya perpindahan agama 
pada anak-anak, yang disebutkan di dalam UU 
Perlindungan Anak tahun 2002, yang nanti akan 
dibahas pada bagian pengajaran dan penyebaran 
agama, dan anak-anak. 

b. Pembatasan kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir: “nilai-nilai agama”

Pasal 28J menyebutkan batas-batas hak asasi manusia 
secara umum yang memasukkan “nilai-nilai agama”: 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan UU dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara pasal 28J (2) menyebutkan “nilai-nilai 
agama”, sumber-sumber lain tidak menyebutkannya. 
Dukungan resmi yang pertama dan tertinggi untuk 
hak asasi manusia adalah Ketetapan MPR (No. 
XVII/MPR/1998, ditandatangani pada November 
1998, beberapa bulan setelah Reformasi). Pasal 36 
Ketetapan MPR itu menyebutkan “pertimbangan 
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis” sebagai faktor yang bisa 
membatasi hak-hak dan kewajiban individu. Klausul 
pembatasan pada Pasal 18(3) ICCPR, yang diratifikasi 
Indonesia tanpa reservasi, menyebutkan bahwa 
pembatasan yang diperbolehkan adalah pembatasan 
yang diperlukan untuk melindungi “keamanan 
publik, ketertiban, kesehatan atau moral atau hak-
hak dan kebebasan fundamental lainnya.” Di dalam 
UU tentang Hak-hak Asasi Manusia (1999), bab 
tentang pembatasan dan pelarangan menyebutkan 
kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa 
(Pasal 73), tetapi Pasal 23 menambahkan “nilai-nilai 
agama” sebagai batasan lain.   
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Pembatasan atas dasar “nilai-nilai agama” menjadi 
signifikan karena hal itu digunakan untuk 
membatasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Pembatasan ini berperan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang tetap 
mempertahankan UU tentang Pencegahan Penodaan 
Agama. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa UU 
tersebut memang membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir tetapi ini adalah batasan 
yang diperbolehkan oleh Konstitusi. Salah satu alasan 
yang diajukan adalah frase “nilai-nilai agama” pada 
Pasal 28J(2) UUD di atas.25 Mahkamah Konstitusi 
secara kategoris menerima bahwa klausul-klausul 
pembatasan di dalam Konstitusi berbeda dengan 
Pasal 18 ICCPR.26 “Nilai-nilai agama” dipahami bukan 
semata-mata dalam kaitannya dengan moralitas, 
tetapi juga sebagai teologi (ortodoksi). Karena itulah 
keyakinan agama yang dianggap “menyimpang” atau 
“tidak benar” boleh dilarang atau dihukum tanpa 
melanggar jaminan konstitusional atas kebebasan 
beragama dan berkeyakinan.  

c. Pembatasan berdasarkan cara agama 
didefinisikan 

Penyebab lain pembatasan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir berasal dari cara agama 
didefinisikan. Cakupan dari apa yang dianggap 
sebagai agama menentukan jangkauan kelompok-
kelompok agama yang dilindungi di bawah klausul-
klausul tentang kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir di dalam konstitusi dan UU. Akibatnya, 
kelompok-kelompok dengan keyakinan yang tidak 
masuk dalam kategori “agama” tidak dilindungi dan 
bisa menjadi sasaran diskriminasi. Di Indonesia, 
sebenarnya tidak terlalu jelas bagaimana agama 
didefinisikan karena tidak ada UU khusus yang 
mendefinisikannya secara jelas. Definisi operasional 
diambil dari setidaknya tiga sumber. Sumber pertama 
adalah UUD yang menyatakan bahwa negara 
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal 
ini pada umumnya dipahami sebagai tak mencakup 

25	 	Hal	ini	tidak	berarti	bahwa	frase	tersebut	adalah	satu-satunya	
dasar	atau	dasar	 terpenting	yang	digunakan	MK.	Pembahasan	
selanjutnya akan dilakukan di bagian terpisah dari tulisan ini. 
Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	274-275.

26	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	276.

agama-agama non-monoteis dan ateisme.27 Yang 
kedua, ada beberapa peraturan-peraturan yang lebih 
rendah dan edaran-edaran menteri dari tahun 1950-
an sampai tahun 1970-an yang berusaha membuat 
definisi yang eksplisit. Sumber ketiga adalah 
Penjelasan UU Penodaan Agama (No.1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama) – yang menyebutkan agama-
agama tertentu.

Sumber terakhir ini lebih kaya karena dalam 
penjelasannya menyebutkan nama beberapa agama 
dan secara implisit menyebutkan hirarki agama-
agama ketika menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan agama yang dilindungi dari penodaan. Enam 
agama dunia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 
Budha dan Konghucu) disebut sebagai agama-
agama yang secara historis telah dipeluk oleh orang 
Indonesia dan karenanya harus dilindungi dan 
mendapatkan bantuan. Selanjutnya ada agama-
agama dunia yang lain (contoh yang diberikan adalah 
Yahudi, Zoroastrianisme, Shintoisme dan Taoisme) 
yang tidak dilarang dan diperbolehkan, selama 
tidak bertentangan dengan UU atau peraturan yang 
lain. Kemudian ada kelompok lain, yaitu aliran 
kebatinan yang secara implisit tidak dianggap sebagai 
“agama” – tugas pemerintah di sini adalah “berusaha 
menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan 
ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang juga penting 
adalah penjelasan tersebut tidak menyebutkan 
agama-agama asli/suku, yang karenanya tidak 
termasuk dalam kategori “agama”. Ide tentang suatu 
ortodoksi keagamaan tersirat dalam klasifikasi ini. 

Di sini ateisme sama sekali tidak disebut karena 
diasumsikan tidak ada (atau tidak boleh ada) 
di Indonesia. Sesungguhnya, tindakan apa pun 

27	 	 Ada	 dua	 catatan	 di	 sini:	 pertama, sebagaimana dibahas 
dalam	literatur	tentang	sejarah	dan	politik	agama	di	Indonesia,	
sementara	 Islam	 dan	 Kristen	 merupakan	 model	 dari	 agama-
agama	monoteistik,	 Hinduisme,	 Buddhisme,	 dan	 Konghucu	 di	
Indonesia	dikonstruksi	sebagai	agama	monoteistik	juga.	Kedua, 
bahkan	 terkait	 ateisme	 ada	 penafsiran	 alternatif	 yang	 bisa	
menjadikan ateisme sebagai subjek perlindungan kebebasan 
beragama,	berkeyakinan	dan	berpikir	dalam	UUD	1945.	Contoh	
yang paling terkenal berasal dari H. Agus Salim, salah satu Bapak 
pendiri	 bangsa	 Indonesia	 yang	 menulis	 pada	 tahun	 1950-an	
bahwa	 kepercayaan-kepercayaan	 non-monoteistik	 dan	 ateistik	
seharusnya	juga	dilindungi	Negara.	(Dari	Agenda  Kementerian 
Agama, 1951/1952;	 	 arsip	 bisa	 diunduh	 di	 https://app.box.
com/s/f1oo2bqtp08v1b08gdxb; juga di http://pancasilaislam.
blogspot.co.nz/2013/05/h-agus-salimtentang-kemerdekaan-
agama.html).
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untuk membujuk orang menjadi pengikut ateisme 
bisa dihukum menurut UU sebagai tindakan 
penodaan dan permusuhan terhadap agama. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang 
menegaskan UU Penodaan Agama menyentuh isu 
ini dan menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada 
tempat bagi ateisme di Indonesia. Percaya kepada 
Tuhan adalah sebuah kewajiban dan bukan hak: 
“setiap warga negara baik sebagai individu maupun 
sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima 
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjiwai sila-sila 
yang lain,....”28 

Argumen tersebut berlanjut dengan mengatakan 
bahwa, “bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
bertuhan, bukan bangsa yang ateis.”29 Ateisme 
ditempatkan sejajar dengan penghinaan atau 
penodaan agama: “Konstitusi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan 
adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, 
kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak 
memungkinkan untuk menghina atau mengotori 
ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber 
kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.”30 
Dengan argumen-argumen tersebut, Mahkamah 
Konstitusi tampak memberikan kekuasaan yang 
luas kepada negara untuk mengatur atau membatasi 
praktik agama dan kepercayaan heterodoks: dalam 
makna yang paling ekstrim, interpretasi yang dibuat 
oleh Mahkamah Konstitusi kelihatan memberikan 
izin kepada negara untuk melakukan represi agama 
atau kepercayaan yang bukan agama monoteis dengan 
alasan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa adalah kewajiban bagi semua orang yang menjadi 
bagian dari masyarakat Indonesia. 

Larangan ateisme yang paling mutakhir dinyatakan 
dalam UU tentang Organisasi Kemasyarakatan 
No.17 tahun 2013. UU tersebut melarang sebuah 
organisasi untuk menganut, mengembangkan dan 
menyebarkan “ajaran atau paham yang bertentangan 
dengan Pancasila,” yang kemudian dalam bagian 
Penjelasannya diartikan sebagai “ajaran ateisme, 
komunisme/marxisme-leninisme.”31 

Kesimpulannya, Penjelasan atas UU Pencegahan 
Penodaan Agama menegaskan pengakuan atas 
28	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	272.

29	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	273.

30	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	275.

31	 	UU	No.	17/2013,	Pasal	59	ayat	4	dan	Penjelasannya.

agama-agama dunia dan membaginya ke dalam dua 
kategori: enam agama yang dipeluk oleh sebagian 
besar penduduk Indonesia dan yang di luarnya 
dianggap sebagai “agama yang lain”. Pada saat yang 
sama agama-agama yang “tidak baku” (seperti aliran 
kepercayaan dan agama-agama suku) dan ateisme 
tidak diakui. Pembedaan atas beberapa kelompok 
ekspresi keagamaan ini dapat dibandingkan dengan 
Komentar Umum No. 22 Pasal 18 ICCPR yang 
melarang pembedaan-pembedaan seperti itu.32  

Pada akhirnya pandangan mengenai pengakuan 
sekaligus pembedaan agama-agama tercermin 
dalam administrasi atas komunitas-komunitas 
agama. Sebagaimana dibahas pada bagian pengantar, 
Kementerian Urusan Agama di Indonesia mengatur 
dan mendistribusikan dana negara kepada enam 
agama yang diakui (walaupun Konghucu memiliki 
sejarah yang lebih rumit). Aliran kepercayaan yang 
merupakan sasaran penting UU Penodaan Agama 
ketika disahkan, kini diakui negara meskipun bukan 
sebagai agama. Aliran kepercayaan berada di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dan 
pernah berada di bawah Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata selama beberapa tahun). Klasifikasi 
seperti ini, yang meletakkan aliran kepercayaan 
dalam wilayah  administrasi yang berbeda dari 
agama sebenarnya tidak sepenuhnya konsisten, bila 
kita melihatnya dalam terminologi UU Adminstrasi 
Kependudukan tahun 2006 (yang akan dibahas pada 
bagian terpisah).

2. Hak untuk menjalankan agama atau 
kepercayaan

Secara umum, hak untuk menjalankan agama dan 
kepercayaan dijamin oleh Pasal 28E(2) UUD 1945: 
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya”.

32  Komentar Umum ICCPR No. 22 (2 ):	 “Pasal	18	melindungi	
kepercayaan	teistik,	non-teistik	dan	ateistik,	juga	hak	untuk	tidak	
mengakui	agama	dan	kepercayaan	apapun.	Istilah	“kepercayaan’’	
(belief)	dan	“agama”	mesti	dipahami	secara	luas.		Pasal	18	tidak	
hanya mencakup agama-agama tradisional atau agama dan 
kepercayaan	yang	memiliki	karakteristik	kelembagaan	atau	yang	
dipraktikkan	 seperti	agama-agama	 tradisional	 itu.	Oleh	karena	
itu	Komite	HAM	PBB	memandang	dengan	keprihatinan	adanya	
kecenderungan mendiskriminasikan agama atau kepercayaan 
apapun atas alasan apapun, termasuk agama yang baru didirikan, 
atau agama yang mewakili minoritas yang dimusuhi di wilayah 
suatu	komunitas	agama	dominan.”
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UU tentang Penodaan Agama dan pasal-pasal yang 
terkait di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) 
menyebutkan batasan-batasan penting mengenai 
hak menjalankan agama atau keyakinan.33 KUHP 
Buku Kedua (Kejahatan) memuat Bab V “Kejahatan 
terhadap Ketertiban Umum”, yang memiliki lima 
pasal yang secara khusus terkait dengan agama 
yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, dan 177. Semua 
pasal ini melarang penghinaan atau pernyataan 
permusuhan terhadap umat atau kelompok beragama 
dalam situasi-situasi yang berbeda, atau mengganggu 
pertemuan keagamaan. Yang paling penting dan 
kontroversial dalam pasal-pasal ini adalah Pasal 
156a. Sebagaimana akan dibahas pada Bagian II, 
belakangan ini hukum ini mengalami revitalisasi dan 
menimbulkan keprihatinan banyak kalangan. 

Pada awalnya yang menjadi sasaran dari UU 
Pencegahan Penodaan Agama adalah aliran 
kebatinan/kepercayaan yang tidak masuk dalam 
kategori agama resmi. Inti dari UU PNPS tahun 1965 
terletak pada satu kalimat di pasal pertama: 

Setiap orang dilarang dengan sengaja di 
muka umum menceritakan, menganjurkan 
dan mengusahakan dukungan umum, untuk 
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 
yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 
kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, 
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang 
dari pokok-pokok ajaran agama itu. 

Pasal 156a KUHP, yang dimasukkan dalam KUHP 
atas perintah UU tersebut, mengatakan: “Dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum 
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 
(a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu 
agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud 
agar supaya orang tidak menganut agama apapun 
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Dalam Penjelasan atas UU Pencegahan Penodaan 
Agama dikatakan bahwa pokok-pokok ajaran agama 
yang disebut UU itu “dapat diketahui oleh Departemen 
Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara 
untuk menyelidikinya.” Dalam praktiknya, negara 

33	 	UU	No.1/PNPS/1965	mengenai	Pencegahan	Penyalahgunaan	
dan/atau	 Penodaan	 Agama	 (sebelumnya	 Keputusan	 Presiden	
yang	dikeluarkan	pada	tahun	1965).

melakukan konsultasi dengan perwakilan resmi 
agama terkait (Majelis Ulama Indonesia untuk agama 
Islam, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia untuk 
agama Protestan dan Konferensi Waligereja Indonesia 
untuk agama Katolik, dan seterusnya). Serupa dengan 
keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ateisme, 
ketentuan dan interpretasi pemerintah ini cenderung 
menguntungkan pemahaman agama yang konservatif 
untuk lebih menonjol dari pada pandangan yang 
pluralistik. Hal ini terjadi dengan mengandalkan 
mekanisme dimana lembaga-lembaga agama resmi 
bisa mendefinisikan kandungan ortodoksi agama 
yang dinyatakan secara publik; dengan itu mereka 
mendapat kesempatan luas untuk menentukan 
penyimpangan praktik-praktik agama. 

Poin penting lain yang disebutkan dalam Penjelasan 
adalah adanya pembatasan atas hal-hal yang dapat 
menjadi tindak pidana penodaan agama, yaitu sejauh 
ditujukan untuk menghina atau melakukan tindakan 
permusuhan terhadap agama. Pernyataan-pernyataan 
lisan dan tulisan yang dianggap sebagai obyektif dan 
ilmiah tentang agama, dan “dengan usaha untuk 
menghindari ... permusuhan atau penghinaan”, tidak 
dianggap sebagai tindak pidana. 

Ketika UU tentang Penodaan Agama diajukan untuk 
diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, 
argumen utamanya adalah bahwa UU itu bertentangan 
dengan UUD 1945 yang telah diamandemen 
dan secara eksplisit berbicara tentang kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir; UU itu juga 
bertentangan dengan UU tentang Hak Asasi Manusia, 
dan konvensi-konvensi internasional lain tentang hak 
asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa UU tentang 
Penodaan Agama membatasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, tetapi menegaskan bahwa 
pembatasan-pembatasan ini masih berada dalam 
batas-batas yang diizinkan, baik oleh instrumen 
HAM internasional maupun Konstitusi Indonesia. 
Akan tetapi sebagaimana dicatat di atas, Mahkamah 
Konstitusi juga beranggapan bahwa klausul-klausul 
pembatasan di dalam Konstitusi, yang menyebutkan 
“nilai-nilai agama” berbeda dengan Pasal 18 ICCPR.34 
Terlepas dari hal itu, Komentar Umum Dewan 
HAM PBB No. 34 mengenai Pasal 19 ICCPR yang 

34	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009,	276.



Keeping the Faith: 
A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN

64

Indonesia

dikeluarkan pada bulan Juli 201135  berbicara tentang 
hal ini secara lebih eksplisit. 

Bagi komunitas-komunitas agama yang terkena 
dampak atau menjadi sasaran penodaan agama 
(misalnya Ahmadiyah, Syiah, atau Baha’i), UU ini 
membatasi kebebasan mereka untuk menjalankan 
keyakinan, beribadah, mengajarkan dan menyebarkan 
materi-materi agama. Ahmadiyah dan Syiah secara 
khusus akan dibahas di dalam Bagian D (Persekusi) 
di bawah. 

Sebagai contoh mengenai bagaimana UU tersebut 
membatasi hak untuk menjalankan kepercayaan 
seseorang adalah kasus Tajul Muluk, seorang 
pemimpin Syiah di sebuah desa di Sampang, Madura, 
Jawa Timur, pada tahun 2012. Tajul Muluk diputuskan 
bersalah atas penodaan agama menurut Pasal 
156a KUHP. Hakim memutuskan bahwa dia telah 
mengajarkan interpretasi Islam yang menyimpang. Ia 
akhirnya diputuskan bersalah melakukan penodaan 
terhadap Islam karena dituduh mengajarkan pada 
murid-muridnya bahwa Alquran yang ada hari ini 
bukanlah Alquran yang asli.36 Ketika mengajukan 
banding, pengadilan tinggi menaikkan hukumannya 
menjadi empat tahun.

Serangan terhadap keluarga dan pengikut-
pengikutnya, yang terjadi setelah hukuman 
dijatuhkan dan dia sudah berada di dalam penjara, 
justru dianggap sebagai bukti bahwa tindakannya 
mengganggu ketertiban umum, dan itu kemudian 
menjadi pertimbangan untuk menambah 
hukumannya. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung yang putusannya sama dengan putusan 
pengadilan negeri. Di sini kita bisa melihat bagaimana 
alasan “ketertiban umum” menjadi pembenaran 

35  Komentar Umum No. 34 tentang Pasal 19:	 Kebebasan 
berpendapat dan menyampaikan pikiran	 (Komite	 HAM,	 Sesi	
ke-102,	 Jenewa,	11-29	 Juli	2011),	yang	dikeluarkan	satu	 tahun	
setelah	 putusan	 Mahkamah	 Konstitusi,	 menyentuh	 beberapa	
isu yang dibahas dalam pengujian tersebut. Di antaranya secara 
eksplisit	 dinyatakan	 bahwa	 “Pelarangan	 yang	 menunjukkan	
kurangnya respek terhadap sistem agama atau kepercayaan, 
termasuk	 hukum	 	 penodaan	 agama,	 	 dianggap	 tidak	 sejalan	
dengan	 Kovenan,	 kecuali	 dalam	 situasi	 khusus	 sebegaimana	
dimungkinkan	 dalam	 Pasal	 20,	 paragraf	 2	 Kovenan	 tersebut.	
Oleh	 karena	 itu	 tidak	 diperbolehkan	 adanya	 hukum	 yang	
mendiskriminasi atau menguntungkan satu sistem agama atas 
sistem agama yang lain, atau pengikutnya atas pengikut yang lain, 
atau	orang	yang	berkeyakinan	atas	orang	yang	tidak	berkeyakinan.		
Juga	 tidak	 diperbolehkan	 pelarangan	 seperti	 itu	 digunakan	
untuk	mencegah	atau	menghukum	kritik	pemimpin	agama	atau	
komentar	tentang	doktrin	agama	dan	penganut	kepercayaan”

36	 	Putusan	Pengadilan	Sampang	No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.

untuk menindas kepercayaan karena alasan 
penyimpangan dan seperti memberikan persetujuan 
atas tindakan kekerasan. Yang dianggap bertanggung 
jawab atas serangan-serangan seperti ini adalah 
adanya “gangguan” dari keyakinan-keyakinan yang 
berbeda dan bukan tindakan intoleransi dan main-
hakim sendiri oleh para penyerang.  

a. Kebebasan beribadah

Sebagaimana telah dibahas secara terinci, konstitusi 
dan UU tentang Hak Asasi Manusia menjamin 
kebebasan beribadah. Pasal 29 (2) UUD 1945, 
bersama-sama dengan Pasal 28e (1) dan Pasal 22 UU 
tentang Hak Asasi Manusia secara jelas mengatakan 
bahwa negara menjamin kebebasan untuk memeluk 
agama dan beribadah sesuai dengan agama dan 
keyakinannya masing-masing. Akan tetapi, 
bagaimana kebebasan ini bisa dijalankan sangat 
tergantung pada diskresi negara sebagaimana dibahas 
dalam kaitannya dengan bagian (b) berikut ini.

b. Tempat ibadah

Sementara jaminan negara atas kebebasan beribadah 
tampaknya tegas dan absolut, isu utama terkait 
kehidupan beragama di Indonesia saat ini terkait 
dengan pembangunan tempat ibadah. Peraturan 
Bersama Menteri tahun 2006 (atau PBM 2006, 
ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri) merevisi dan mengganti peraturan 
tahun 1969 mengenai tempat ibadah.37 Sebagaimana 
dibahas di awal, peraturan menteri sebetulnya tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tak ada 
dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu, 
ada perdebatan apakah PBM 2006 tersebut sah atau 
tidak. Meskipun demikian, peraturan tersebut telah 
dipakai dalam sejumlah kasus-kasus di pengadilan. 

Peraturan tahun 1969 memberikan otoritas mengenai 
pembangunan rumah ibadah pada pejabat pemerintah 
kabupaten. Perber 2006, yang pembuatannya dibahas 
dengan perwakilan-perwakilan utama organisasi-
organisasi keagamaan, melanjutkan mandat ini, tetapi 
memberikan persyaratan yang lebih sulit yang harus 
disetujui oleh berbagai pihak, termasuk persyaratan 
adanya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat 

37	 	No.01/Ber/MDN-MAG/1969	tentang	“Pelaksanaan	Tugas	
Aparatur	Pemerintahan	dalam	Menjamin	Ketertiban	dan	
Kelancaran	Pelaksanaan	Pengembangan	dan	Ibadat	Agama	
oleh	Pemeluk-pemeluknya”.
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Beragama (FKUB) di tingkat lokal. PBM 2006 
menyatakan bahwa bupati atau wali kota memiliki 
otoritas untuk mengeluarkan izin berdasarkan 
rekomendasi dari FKUB di tingkat kabupaten/kota. 
Saat ini semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki 
FKUB, yang berarti terdapat lebih dari 500 FKUB 
di seluruh Indonesia. PBM 2006 secara khusus 
menjelaskan bagaimana memilih anggota FKUB 
sebagai perwakilan agama-agama. FKUB difasilitasi 
dan sebagian didanai oleh pemerintah, dan berfungsi 
sebagai lembaga konsultatif yang menjembatani 
masyarakat dan pemerintah.38 

PBM 2006 juga menyebutkan syarat-syarat pendirian 
rumah ibadah. Rumah ibadah hanya dapat dibangun 
berdasarkan kebutuhan riil para pengguna dan 
komposisi komunitas beragama di daerah tersebut, 
yang ditunjukkan adanya paling sedikit 90 orang 
yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut 
dan dukungan dari setidaknya 60 orang  di daerah 
sekitarnya. Selain FKUB, rekomendasi dari 
Kementerian Agama di tingkat kabupaten juga 
diperlukan. Bila sebuah usulan rumah ibadah telah 
memenuhi persyaratan 90 pengguna, tetapi tidak 
mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar, 
permintaan tersebut akan ditolak dan selanjutnya 
akan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal 
untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang 
membutuhkannya bisa mendapatkan tempat ibadah.39  
Pertimbangan adanya aturan ini sebagiannya terkait 
dengan perlunya menjaga ketertiban umum, dan 
kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa 
setiap komunitas agama memiliki tempat untuk 
beribadah di suatu lokasi atau di tempat lainnya. 
Dalam praktiknya, aturan ini telah menimbulkan 
hasil yang berbeda-beda. Ada contoh-contoh tentang 
FKUB dan kasus-kasus dimana kesulitan-kesulitan 
kelompok agama dalam membangun tempat ibadah 
bisa diselesaikan, tetapi ada juga banyak kasus dimana 
semua persyaratannya dipenuhi, tetapi rumah ibadah 
tetap tidak disetujui.

Sebagian besar kasus terkait implementasi Perber 
2006 terkait dengan sulitnya pembangunan tempat 
ibadah bagi masyarakat Kristen, dan dua diantaranya 
akan dibahas di bawah. Akan tetapi, penting juga 
dicatat adanya kasus-kasus pembangunan masjid di 
mana umat Muslim adalah minoritas. 

38	 	Lihat	Pasal	8	dan	9,	PBM	2006.

39	 	Lihat	Pasal	14(3),	SKB	2006.

Dua contoh utama terkait dengan gereja adalah Gereja 
Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor dan 
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia 
di Bekasi, Jawa Barat. Kasus Gereja Taman Yasmin 
telah dibawa ke semua level pembuat kebijakan dan 
advokasi, termasuk dibahas di forum internasional 
seperti Dewan HAM PBB, tetapi sampai saat ini belum 
selesai. Kasus pengadilannya dimulai dengan sebuah 
surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 
Bogor (No. 503/208-DTKP/2008); surat itu mencabut 
izin pembangunan gereja yang dikeluarkan oleh Wali 
Kota Bogor tahun 2006. Surat tersebut tampaknya 
dikeluarkan untuk menjawab protes yang terus-
menerus selama dua tahun dari kelompok orang 
yang berkeberatan dengan pembangunan gereja itu. 
Gereja kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (TUN), yang memutuskan tidak 
sahnya surat tersebut. Putusan ini dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi TUN di tingkat banding dan 
terakhir oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010. 
Menanggapi putusan itu, Wali Kota Bogor mencabut 
surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Tata Kota dan 
Pertamanan, tetapi hanya beberapa hari kemudian 
diikuti oleh keluarnya surat baru yang kembali 
mencabut izin pendirian gereja. 

Kasus HKBP Filadelfia mirip dengan kasus Gereja 
Taman Yasmin. Tetapi gereja tidak pernah menerima 
izin, setelah berupaya memenuhi semua persyaratan 
yang ditentukan oleh PBM 2006. Dalam kasus 
ini, yang dibawa ke pengadilan (yaitu Pengadilan 
TUN yang sama di Bandung, Jawa Barat, yang 
juga menangani kasus Gereja Taman Yasmin) 
adalah sebuah surat yang menginstruksikan gereja 
untuk tidak melakukan pembangunan apa pun 
atau menggunakan tanah sebagai tempat ibadah 
sementara. Pengadilan menerima gugatan gereja dan 
menginstruksikan Bupati untuk mencabut surat dan 
memproses permohonan gereja untuk mendapatkan 
izin mendirikan bangunan. Putusan ini dibawa ke 
Pengadilan Tinggi TUN dan kemudian ke Mahkamah 
Agung, dan semuanya menghasilkan putusan yang 
sama. Mirip dengan kasus Gereja Taman Yasmin 
juga, meskipun ada perintah dari MA ada penolakan 
dari kepala daerah, dan hingga sekarang masalahnya 
masih tetap tidak terselesaikan. 
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Terkait dengan masjid, ada dua contoh kasus, 
yang keduanya tidak dibawa ke pengadilan.40 Yang 
pertama adalah Masjid Nur Musafir di Batuplat, 
Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Konflik dimulai pada tahun 2003 ketika ada usaha 
untuk membangun masjid di daerah dengan 
mayoritas Kristen itu. Pada tahun 2008, lokasinya 
dipindahkan dan masjid mendapatkan izin tetapi 
konflik terjadi lagi pada tahun 2011 sampai 2012. 
Kasus lain terkait dengan Masjid Abdurrahman di 
Desa Wololi, Ende pada tahun 2011. Pada awalnya 
tidak ada persoalan dengan komunitas Muslim yang 
telah mulai membangun masjid tanpa berusaha 
mendapatkan izin; tetangga-tetangga Kristen bahkan 
membantu mereka. Pemimpin Muslim tersebut 
berpikir bahwa hubungan budaya yang mereka 
miliki dengan warga sekitar lebih penting daripada 
sekedar surat persetujuan. Persoalan muncul ketika 
Kepala Desa meminta pemimpin Muslim lokal untuk 
mengisi persyaratan administrasi resmi sebagaimana 
disebutkan dalam PBM 2006, dan ini lalu memicu 
ketegangan di dalam masyarakat. Pada tahun 2013, 
setelah beberapa kali kompromi, masjid dapat 
beroperasi tetapi ketegangan masih ada. 

c. Simbol-simbol agama

Penggunaan simbol-simbol agama oleh komunitas-
komunitas agama di Indonesia secara umum tidak 
menjadi isu yang kontroversial dan juga tidak 
ada kasus hukum yang ekstensif terkait isu ini. Di 
tingkat nasional tidak ada peraturan khusus tentang 
penggunaan simbol-simbol keagamaan, yang amat 
banyak sekali hadir di ruang-ruang publik. Akan 
tetapi, ada perhatian khusus belakangan ini terkait 
dengan penggunaan jilbab atau hijab oleh perempuan 
Muslim. Di beberapa provinsi, seperti Aceh dan 
Padang, yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, 
peraturan daerah mengatur tentang keharusan 
penggunaan jilbab untuk pelajar-pelajar Muslim 
perempuan. Namun ada juga beberapa kasus 
dimana pelajar Muslim tidak diizinkan memakai 
jilbab di sekolah-sekolah umum, seperti yang baru-
baru ini terjadi di Bali, yang merupakan wilayah 
mayoritas Hindu.41 Ada pula isu yang baru-baru ini 
muncul terkait dengan penggunaan hijab bagi polisi 
40	 	Kedua	contoh	dibahas	dalam	Ihsan	Ali-Fauzi,	dkk,	Pemolisian 
Konflik Beragama	(Jakarta:	Pusad	Paramadina,	2013)

41	 	“Jilbab	untuk	Bali”,	Majalah	Tempo,	Mei	2014,	http://majalah.
tempo.co/konten/2014/04/28/PDK/__145235/Jilbab-untuk-
Bali/09/43. 

perempuan Muslim. Sementara tidak ada aturan 
khusus yang melarang penggunaan jilbab bagi polisi 
perempuan (Polwan), peraturan umum tentang 
seragam polisi tidak menyebutkan secara jelas 
bagaimana perempuan Muslim harus memakainya. 
Peraturan ini sangat tergantung pada otoritas Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia; Komisi Kepolisian 
Nasional telah menerima beberapa aduan mengenai 
hal ini.42 

d. Peringatan hari-hari besar keagamaan

Jumlah hari libur keagamaan yang diakui setiap 
tahun sama, namun setiap tahun ada keputusan 
mengenai tanggal-tanggal tertentu yang diputuskan 
secara bersama-sama antara Kementerian Agama, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Aparatur 
Negara. Pada tahun 2014, misalnya, Indonesia 
merayakan 14 hari besar nasional yang terdiri dari 
16 hari besar Islam; 3 hari besar Kristen (Jumat 
Agung, Kenaikan Isa Almasih, Natal); Hindu dan 
Budha masing-masing satu hari (Nyepi dan Waisak); 
dan Tahun Baru Cina. Selain itu, Indonesia juga 
merayakan dua hari besar non-keagamaan (Tahun 
Baru dan Hari Buruh). Pemerintah provinsi boleh 
memilih merayakan hari besar-hari besar tambahan 
berdasarkan kepercayaan dari provinsi-provinsi 
tersebut; misalnya, Tahun Baru Bali yang dirayakan 
tiap tahun di Bali. 

e. Penunjukan atau pemilihan pemimpin agama

Berdasarkan riset yang dilakukan untuk laporan ini, 
tidak ada aturan khusus tentang penunjukan atau 
pemilihan pemimpin agama di Indonesia. Masing-
masing komunitas agama dapat menentukan sendiri 
bagaimana seseorang anggotanya dapat menjadi 
bagian dari pemimpin agama tanpa campur tangan 
negara. 

f. Pengajaran dan penyebaran bahan-bahan 
keagamaan (termasuk kegiatan penyebaran 
agama)

Untuk meminimalisir perpindahan agama, yang telah 
lama menjadi sumber kecurigaan di antara komunitas 
agama, penyebaran agama dan bantuan asing 
untuk organisasi keagamaan dibatasi di Indonesia. 

42	 	 Lihat	 Keputusan	 Kepala	 Kepolisian	 RI	 No.	 Pol:	 Skep/702/
IX/2005	tentang	seragam	resmi	polisi.
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Larangan ini dimasukkan dalam sejumlah peraturan. 
Aturan utama yang membatasi ajakan pindah agama 
dan bantuan asing untuk kelompok agama adalah 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Urusan 
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1/1979. 
SKB itu melarang ajakan pindah agama kepada orang 
yang telah memeluk agama, khususnya dengan cara 
menawarkan iming-iming uang, pakaian, makanan 
atau obat-obatan agar mereka berpindah agama.43 
SKB 1979 ini juga melarang penyebaran terbitan 
atau mengunjungi rumah-rumah untuk tujuan 
perpindahan agama. Hal ini menjadikan “orang 
yang belum memeluk agama” sebagai satu-satunya 
kelompok yang terbuka bagi ajakan perpindahan 
agama; kelompok ini terutama adalah orang-orang 
yang agamanya belum diakui (lihat pembahasan 
di atas tentang bagaimana agama didefinisikan). 
UU Penodaan Agama yang dibahas secara detil di 
atas mungkin juga membawa implikasi pelarangan 
kelompok-kelompok agama non-arus utama untuk 
mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran agama 
mereka. Selain itu, pelarangan ajakan untuk pindah 
agama, dalam hal ini terkait dengan penyaluran 
bantuan bagi korban bencana, ada pula dalam UU 
Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007.44

g. Hak orang tua untuk memastikan pendidikan 
agama dan moral bagi anak-anak mereka

Pasal 55 UU tentang Hak Asasi Manusia menjamin 
kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama 
setiap anak sesuai dengan kapasitas intelektual 
dan umurnya, di bawah bimbingan orang tua/
walinya. Pasal 6 UU Perlindungan Anak (UU No. 
23/2003) mengulang klausul ini. Secara khusus, 
Pasal 12 UU tentang Pendidikan Nasional (UU No. 
20/2003) mengatakan bahwa setiap anak berhak 
mendapatkan pendidikan agama yang diperoleh 
dari guru-guru beragama yang sama. Klausul ini 
menjadi kontroversi selama pembahasan di DPR 
karena dianggap mewajibkan sekolah-sekolah yang 
dijalankan oleh organisasi-organisasi agama tertentu 
untuk menyediakan pelajaran agama bagi siswa yang 
beragama berbeda dari dasar agama organisasi itu, 
oleh guru yang beragama sama dengan siswa tersebut. 
Hal ini khususnya berdampak pada sekolah-sekolah 
Kristen yang memiliki banyak murid beragama 
Islam, tetapi juga di sekolah-sekolah Islam terutama 

43	 		Lihat	juga	Bagian	(j)	di	bawah	

44	 	Pasal	3	(2)I,	UU	Penanggulangan	Bencana.

di daerah-daerah mayoritas non-Muslim yang 
memiliki murid-murid non-Muslim. Secara umum, 
UU Pendidikan Nasional ini mengatakan bahwa 
orang tua memiliki hak untuk memilih pendidikan 
bagi anak-anak mereka. 

h. Registrasi

UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) mensyaratkan semua organisasi termasuk 
organisasi keagamaan didaftarkan secara resmi pada 
pemerintah. UU Ormas ini melarang organisasi 
untuk memiliki, mengembangkan dan menyebarkan 
ateisme.45 Bagian tentang ini dianggap kontroversial 
karena pendaftaran dapat menjadi dasar bagi negara 
untuk membatasi kebebasan beragama.

UU tentang Administrasi Kependudukan tahun 
2006 sebagaimana dibahas sebelumnya, memberikan 
pengakuan administratif/birokratis kepada orang 
selain pemeluk “agama yang diakui”, tetapi hanya 
bagi organisasi-organisasi yang terdaftar. Misalnya, 
perkawinan yang dilakukan dengan suatu aliran 
kepercayaan tertentu diakui, tetapi sebagaimana 
dijelaskan lewat Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 
37, hanya bila aliran kepercayaan itu secara resmi 
bergabung dalam organisasi dan didaftarkan secara 
resmi pada pemerintah. Pasal 81-83 mengenai tata 
cara pendaftaran perkawinan aliran kepercayaan 
dalam peraturan mengenai penerapan UU itu (PP No. 
37 Tahun 2007) mengakui pernikahan yang dilakukan 
sesuai dengan cara kepercayaan tertentu di depan 
pemimpin-pemimpinnya.46 Sebagaimana disebutkan 
dalam penjelasan Pasal 81, hal itu mensyaratkan 
bahwa komunitas kepercayaan tersebut secara formal 
terorganisir dan terdaftar di kantor pemerintahan 
terkait. Persyaratan pendaftaran mungkin menjadi 
masalah bagi beberapa kelompok yang menolak 
bergabung dengan organisasi tertentu. 

45	 	 	 Lihat	 Pasal	 59(4)	 UU	 tentang	 Ormas	 tahun	 2013	 dan	
Penjelasannya. 

46	 	Beberapa	tahun	setelah	UU	ini	disahkan,	beberapa	komunitas	
lokal	 atau	 adat	 melakukan	 pendaftaran	 perkawinan	 mereka	
dengan	cara	mereka	sendiri	tanpa	mengikuti	ritual	enam	agama	
resmi.	(Lihat	CRCS,	2011:	58-59;	dan	CRCS,	2010:	18).
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i. Berkomunikasi dengan individu dan komunitas 
tentang urusan agama di tingkat nasional dan 
internasional 

Berdasarkan review bahan-bahan yang dilakukan 
atas laporan ini, tidak ada ketentuan khusus terkait 
isu ini di dalam hukum Indonesia.

j. Mendirikan dan menjalankan lembaga-lembaga 
kemanusiaan/mengumpulkan dan menerima 
pendanaan. 

Sebagaimana dicatat pada Bagian (f) di atas, SKB tahun 
1979 mensyaratkan bantuan asing untuk tujuan agama 
disalurkan melalui, dan disahkan oleh, lembaga-
lembaga pemerintah yang memantau bantuan asing 
berdasarkan rekomendasi Kementerian Agama. SKB 
itu juga menuntut organisasi-organisasi keagamaan 
melatih orang Indonesia untuk menggantikan para 
misionaris asing. Peraturan ini sudah berlaku cukup 
lama, tetapi masih sah dan efektif sampai saat ini. 
Misalnya, pada peraturan tahun 2008 mengenai 
bantuan asing yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri (No. 38/2008), walaupun bantuan 
keagamaan tidak disebut secara khusus, tetapi salah 
satu pertimbangannya adalah SKB tahun 1979. 

k. Keberatan yang didasarkan pada hati nurani 
(Conscientious objection) 

Berdasarkan kajian literatur dan pencarian yang 
dilakukan untuk laporan ini, kasus-kasus terkait 
keberatan yang didasarkan pada hati nurani tidak 
tampak menonjol. Selain itu, pemerintah Indonesia 
juga tidak mengatur hal ini ke dalam UU.

3. Bebas dari intoleransi dan diskriminasi

Pasal 28I (2) UUD 1945 menyatakan secara eksplisit, 
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.” Klausul non-
diskriminasi terdapat pula di UU lain, seperti di 
UU tentang Pendidikan (No. 20/ Tahun 2003). UU 
tentang Penanggulangan Bencana (No.24/2007) 
menyebutkan non-diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin, etnisitas, agama sebagai salah satu prinsip 
penanggulangan bencana (Pasal 3). UU tentang 
Konflik Sosial (No.7/2012) mengaitkan kebebasan 

beragama, berkeyakinan dan berpikir dan prinsip 
non-diskriminasi dengan pencegahan resolusi 
konflik.47 Walaupun non-diskriminasi telah diacu 
oleh beberapa perundangan-undangan, sebagaimana 
telah dibahas secara mendalam pada Bagian I di 
atas, cara agama didefinisikan juga dapat menjadi 
penyebab diskriminasi. Ini misalnya terkait dengan 
definisi agama dan pendaftaran kewarganegaraan 
yang termasuk dalam UU tentang Administrasi 
Kependudukan tahun 2006. Sementara terminologi 
“agama resmi” atau “agama yang diakui”  sebagaimana 
digunakan pada UU tentang Administrasi 
Kependudukan tahun 2006 tidak pernah mengacu 
secara eksplisit pada enam agama resmi Indonesia, 
UU tersebut menyebutkan agama selain enam agama 
yang utama, sebagai “agama yang tidak diakui”. 
Pembedaan ini memberikan dasar bagi asumsi bahwa 
agama tertentu tetap mendapatkan status istimewa di 
dalam negara sebagaimana dibahas di atas. 

Selain itu, di UU tentang Administrasi Kependudukan 
tahun 2006 berbicara tentang cara warga negara 
didaftarkan (di dalam KTP atau sensus), dan di 
sinilah kita melihat adanya konsekuensi penting 
dari definisi agama. Hingga tingkat tertentu UU ini 
merupakan kemajuan dari UU sebelumnya, karena 
UU tersebut menyebutkan bahwa bagi mereka 
yang agamanya “belum diakui”, atau yang memeluk 
aliran kepercayaan, kolom agama di dalam KTP 
atau di sensus dapat dikosongkan.48 Sebagaimana 
akan didiskusikan pada bagian tentang persekusi di 
bawah, dalam prakteknya terdapat dua isu. Pertama, 
walaupun telah diberlakukan hampir selama 10 
tahun yang lalu, tetap ada kasus-kasus terkait dengan 
orang-orang yang diminta untuk menyebutkan salah 
satu di antara enam agama di dalam KTP mereka. 
Kedua, membiarkan kolom agaman kosong masih 
memmunculkan kecurigaan bagi petugas atau pejabat 
Negara; dengan begitu, dalam praktiknya pembedaan 
perlakuan dari orang yang tidak termasuk dalam salah 
satu dari enam agama itu tetap dapat menimbulkan 
diskriminasi. UU ini memiliki keterbatasan lain, 
sebagaimana didiskusikan di bagian registrasi di atas, 
yaitu bahwa pengakuan atas agama seseorang (dan 
pemberian jaminan terkait kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir yang diberikan kepada 
agama tertentu) bergantung pada apakah agama 
tersebut didaftarkan secara resmi. 
47  Lihat Bagian  infra  

48	 	Lihat	Pasal	61	 (2)	 dan	 64	 (2),	 UU	 tentang	 Administrasi	
Kependudukan	2006.
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4. Hak kelompok-kelompok rentan terhadap 
kebebasan berpikir, beragama dan 
berkepercayaan

a. Perempuan

Secara umum, hak-hak perempuan dilindungi dengan 
baik di dalam undang-undang, dan pemberdayaan 
perempuan serta kesetaraan jender menjadi 
dasar kebijakan-kebijakan pemerintah setelah 
Reformasi 1998. Di antara konvensi-konvensi HAM 
internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, 
Konvensi Internasional untuk Penghapusan Semua 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 
adalah yang pertama disahkan (tahun 1984). Sejak 
tahun 1983 telah ada Kementerian khusus untuk 
memberdayakan perempuan (namanya berubah 
beberapa kali: pada tahun 1983 bernama Kementerian 
Peranan Wanita; pada tahun 1999 bernama 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan; dan sejak 
tahun 2009 bernama Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak). Salah satu 
contoh kebijakan pemberdayaan perempuan adalah 
terkait aturan bahwa setidaknya 30% dari calon 
anggota parlemen yang diajukan partai politik harus 
perempuan. 

Di dalam UU tentang Hak Asasi Manusia terdapat 
tujuh pasal (Pasal 45-51) terkait dengan hak-hak 
perempuan, yang menjamin persamaan perempuan 
dalam pendidikan, pekerjaan, dan perwakilan dalam 
politik dan di semua sektor pemerintahan. Namun 
ada satu pasal (Pasal 50) yang menyatakan bahwa hak 
untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dimiliki 
semua perempuan dewasa atau yang telah menikah, 
“kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Ini 
berarti bahwa, sejalan dengan UU Perkawinan (UU 
No.1 Tahun 1974) yang menyebutkan perwalian 
ini, perempuan Muslim membutuhkan wali dalam 

pernikahan.49  

Ada dampak lain terhadap perempuan dari 
kebijakan-kebijakan mengenai kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir sebagaimana 
ditunjukkan oleh Komnas Perempuan dalam 
evaluasi mereka atas dampak UU tentang Penodaan 
Agama terhadap perempuan. Laporan Komnas 
Perempuan ke Mahkamah Konstitusi, ketika UU 
Pencegahan Penodaan Agama diuji pada tahun 
2010, menyatakan bahwa implementasi UU itu 
telah melanggar kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir bagi warga negara khususnya bagi 
perempuan.50  Khususnya dalam kasus kekerasan 
terhadap Ahmadiyah, sebuah kelompok Muslim 
yang dianggap menyimpang di bawah UU tersebut, 
perempuan-perempuan Ahmadiyah mengalami 
pelanggaran hak-hak seperti hak untuk bebas dari 
kekerasan gender, hak atas penghidupan, dan hak 
atas reproduksi. 

Banyak peraturan daerah (perda) menjadi sumber 
diskriminasi berdasarkan agama yang lain terhadap 

49	 	 UU	 Perkawinan	 berlaku	 secara	 setara	 bagi	 laki-laki	 dan	
perempuan, namun memberikan dampak berbeda bagi warga 
negara	Muslim.	Perkawinan	didefinisikan	di	dalam	UU	sebagai	
“ikatan	 lahir	batin	antara	 seorang	pria	dengan	seorang	wanita	
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah	tangga	yang	bahagia	dan	kekal	berdasarkan	Ketuhanan	
Yang	 Maha	 Esa’	 (Pasal	 1).	 Agama	 sangat	 sentral	 dalam	 hal	
ini karena Pasal 2 menyebutkan bahwa sebuah perkawinan 
sah bila dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan yang 
bersangkutan. Pengadilan memiliki peran menangani berbagai 
urusan terkait perkawinan—bagi laki-laki dan perempuan 
Muslim,	ini	berarti	Pengadilan	Agama	Islam,	dimana	para	hakim	
mengambil keputusan berdasar Hukum Islam, dan disahkan oleh 
pengadilan	umum.	Karena	itulah	dalam	kasus	warga	Negara	yang	
beragama	 Islam,	 evaluasi	 mengenai	 implikasi	 UU	 Perkawinan	
pada kebebasan  beragama dan berkeyakinan tergantung pada 
penilaian mengenai pengadilan agama.  Satu isu yang rumit 
terkait	hal	ini	adalah	pernikahan	lintas	agama.	Karena	keabsahan	
perkawinan terkait langsung dengan keabsahan di mata agama 
(dan	jenis	pengadilan	yang	bisa	berbeda-beda),	maka	perkawinan	
lintas	agama	tidak	dimungkinkan.	Terlepas	dari	pembatasan	itu,	
dalam kenyataannya perkawinan lintas agama adalah sebuah 
realitas	yang	tidak	jarang	terjadi	di	Indonesia.	Lihat	Suhadi	Cholil,	
“The	Politicoreligious	Contestation:	Hardening	of	the	Islamic	Law	
on	Muslim	Non-Muslim	Marriage	in	Indonesia”,		dalam	Gavin	W	
Jones,	Chee	Heng	Leng,	dan	Maznah	Mohamad	(eds),	Muslim-
Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in 
Southeast Asia	(Singapore,	ISEAS	2009),	139-159.

50	 	Danielle	Samsoeri,	“Pentingnya	 Keterlibatan	 Komnas	
Perempuan	dalam	Judicial	Review	UU	Penodaan	 A g a m a ”	
(Laporan	untuk	Mahkamah	Konstitusi	untuk	review	UU	Penodaan	
Agama),	2010.	Versi	yang	sedikit	berbeda	dalam	bahasa	Inggris	
tersedia di http://www.komnasperempuan.or.id/en/2010/03/
theimportance-of-the-national-commision-on-violence-
againstwomen%E2%80%99s-involvement-in-the-judicial-
review-ofthe-heresy-law/	
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perempuan, yang sering menjadi objek utama perda. 
Misalnya, dalam memerangi apa yang dianggap 
sebagai penyakit masyarakat seperti prostitusi atau 
secara umum usaha untuk membangun masyarakat 
yang didasarkan oleh norma-norma Islam, ada 
kontrol atas penampilan dan mobilitas perempuan. 
Sebuah contoh penting adalah perda yang dikeluarkan 
di Tangerang, sebuah kota di provinsi Banten yang 
berbatasan dengan Jakarta. Perda no 8 tahun 2005 
melarang setiap orang yang dicurigai atau kelihatan 
seperti pelacur di jalan, di hotel atau di tempat-
tempat lain. Perda ini mendapatkan perhatian dari 
media internasional, ketika pada bulan Februari 
2006, seorang perempuan yang sedang dalam 
perjalanan pulang dari bekerja di malam hari ditahan 
di penjara selama tiga malam karena dicurigai sebagai 
seorang pelacur. Sebagaimana didokumentasikan 
oleh Komnas Perempuan, lebih dari seperempat 
kebijakan-kebijakan lokal yang diskriminatif, telah 
menjadikan perempuan sebagai sasaran.51 Tren 
mengatur dan membatasi hak perempuan ini juga 
terjadi dalam banyak peraturan di Aceh, satu-satunya 
provinsi yang memberlakukan syariah secara luas dan 
menyeluruh.52 Argumen utama yang diberikan untuk 
menyokong peraturan seperti ini terkait dengan 
tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa 
kewajiban syariah dipatuhi oleh individu-individu. 
Argumen ini dianggap sebagai pengurangan hak yang 
dibolehkan oleh negara (sebagaimana diwujudkan 
melalui tata pemerintahan di tingkat lokal) karena 
dimaksudkan untuk menjaga moralitas publik. 
Justifikasi terpenting yang tampak jelas adalah 
argumen bahwa peraturan semacam itu diperlukan 
untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau 

51	 	Komnas	Perempuan,	“Lembar	Fakta	Kebijakan	Nasional	dan	
Daerah		 Untuk	 Pemenuhan	 HAM	 dan	 Hak	 Konstitusional	
Warga	Negara	 Jakarta,	 	 20	Agustus	 2014”	 (tersedia	 di:	 http://
www.komnasperempuan.or.id/wp-content/	 uploads/2014/08/
Draft-Lembar-Fakta-20-Agustus-2014.pdf);	 K o m n a s 	
Perempuan,	“Lembar	Fakta	Kebijakan	Daerah	terkait	Pemenuhan	
Hak-hak	Konstitusional	 Perempuan	 15	 Agustus	 2013”	
(tersedia	 di	 http://www.komnasperempuan.or.id/	wp-content/
uploads/2013/08/Lembar-Fakta-PeringatanHari-Kemerdekaan-
RI-dan-Hari-Konstitusi.pdf).	laporan	yang	lebih	lama	tetapi	lebih	
komprehensif	ada	di:	Komnas	Perempuan,	Atas	Nama	Otonomi	
Daerah:	 Pelembagaan	 Diskriminasi	 dalam	 Tatanan	 Negara-
Bangsa	 Indonesia	 –	 Laporan	 Pemantauan	 Kondisi	 Pemenuhan	
Hak-Hak	Konstitusional	Perempuan	di	16	Kabupaten/Kota	pada	7	
Provinsi,	2010.

52  Banyak aturan serupa yang mengatur perempuan, misalnya 
bagaimana perempuan berpakaian, atau moralitas masyarakat, 
seperti	peraturan	tentang	khalwat.	Untuk	pembahasan	lebih	jauh	
mengenai situasi di Aceh, lihat Bagian II.A.1 pada bagian tentang 
otonomi daerah di bawah. 

kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa. 
Laporan Human Rights Watch (HRW) pada tahun 
2010 menunjukkan sentralitas argumen ini. Namun 
dalam penilaian HRW, hukum tersebut bukannya 
mencegah individu warga negara untuk main hakim 
sendiri tetapi justru memperburuk keadaan.53 

Satu perkembangan yang berbeda dalam tren ini 
adalah disahkannya UU tentang pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan di Aceh (Qanun No.6/
tahun 2009).54 Salah satu tujuannya adalah untuk 
mewujudkan keadilan jender dan kesetaraan dan 
untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Di 
sana terdapat daftar hak-hak perempuan (yang 
terdiri dari hak ekonomi, pendidikan, kesehatan) dan 
juga tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi 
hak tersebut dan melindungi perempuan dari 
kekerasan. Tampak ada ketegangan di antara qanun 
ini dengan beberapa qanun pidana (qanun jinayah) 
yang mengatur perempuan, dan tampaknya yang 
belakangan, yang memiliki instrumen penegakannya 
sendiri, diprioritaskan.

Sementara dicatat di atas bahwa ada banyak peraturan 
di tingkat lokal di Aceh yang bertujuan membatasi 
hak-hak perempuan, misalnya mengharuskan 
perempuan untuk berpakaian dengan cara tertentu, 
ada juga kasus-kasus terkait apa yang tidak boleh 
dipakai perempuan. Selain peraturan di Aceh yang 
melarang perempuan memakai pakaian yang terlalu 
ketat, ada pertanyaan terkait peraturan di tingkat 
nasional, tentang apakah seorang polisi perempuan 
dapat memakai kerudung dan bisa mendapat 
pengecualian untuk tidak mematuhi Peraturan Polisi 
Tahun 2005 tentang Seragam. Pertanyaan tersebut 
masih belum diputuskan dan menunggu keputusan 
dari Kapolri.55  Sebagaimana disebut sebelumnya, 
ada juga kasus-kasus serupa di beberapa sekolah 
terkait para siswa Muslim yang tidak diperbolehkan 
mengenakan kerudung. 

53  Human Rights Watch, Policing Morality: Abuses in the 
Application of Sharia in Aceh, Indonesia,	New	York:	Human	Rights	
Watch,	 2010).	 Tersedia	 di	 http://www.hrw.org/sites/default/
files/reports/indonesia1210WebVersionToPost.pdf 

54	 	UU	ini	disahkan	setelah	banyak	aktifis	perempuan	melakukan	
advokasi	dengan	sangat	kuat.

55	 		Anita	R a c h m a n , 	“ I n d o n e s i a ’ s 	H e a d s c a r f 	
Debate”, Wall Street Journal	 (December	 15,	 2013),	 http://
blogs.wsj.com/	 searealtime/2013/12/15/viewpoint-indonesias-
headscarfdebate/.
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b. Anak-anak

UU tentang HAM (1999) memiliki 15 pasal yang 
secara khusus mengatur hak anak-anak, salah satunya 
yaitu Pasal 55 terkait dengan hak untuk beragama, 
berkeyakinan dan berpikir: “Setiap anak berhak 
untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau 
wali.” Sebuah isu menarik terkait anak-anak adalah 
yang berhubungan dengan perpindahan agama atau 
konversi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 
perpindahan agama tidak ilegal tetapi juga tampak 
tidak didukung; upaya pencegahan perpindahan 
agama yang paling ekstensif terkait dengan anak-
anak. 

Pasal 6 UU tentang Perlindungan Anak (UU No. 
23 tahun 2002) mengulang klausul yang ada pada 
UU tentang HAM tahun 1999 mengenai hak untuk 
beribadah sesuai dengan agama anak tersebut, 
namun bergerak lebih jauh dari itu. Yang disebutkan 
di sana bukan hanya hak melainkan kewajiban 
anak-anak, salah-satunya adalah untuk beribadah 
sesuai dengan agamanya (Pasal 19d). UU tersebut 
juga memiliki klausul yang secara jelas ditujukan 
untuk memastikan bahwa anak-anak tidak diubah 
agamanya dari agama orang tua mereka. Sebagai 
contoh, dalam hal anak-anak yang orang tuanya yang 
secara legal tidak kompeten atau tidak diketahui 
keberadaannya, seorang anak bisa mendapatkan 
seorang wali dengan putusan pengadilan. Salah satu 
syarat untuk menjadi wali adalah bahwa agama si wali 
sama dengan agama anak yang bersangkutan (Pasal 
1(11), Pasal 31 (4) dan Pasal 33 (3)). Menyangkut 
institusi keagamaan yang merawat anak-anak, afiliasi 
agama dari institusi tersebut harus sama dengan 
agama anak yang bersangkutan (Pasal 37 (3)): bila 
tidak, lembaga tersebut harus memperhatikan  agama 
anak yang bersangkutan. Persyaratan ini berlaku juga 
untuk adopsi – orang tua angkat harus memiliki 
agama yang sama dengan anak angkatnya (Pasal 39 
Ayat 3). Lebih dari itu Pasal 39 Ayat 5 mengatakan 
“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka 
agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
penduduk setempat.”

Selain pasal-pasal tersebut, UU ini juga memiliki 
bagian khusus (Pasal 42 dan 43) mengenai agama 
pada bagian perlindungan anak.  Anak-anak harus 
dilindungi untuk beribadah sesuai dengan agamanya; 

sebelum mereka dapat menentukan pilihan untuk diri 
mereka sendiri, agama mereka mengikuti orang tua 
mereka; negara, pemerintah, keluarga, orang tua, wali  
dan masyarakat harus menjamin perlindungan anak 
dalam memeluk agamanya. Pasal 65 menyatakan 
bahwa “perlindungan khusus” bagi anak-anak 
dari kelompok minoritas mencakup persoalan 
budaya, agama dan bahasa. Untuk memenuhi 
upaya perlindungan itu, Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia telah didirikan dan harus memasukkan 
tokoh agama untuk menjadi anggota komisionernya. 
(Pasal 75 (2)) Dan akhirnya ada sebuah pasal 
tentang sanksi pidana (Pasal 86) di UU tersebut yang 
mengatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja 
menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk memilih agama lain 
bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui 
atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal 
dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama 
yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 
Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa UU ini 
adalah yang paling eksplisit dan menempati hirarki 
perundang-undangan tertinggi terkait perpindahan 
agama.  

Pada tahun 2015, setelah ada sebuah kasus dimana 
tiga orang guru sekolah Minggu dihukum sampai 
5 tahun penjara atas tuduhan terkait pasal pidana 
di atas, pasal itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. 
Penggugat menganggap bahwa pasal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 28e UUD’45. Mahkamah 
Konstitusi menolak gugatan ini dengan argumen 
bahwa bila sebuah pasal tidak memenuhi unsur-
unsur tindak pidana di dalam Pasal 86 (secara sengaja 
menipu, berbohong atau membujuk seorang anak 
untuk memilih agama di luar keinginannya), maka 
sebetulnya tidak tidak perlu ada ketakutan untuk 
melakukan kerja-kerja penyebaran agama sebagai 
bagian dari kebebasan beragama.56   

56	 	Proses	pengadilan	di	Mahkamah	Konstitusi	dibahas	di	dalam	
tulisan	 Nicole	 Colbran,	 “Realities	 and	 challenges	 in	 realizing	
freedom	 of	 religion	 or	 belief	 in	 Indonesia”,	 The International 
Journal of Human Rights,	14:5,	678-704,	2010	dan	tulisan	Melissa	
Crouch,	 “Proselytization,	 Religious	 Diversity	 and	 th	 State	 in	
Indonesia:	The	Offense	of	Deceiving	a	Child	to	Change	Religion’,	
dalam	Juliana	Finucane	dan		R.	Michael	Feener,	eds.,	Proselytizing 
and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia, 
Springer	 Singapore-Heidelberg-New	 York-Dordrecht-London,	
2014, 1740.
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c. Buruh migran

UU tentang Perburuhan (No 13 tahun 2003) 
menjamin bahwa semua pekerja dilindungi, 
diperlakukan dnegan martabat, dan tidak boleh 
didiskriminasi berdasarkan agama. Buruh-
buruh yang tidak bisa memenuhi tugas kerjanya 
karena mereka harus melakukan aktifitas ibadah 
sebagaimana diperintahkan oleh agama mereka, 
harus tetap menerima gaji. (Pasal 93 Ayat 2e) 
Pasal 153 mengatakan bahwa seorang pengusaha 
tidak boleh menghentikan sebuah kontrak kerja 
berdasarkan perbedaan agama atau karena pekerjanya 
melaksanakan aktifitas agama yang diperintahkan 
oleh agama mereka. 

Terkait buruh migran, perhatian lebih banyak 
diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi mereka 
bekerja di luar negeri. UU tentang pekerja Indonesia 
di luar negeri (UU No.9 Tahun 2004) menyebutkan 
hak-hak buruh atas agama dan kepercayaan (Pasal 
8d). Dalam hal kematian buruh migran, perusahaan 
yang menangani penempatan pekerja di luar 
negeri diwajibkan untuk melakukan repatriasi 
dan memakamkan pekerja tersebut sesuai dengan 
agamanya (Pasal  73(2c)). 

d. Orang yang dirampas kebebasannya

UU tentang Lembaga Pemasyarakatan (No. 12 
Tahun 1995) mengatakan bahwa tahanan memiliki 
hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan 
keyakinannya. Tetapi Pasal 3 Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa tahanan diwajibkan (bukan hanya berhak) 
beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya 
dan menjaga kerukunan beragama. Mungkin karena 
faktor inilah riset pemantauan yang dilakukan 
oleh Center for Detention Studies di pusat-pusat 
penahanan di Jakarta melaporkan dipenuhinya 
hak-hak untuk beribadah atau hak untuk beragama 
sebagai sangat tinggi, dengan semua responden 
tanpa kecuali menjawab secara positif pertanyaan-
pertanyaan terkait ibadah.57 

57	 Dikutip	dari	“Alternative	 Report	 of	 Indonesia’s	 ICCPR	
State	 Report	2013”	yang	ditulis	disiapkan	oleh	Human	Rights	
Working	Group,	December	 	 2012	 (http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_
IDN_14708_E.pdf) 

UU baru tentang kesehatan mental (Juli 2014)58 
menyebutkan bahwa usaha untuk mencapai 
kesehatan mental didasarkan pada beberapa prinsip, 
salah satunya adalah non-diskriminasi (Pasal 2h), 
yang dijelaskan sebagai diskriminasi terhadap orang 
dengan persoalan kesehatan mental yang didasarkan 
pada jenis kelamin, etnisitas, agama, ras, status sosial 
dan pilihan politik.  

e. Pengungsi

Tidak ada aturan khusus mengenai pengungsi. Situasi 
terkait pengungsi dan relasi antar agama didiskusikan 
di bagian dampak lintas batas di bagian II.

f. Minoritas

Secara resmi, kategori “minoritas” tidak digunakan 
dalam perundang-undangan di Indonesia. Situasi 
tentang kelompok-kelompok minoritas ini 
didiskusikan di bagian II. 

C. Mekanisme Pemulihan dan Interpretasi 
Kebebasan Beragama

1. Lembaga Yudisial

a. Mahkamah Konstitusi

Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 
2003 dimandatkan oleh Konstitusi yang telah 
diamandemen. Mahkamah Konstitusi memiliki 
kewenangan untuk meninjau undang-undang pada 
tingkat nasional. Pasal 50 UU No.4 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
hanya UU yang telah disahkan setelah 1999 yang bisa 
direview, tetapi Mahkamah Konsitusi mengabaikan 
Pasal 50 tersebut, dan karenanya memungkinkan 
semua UU untuk ditinjau.59 Mahkamah Konstitusi 
bekerja atas dasar gugatan yang disampaikan oleh 
penggugat yang merasa hak konstitusionalnya 

58	 	 UU	 ini	 disahkan	 oleh	 DPR	 pada	 8	 Juli	 2014,	 dan	 belum	
ditandatangani oleh Presiden pada saat laporan ini ditulis, 
sehingga belum memiliki nomor. Pembahasannya di sini 
didasarkan	 pada	 draft	 akhir	 undan-undang	 tersebut	 yang	
tersedia di http://www.hukumonline.com/pusatdata/
detail/lt53c4dc6fda23c/nprt/481/rancangan-uu-tahun-
2014kesehatan-jiwa.  

59	 	 UU	 No.	 8/2011	 mengenai	 revisi	 UU	 No.	 24/2003	 secara	
formal	menyebutkan	bahwa	Pasal	50	telah	dikeluarkan.	Namun	
keputusan untuk mengabaikan Pasal 50 sebenarnya mendahului 
Keputusan	MK	untuk	mengamandemen	UU	tersebut.	
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dilanggar oleh UU.60 

Terkait isu kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir, telah terdapat enam kasus yang ditinjau oleh 
Mahkamah Konstitusi. Pertama, Pasal 86 UU tentang 
Perlindungan Anak tahun 2002 yang mempidanakan 
orang yang dianggap membohongi atau membujuk 
seorang anak untuk berpindah agama. Pasal ini 
digugat karena dianggap bertentangan dengan 
Pasal 28E UUD 1945 mengenai hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan 
berserikat, berkumpul dan menyampaikan pikiran. 
Permohonan pengujian itu dipicu oleh kasus tiga 
orang guru sekolah Minggu yang dipenjara karena 
melanggar UU ini (didiskusikan di Bagian Ic.1a). 
Mahkamah  Konstitusi menolak usulan itu dengan 
argumen bahwa apa yang dilarang adalah elemen 
unsur pidana yang disebutkan di UU, bukan usaha 
untuk berdakwah atau menyebarkan agama.61 

Kedua, pada tahun 2007 seorang penggugat yang 
beragama Islam mengajukan gugatan atas klausul-
klausul yang melarang poligami yang terdapat dalam 
UU tentang Perkawinan tahun 197462 Penggugat 
menyatakan bahwa klausul tersebut membatasi 
hak-hak agamanya. Mahkamah Konstitusi menolak 
gugatan ini, terutama dengan dengan argumen 
bahwa poligami bukanlah bentuk ibadah dan tidak 
ada kebebasan beribadah yang dilanggar di sini. 
Persyaratan yang disebutkan di dalam UU terkait 
poligami adalah untuk melindungi hak-hak orang 
lain (yang dalam kasus ini adalah hak seorang istri).63

Ketiga, pada tahun 2008, seorang penggugat 
menyatakan bahwa UU tentang Pengadilan Agama 
tahun 1989 mengingkari kebebasan beragama bagi 
umat Islam  karena UU ini membatasi yurisdiksi 
pengadilan agama (Islam), yaitu hanya dalam urusan-
urusan perdata.64 Argumen yang diajukan pemohon 
adalah bahwa, dalam pandangannya, Islam menuntut 
Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara 
keseluruhan, termasuk dalam urusan-urusan pidana, 

60	 	Karena	mandatnya	yang	terbatas	 (hanya	 menguji	
undang-undang	pada	tingkat	nasional)	MK	tidak	dapat	menguji	
konstitusionalitas	 peraturan-peraturan	 daerah	 dan	 keputusan-
keputusan daerah. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, 
lihat	bagian	(b)	dan	(c)	di	bawah.

61	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.	018/PUU-III/2005.

62	 	Lihat	khususnya	Pasal	3(1)	dan	(2),	4(1)	dan	(2),	5(1),	9,	15	dan	
24	UU	Perkawinan.

63	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.12/PUU-V/2007.

64	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.	19/PUU-VI/2008

sehingga pembatasan jurisdiksi pengadilan agama 
adalah pembatasan hak konstitusional Muslim atas 
kebebasan untuk menjalankan agamanya. Mahkamah 
Konstitusi secara bulat menolak argumen penggugat 
dengan alasan bahwa MK tidak dapat menambahkan 
apapun dalam hukum yang berlaku. Alasan lain, 
walaupun tidak terlalu sentral, menegaskan sifat 
hubungan negara–agama di Indonesia. Para Hakim 
MK berpandangan bahwa hukum Islam hanyalah 
salah satu dan bukan satu-satunya sumber hukum 
di Indonesia yang multi-agama, dimana UUD 1945, 
dan bukan hukum agama apapun, dianggap sebagai 
hukum yang paling tinggi. 

Keempat, pada tahun 2013 sebuah koalisi organisasi-
organisasi Islam yang peduli dengan pengumpulan 
dan distribusi zakat meminta Mahkamah Konstitusi 
untuk meninjau UU No. 23 tahun 2011 tentang 
manajemen zakat. Isu kunci dalam kasus ini tidak 
terkait dengan kebebasan beragama, tetapi dengan 
pembatasan yang dibuat oleh UU itu tentang 
organisasi-organisasi yang boleh mengumpulkan 
dan mendistribusikan zakat. UU ini cenderung 
memusatkan kegiatan pengumpulan zakat pada 
organisasi-organisasi di tingkat nasional yang 
disetujui oleh pemerintah dan oleh karena itu 
para pemohon menganggap hal ini melanggar hak 
organisasi-organisasi Muslim tradisional untuk 
ambil peran dalam hal ini, walaupun mereka telah 
melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk waktu yang 
lama sebelum UU itu disahkan. Karenanya, UU itu bisa 
ditafsirkan sebagai usaha untuk mengkriminalisasi 
organisasi-organisasi tersebut. Para pemohon melihat 
keberadaan berbagai macam organisasi yang bisa 
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagai 
salah satu realisasi kebebasan beragama sebagaimana 
dijamin oleh konstitusi. Argumennya adalah bahwa 
setiap Muslim harus memiliki kebebasan untuk 
memilih kepada organisasi mana zakat mereka akan 
disalurkan. MK menerima sebagian dari gugatan ini. 
Dalam putusannya MK menyatakan bahwa negara 
mungkin mengatur zakat sebagai isu agama karena hal 
ini merupakan bagian dari forum eksternum, bukan 
forum internum, yang menjadi urusan individual 
setiap orang yang memiliki keyakinan tersebut.65 
Sementara MK mempertahankan konstitusionalitas 
UU tersebut, disitu disebutkan bahwa penafsiran 
UU tersebut tidak mengingkari peran organisasi-
organisasi Islam lainnya untuk mengumpulkan dan 
menyalurkan zakat.  
65	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.	86/PUU-X/2012,	90.
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Kelima, pada tahun 2009 – 2010 ada permohonan 
peninjauan UU tentang Pencegahan Penodaan 
Agama, yang sebagiannya telah dibahas di atas. Basis 
legal dari permohonan ini adalah bahwa UU yang 
dikeluarkan pada tahun 1965 itu bertentangan dengan 
Amandemen Konstitusi dan UU baru mengenai hak 
asasi manusia.66 Pemerintah (dalam hal ini diwakili 
oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam 
Negeri) membela UU ini dengan alasan bahwa UU 
ini melindungi masing-masing komunitas agama 
dari pencemaran atau penodaan agama. Kementerian 
Agama dan Kementerian Dalam Negeri berargumen 
bahwa kebebasan beragama dalam Konstitusi yang 
telah diamandemen, maupun dalam UU tentang 
HAM dan ICCPR, bisa secara sah dibatasi dan bahwa 
UU itu bertujuan menjaga ketertiban umum. Setelah 
beberapa bulan dilakukan sidang secara intensif, 
yang menghadirkan banyak saksi ahli dan menarik 
liputan media yang sangat luas, MK akhirnya 
memutuskan untuk mempertahankan UU dengan 
satu dari sembilah hakim mengambil dissenting 
opinion. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 
menyampaikan sejumlah argumen yang berupaya 
menunjukkan bahwa UU tersebut masih tetap 
relevan untuk kehidupan beragama di Indonesia 
pada saat ini. Putusan ini juga mempertimbangkan 
perkembangan hukum di Indonesia setelah 1998, 
yang berupaya memperkuat jaminan kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir. Untuk itu, 
MK menyebutkan perlunya dilakukan revisi untuk 
memastikan bahwa UU tersebut tidak menjadi 
diskriminatif dan berseberangan dengan pluralisme 
di Indonesia.67 Namun sampai saat ini baik DPR 
maupun pemerintah tidak ada yang berusaha 
meninjau UU ini lebih jauh lagi sesuai saran MK. 

Keenam, pada tahun 2012-2013 MK menguji 
Pasal 156a KUHP (berasal dari Pasal 4 UU tentang 
Pencegahan Penodaan Agama) setelah menerima 
permohonan dari beberapa orang, termasuk dua 
orang yang dihukum atas dasar Pasal tersebut. 
MK mau melakukan peninjauan kembali karena 
melihat bahwa permohonan yang kedua berbeda 
dari yang pertama. Sementara permohonan pertama 
menyangkut UU tentang Pencegahan Penodaan 
Agama secara umum, permohonan kedua terfokus 
pada isu-isu prosedural tertentu (khususnya Pasal 
4), yaitu bagaimana sebuah keputusan tentang 

66	 	Lihat	infra,	ss	I.B.1	dan	 I.B.2.	

67	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.140/PUU-VII/2009.

penyimpangan atau penodaan agama dibuat. Para 
pemohon berargumen bahwa UU itu mensyaratkan 
adanya suatu surat keputusan bersama menteri (SKB 
Menteri Urusan Agama, Menteri Dalam Negeri 
dan Mahkamah Agung) untuk keputusan tentang 
penyimpangan atau penodaan. Namum dalam 
tataran praktek, hakim biasa membuat keputusan 
tersebut berdasarkan beberapa bukti, termasuk 
kesaksian atau surat dari sumber-sumber seperti MUI 
di tingkat lokal.68 MK juga menolak petisi yang lebih 
terbatas ini dengan mengulang argumen-argumen 
yang disampaikan pada pengujian permohonan yang 
pertama.69 

Di luar keenam kasus itu, pada bulan September 
2014 MK mulai menguji permohonan lain mengenai 
UU Perkawinan, kali ini terkait dengan pernikahan 
lintas agama. Secara umum, melalui pengujian 
beberapa permohonan di atas, MK telah memberikan 
penafsiran yang penting tentang hubungan negara–
agama, meskipun tidak selalu progresif 70 terkait 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir di 
Indonesia.

b. Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai 
pengadilan banding tertinggi di Indonesia. Dalam 
hubungannya dengan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, MA telah melakukan 
pengujian atas berbagai kasus terkait izin pendirian 
rumah ibadah dan penodaan agama. Di antara 
contoh-contoh menonjol terkait rumah ibadah yang 
dibawa ke MA adalah kasus dua gereja yang telah 
dibahas sebelumnya, yaitu GKI Taman Yasmin di 
Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi, keduanya 
di Jawa Barat. Kedua gereja ini memenangkan 
pengadilan di semua tingkat terkait izin mendirikan 

68	 	Organisasi	semi-pemerintah	Majelis	Ulama	Indonesia	(MUI)	
dibentuk	 oleh	 pemerintah	 Orde	 Baru	 pada	 tahun	 1975.	 MUI	
dibentuk untuk berperan sebaga perwakilan Islam yang moderat 
dan	 pro-pemerintah.	 Akan	 tetapi	 sejak	 1998	 MUI	 mereposisi	
dirinya menjadi lebih dekat kepada kelompok-kelompok Islam 
yang	cenderung	konservatif,	dan	lebih	independen	dari	negara,	
namun	 sekaligus	 juga	 mengupayakan	 agar	 fatwa-fatwa	 yang	
dikeluarkannya	diimplementasikan	oleh	pemerintah.	Lihat	infra	
Bagian III di bawah. 

69	 	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No	84/PUU-X/2012.

70	 	 Ini	 adalah	 pandangan	 Rumadi,	 khususnya	 terkait	 review	
atas	 UU	 Penodaan	 Agama.	 Lihat	 http://nasional.kompas.
com/read/2010/10/28/21170733/Putusan.MK.Cenderung.	
Pertahankan.UU.Penodaan.Agama. Pembahasan lebih panjang 
tersedia di Margiyono, et.al., Bukan Jalan Tengah, Indonesian 
Legal Resource Center, 2010.
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rumah ibadah melawan pemerintah daerah: mulai 
dari PTUN, PT-TUN Jawa Barat, hingga terakhir 
MA, meskipun pemerintah daerah pada akhirnya 
tetap tidak memberikan izin kedua gereja itu untuk 
melanjutkan pembangunannya. Dalam kasus Taman 
Yasmin, gereja menggunakan dua jenis argumen 
untuk menguatkan kasusnya; argumen administratif 
(bahwa surat Kepala Perencanaan Kota tidak sah) dan 
argumen hak asasi manusia. Akan tetapi, pengadilan 
umumnya menganggap hal ini sebagai persoalan 
administratif, sehingga tidak ada interpretasi atas 
kebebasan beragama dan berkeyakinan.71  

Contoh lain adalah kasus Tajul Muluk, seorang 
pemimpin Syiah di sebuah desa di Sampang, Madura, 
Jawa Timur yang divonis bersalah dengan Pasal 156A 
KUHP (terkait penodaaan agama) dan dihukum 
dua tahun penjara. Pengadilan tingkat banding 
menaikkan hukumannya menjadi empat tahun, dan 
Mahkamah Agung menguatkan putusan hukuman 
yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, pengadilan tingkat 
pertama membuat interpretasi berdasar apa yang 
dianggap sebagai penghinaan atau penodaan agama, 
sedangkan pengadilan yang lebih tinggi sekedar 
menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah. 

Fungsi lain MA terkait dengan wewenang meninjau 
Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dibahas di 
Bagian II.A di bawah, banyak Perda yang dianggap 
diskriminatif terkait agama. Perda bisa ditinjau 
dengan dua cara: melalui peninjauan administratif 
oleh Menteri Dalam Negeri, dan judicial review, 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan 
administratif oleh pemerintah pusat bisa dilakukan 
dengan dipicu oleh dua kriteria, yaitu (i) kepentingan 
publik; dan (ii) konsistensi dengan peraturan yang 
lebih tinggi. Perda yang dianggap melanggar kriteria-

71   Proses pengadilan telah selesai dengan putusan oleh MA 
pada bulan Desember 2010. Akan tetapi permasalahannya masih 
jauh dari selesai. Walikota  tampaknya patuh dengan Putusan 
MA	 dengan	 mencabut	 surat	 Kepala	 Perencanaan	 Kota	 pada	
tanggal	8	Maret	2011.	Tetapi	tiga	hari	 kemudian	pada	 tanggal	
11 Maret 2011 Walikota mengeluarkan keputusan lain yang 
mencabut izin yang dikeluarkan oleh Walikota pada tahun 2006.  
Proses	 selanjutnya	 melibatkan	 Ombudsman.	 Ada	 proses	 lain	
di	Mahkamah	Agung	ketika	gereja	meminta	pendapat	MA	atas	
perkembangan terakhir. MA menjawab bahwa terkait surat tahun 
2008	oleh	Kepala	Perancanaan	Kota,	putusan	pengadilan	adalah	
final	dan	harus	dieksekusi;	terkait	putusan	Walikota	yang	baru	(11	
Maret	2011),	gereja	mungkin	akan	membawanya	ke	pengadilan	
terkait	(tidak	disebutkan	secara	jelas,	tetapi	tampaknya	mengacu	
ke	 PTUN),	 yang	 tidak	 dilakukan	 oleh	 gereja	 karena	 dianggap	
bahwa	mekanisme	hukum	sudah	tidak	ada	lagi,	yang	puncaknya	
adalah	Keputusan	MA	tahun	2010.	

kriteria ini dapat dianggap tidak sah oleh Peraturan 
Presiden. Dalam kasus hasil peninjauan administratif 
yang seperti itu, DPRD bisa menggugat keputusan 
pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung. Di 
samping menangani gugatan DPRD seperti itu, 
tugas penting lain dari MA adalah melakukan 
judicial review atas Perda berdasarkan laporan warga 
masyarakat. 

Dalam praktik, karena banyaknya Perda 
yang dihasilkan, dan sedikitnya waktu untuk 
melakukan proses review, dua mekanisme itu pada 
umumnya tidak efektif. Terlebih lagi, MA jarang 
mempertimbangkan kandungan atau substansi 
peraturannya, khususnya terkait peraturan-peraturan 
terkait agama.72 Menurut Simon Butt, sebagian besar 
perda berhasil lolos dari upaya pengujian oleh MA 
kecuali perda terkait dengan pembebanan biaya 
atau pungutan atau, secara umum, yang ditujukan 
untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Sampai 
akhir tahun 2006, pemerintah pusat menerima 
permohonan untuk melakukan peninjauan atas lebih 
dari 12.000 Perda, dan dari tahun 1999–2007, ada 
1.406 peraturan daerah yang telah dibatalkan. Sampai 
tahun 2008, Kementerian Keuangan saja menerima 
7.200 Perda dan merekomendasikan pembatalan 
sekitar 2000 Perda, yang sebagian besar ditujukan 
untuk menerapkan pungutan liar”73 

Sebagai kesimpulan, dalam dua fungsi ini – sebagai 
mekanisme pengadilan tertinggi dan sebagai bagian 
dari mekanisme menguji peraturan daerah – MA 
cenderung menghindar dari membuat pertimbangan 
yang terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Dalam beberapa aspek, hal ini terkait dengan masih 
adanya perdebatan mengenai apakah pengaturan 
agama dalam peraturan daerah melanggar UU 
Pemerintah Daerah yang kedua (UU No. 32/2004), 
yang mengeluarkan urusan agama dari jurisdiksi 

72	 	Simon	 Butt,	 “Regional	 Autonomy	 and	 Legal	
Disorder:	 The	Proliferation	of	 Local	 Laws	 in	 Indonesia”,	 (2010)	
32 Sydney Law Review,	 185.	 Butt	memberi	 contoh	 peraturan	
di Tangerang yang akan dibahas di bawah. Dalam kasus ini, 
beberapa perempuan korban peraturan itu mengajukan 
gugatan ke Mahkamah Agung dengan menggunakan argumen 
diskriminasi terhadap perempuan dan pemisahan agama dari 
Perda.	Tetapi	MA	tidak	mempertimbangkan	argumen-argumen	
ini dan menolak gugatan dengan alasan bahwa pemerintah kota 
Tangerang memiliki wewenang untuk memproduksi perda dan 
bahwa	materinya	berada	di	luar	jurisdiksi	MA	(188-189).

73	 	 	Simon	Butt,	“Regional	Autonomy	and	Legal	Disorder:	The	
Proliferation	of	Local	Laws	in	Indonesia”,	(2010)	32		 Sydney Law 
Review,	183.
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para pemuat peraturan di tingkat lokal (baik DPRD 
maupun kepala daerah); MA cenderung menganggap 
bahwa perda-perda tersebut tidak secara langsung 
mengatur agama, dan karenanya masih berada dalam 
jurisdiksi para pembuat peraturan daerah.74 

Ditambah dengan keengganan MA untuk 
mempertimbangkan kandungan atau substansi 
peraturan yang diuji, dapat dikatakan bahwa 
MA pada saat ini bukan merupakan mekanisme 
pemulihan yang efektif untuk persoalan-persoalan 
terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.75 
Kedua hal tersebut, keengganan MA dan keterbatasan 
jurisdiksi MK, berakibat pada masih tetap berlakunya 
ratusan peraturan daerah yang secara konstitusional 
bermasalah dan bersifat diskriminatif, yang tidak 
dapat dibatalkan.

2. Badan Administratif:  Ombudsman Indonesia

Pada awalnya, Ombudsman Indonesia didirikan 
pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden. 
Tetapi pada tahun 2007, Ombudsman mendapatkan 
bentuk dan struktur yang lebih kuat dengan 
diberlakukannya UU No. 37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia. Keberadaan 
lembaga ombdusman selanjutnya diperkuat  dengan 
UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik, 
dimana lembaga ombudsman memainkan peranan 
yang signifikan dalam mengawasi layanan publik 
oleh kantor-kantor di pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah. Presiden mengusulkan nama-
nama anggota ombudsman melalui rekrutmen 
terbuka, tetapi pemilihannya dilakukan oleh DPR. 

Ombudsman menerima aduan mengenai 
mal-administrasi dalam layanan publik dan 
menyelidikinya, serta melakukan usaha-usaha untuk 
mencegah terjadinya mal-administrasi. Setelah selesai 
melakukan penyelidikan, Ombudsman membuat 

74  Lihat pembahasan lebih jauh di bawah ini, pada 
Bagian	 II.A.4.	 Lihat	 juga	 Lindsey	 (2012,	 373-375)	 mengenai	
perdebatannya. 

75	 	Keterbatasan	lain	dari	MA,	khususnya	yang	terkait	dengan	
fungsi	 kedua,	 adalah	 bahwa	 MA	 bisa	 meninjau	 peraturan-
peraturan yang dalam hirarki perundang-undangan berada di 
bawah	UU	 terhadap	UU	 lain,	 tetapi	tidak	 terhadap	Konstitusi.	
Tugas melakukan review	 terhadap	 Konstitusi,	 sebagaimana	
dibahas	di	atas,	adalah	wewenang	MK	yang	hanya	bisa	menguji	
UU	nasional,	dan	bukan	peraturan	yang	 lebih	 rendah.	Dengan	
kata	lain,	tidak	ada	mekanisme	untuk	menguji	peraturan	daerah	
terhadap	Konstitusi.	Lihat	juga	Lindsey	(2012,	379).

rekomendasi-rekomendasi yang harus dijalankan 
oleh lembaga atau individu-individu terkait dalam 
60 hari. Bila rekomendasinya diabaikan secara 
keseluruhan atau sebagian tanpa alasan yang bisa 
diterima, Ombudsman bisa meneruskan laporannya 
ke DPR dan Presiden. Pihak-pihak yang dianggap 
telah melakukann mal-administrasi dan pengawasnya 
mungkin akan menerima sanksi administratif. 

Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Ombudsman 
tidak memiliki kategori yang secara khusus terkait 
dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir; kasus-kasus semacam itu masuk dalam 
bagian mengenai “diskriminasi”. Menurut laporan 
terakhir oleh Ombudsman, dari tahun 2008-2013, 
lembaga ini menerima 47 aduan terkait diskriminasi. 
Beberapa diantaranya terkait dengan isu-isu agama 
dan sebagian besar terkait dengan izin rumah ibadah.

Salah satu kasus menonjol terkait rumah ibadah yang 
ditangani oleh Ombudsman berhubungan dengan 
aduan terhadap Walikota Bogor dalam kasus Gereja 
Taman Yasmin sebagaimana dibahas di atas.76 Dalam 
kasus ini, Walikota diperintahkan oleh Mahkamah 
Agung untuk mencabut surat yang dikeluarkan oleh 
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor 
yang mencabut izin pendirian gereja. Tampaknya, 
Walikota mengikuti putusan dengan mencabut 
surat pencabutan itu, tetapi tiga hari kemudian 
mengeluarkan surat perintah baru untuk mencabut 
izin tersebut. Ombudsman menerima aduan dari 
gereja yang meminta Walikota Bogor, Gubernur Jawa 
Barat dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri 
untuk bertemu dan menyatakan bahwa pencabutan 
izin tersebut adalah bentuk ketidakpatuhan hukum. 
Dalam surat itu dinyatakan bahwa Gubernur 
Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri harus 
mengawasi Walikota untuk mencabut surat 
pencabutan tertanggal 11 Maret 2011 itu. Sampai 
saat ini tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi 
tersebut dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada 
Walikota.77 Saat ini gereja masih tidak memiliki izin 
pembangunan, walaupun ada dukungan pernyataan 
keprihatinan dari berbagai macam organisasi hak 
asasi manusia, termasuk dari luar negeri, sampai ke 
Dewan HAM PBB.

Selain perizinan untuk rumah ibadah, kantor 
76  Laporan Tahunan CRCS 2011,	hal.	49-51

77	 	Walikota	saat	ini	(April	 2014)	 telah	 menyelesaikan	 masa	
jabatan	yang	kedua	dan	diganti	oleh	walikota	baru.
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Ombudsman tampaknya menjadi tempat yang tepat 
untuk membawa aduan-aduan terkait administrasi 
(termasuk pendaftaran perkawinan) bagi warga 
negara yang tidak memiliki afiliasi salah satu dari 
enam agama resmi. Ada beberapa laporan yang 
menyatakan bahwa penegakan hukum dalam hal 
ini tidak seragam di berbagai tempat di Indonesia, 
dan bahkan di tingkat kantor Kementerian Agama 
juga tidak memiliki kejelasan mengenai hal ini. Pada 
tahun 2014, Ombudsman merencanakan untuk 
menyelenggarakan forum diskusi terbatas dengan 
perwakilan dari pemerintah mengenai persoalan 
ini.78  

3. Lembaga-lembaga Independen:

a. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM)

Komnas HAM pada awalnya didirikan pada tahun 
1993. Lembaga ini dihormati karena anggota-
anggotanya dianggap independen dan dalam 
banyak kasus hak asasi manusia Komnas HAM 
sering mengambil posisi yang berseberangan 
dengan pemerintah. Satu dari delapan bab di UU 
tentang HAM tahun 1999 secara khusus mengatur 
tentang Komnas HAM (Bab VII Pasal 75-99). UU 
ini memperkuat keberadaan Komnas HAM dan 
memperluas kewenangannya. 

Menurut UU, Komnas HAM memiliki empat 
fungsi utama (penelitian, penyuluhan, mediasi, dan 
pemantauan dan investigasi) yang direfleksikan 
dalam sub-sub komisi di dalam Komnas HAM. UU 
No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Pasal 
18-20 dan Pasal 25) menyebutkan kewenangan 
Komnas HAM untuk menyelidiki pelanggaran 
HAM berat melalui tim ad hoc. UU No 40 tahun 
2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan 
rasial menyebutkan tugas khusus dari Komnas 
HAM, yaitu memantau dan menyelidiki diskrimasi 
ras dan etnis dan potensi-potensi diskriminasi, 
dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada 
pemerintah. Komnas HAM juga memantau pekerjaan 
pemerintahan pusat dan lokal. Bila pemerintah tidak 
mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, 

78	 		“Ombudsman	 Terima	 Pengaduan	 Pelayanan	
Administrasi	 Kependudukan”,	 http://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt53202f5e1df8f/ombudsman-terima-
pengaduan-layanan-adminduk.   

Komnas HAM dapat membawa kasus tersebut ke 
DPR. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM dapat 
memeriksa korban dan pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia, dan juga saksi-saksi. Bila mereka tidak 
memenuhi permintaan Komnas HAM, maka Komnas 
HAM bisa meminta pengadilan untuk memanggil 
paksa mereka. 

Dalam praktek, Komnas HAM telah sangat 
aktif merespon peristiwa-peristiwa pelanggaran 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Komnas HAM bekerja tidak hanya berdasarkan 
aduan, tetapi juga melalui inisiatifnya sendiri untuk 
merespon peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, 
mengeluarkan pernyataan pers, khususnya untuk 
peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian publik. 
Untuk isu-isu yang lebih besar, Komnas HAM 
membentuk tim ad hoc. Pada tahun 2005, misalnya, 
Komnas HAM menyelidiki rangkaian penyerangan  
terhadap komunitas Ahmadiyah. Komnas HAM 
tidak menyelidiki suatu peristiwa khusus, tetapi 
melihat pola serangan-serangan yang berulang di 
tempat-tempat berbeda dan mengeluarkan laporan 
pada tahun 2007. 79 Dalam beberapa kasus, seperti 
peristiwa pada sekitar tahun 2011-2012 yang terjadi 
pada komunitas Syiah di Jawa Timur, Komnas HAM 
berkerja sama dengan Komnas Perempuan (dan 
Komisi Perlindungan Anak) untuk mengeluarkan 
laporan bersama.80 
79	 	 Kesimpulan	 utama	 	 dirangkum	 dalam	 Komentar	 Komnas	
HAM	mengenai	 Kepatuhan	 Indonesia	 terhadap	 Konvensi	 Anti	
Penyiksaan,	 	 April	 2008,	 	 p.	 16.,	 tersedia	 di	 http://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/IDN/INT_CAT_
NGO_	 IDN_40_9013_E.pdf. Salah satu kesimpulannya adalah 
bahwa serangan terhadap komunitas Ahmadiyah terjadi tanpa 
ada usaha untuk mencegah, khususnya dalam kasus di Lombok, 
dimana	 pelaku	 tidak	 dihukum.	Negara	 tampak	 tidak	mau	 dan	
tidak	mampu	menjamin	 hak	warga	negaranya	 atas	 kebebasan	
beragama	 dan	 beribadah.	 Komnas	 HAM	 merekomendasikan	
bahwa	 pemerintah	 harus	 secara	 aktif	 memberikan	 jaminan	
perlindungan	 kepada	 para	 korban;	 bertindak	 tegas	 terhadap	
tindakan	anarkis;	dan	jaminan	perlindungan	bagi	seluruh	warga	
Negara	Indonesia	tanpa	kecuali.

80	 	Khusus	dalam	kasus	ini,	tim	mengeluarkan	lima	rekomendasi:	
1)	Presiden	mengambil	alih	penanganan	kasus	dan	memerintahkan	
kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk segera 
mengambil	langkah-langkah	menyelesaikan	persoalan;	2)	Kapolri	
harus	memastikan	bahwa	polisi	akan	bersikap	netral	dan	secara	
tegas	 menegakkan	 hukum;	 3)	 Pemerintah	 pusat	 dan	 daerah	
bekerja sama melakukan pendekatan dengan cara-cara budaya 
dan	menciptakan	toleransi;		4)	DPR	dan	DPRD	harus	mengawasi	
kinerja	 Presiden;	 5)	 DPR	 mencabut	 UU	 yang	 bisa	 digunakan	
untuk mengkriminalkan penganut agama yang berbeda dari 
pandangan	arus	utama.	Laporan	tim	bisa	didapatkan	di:	http://
www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/09/
LAPORAN-PUBLIK-TIMTEMUAN-DAN-REKOMENDASI-TTR-
SYIAH-SAMPANG.pdf   .
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Dengan semua otoritasnya yang lebih ekstensif dari 
Komnas Perempuan dan Komisi Kepolisian, Komnas 
HAM sebetulnya memiliki posisi yang sangat kuat 
untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak 
asasi manusia dan mendukung penegakan hukum 
secara efektif. Akan tetapi, semuanya tergantung 
pada dukungan lembaga-lembaga resmi seperti 
pengadilan, parlemen dan pemerintah untuk 
membuatnya efektif. Tanpa mereka, rekomendasi-
rekomendasi, dan publikasi mereka di berbagai 
media hanya berfungsi sebagai semacam tekanan 
kepada pemerintah. Dalam kenyataannya, Komnas 
HAM merasa bahwa dukungan terhadap mereka 
sangat lemah.81 Dalam beberapa kasus, Komnas HAM 
bahkan menghadapi tantangan dalam memeriksa 
beberapa pelaku pelanggaran HAM atau pejabat-
pejabat pemerintah, walaupun UU menyebutkan 
bahwa mereka bisa diperiksa dengan paksa jika 
diperlukan. Ketika sampai pada rekomendasi, 
seperti misalnya pada kasus Ahmadiyah di Lombok 
dan Syiah di Sampang, sebagaimana disebutkan di 
atas, pemerintah dan lembaga-lembaga penegak 
hukum tidak menjalankannya secara keseluruhan; 
dua komunitas tersebut masih mengalami persekusi 
yang berlanjut, sementara kekerasan-kekerasan 
yang mereka alami sebelumnya dan akibatnya tidak 
ditangani.   

b. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan)

Komnas Perempuan didirikan pada bulan Oktober 
1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 
1999. Pemicu awal pendirian ini adalah kekerasan 
seksual terutama yang terjadi terhadap perempuan-
perempuan dari etnis Tionghoa selama kerusuhan 
yang terjadi ketika kejatuhan rezim Suharto pada 
tahun 1998. Status Komnas Perempuan ini kemudian 
diperkuat dengan Perpres No. 65 tahun 2005. 

Tugas Komnas Perempuan terdiri dari lima hal. 
Pertama, menyebarkan kepedulian tentang bentuk-
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan cara 
mencegahnya; kedua, melakukan kajian tentang 
instrumen-instrumen dan aturan-aturan yang 
relevan di tingkat nasional dan internasional; ketiga, 
memantau dan melakukan pencarian fakta terhadap 
semua bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan mempublikasi temuan-temuannya; keempat, 
81 http://sejuk.org/2014/03/24/giliran-para-korbankekerasan-
atas-nama-agama-dicurhati-komnas-ham/. 

memberikan rekomendasi mengenai cara-cara 
menangani kekerasan dan merumuskan kerangka 
hukum yang diperlukan bagi pemerintah, DPR, 
lembaga-lembaga yudikatif dan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan; dan kelima, mengembangkan atau 
melakukan kerja sama regional dan internasional 
untuk meningkatkan kemampuan pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan 
hak-hak perempuan. Satu dari sebelas isu-isu 
krusial yang sentral bagi Komnas Perempuan 
dalam agenda tahun 2010-2014 adalah kekerasan 
terhadap perempuan yang didasarkan pada nilai-
nilai moralitas dan agama. Komnas Perempuan aktif 
melakukan pemantauan terhadap UU atau perda-
perda yang mendiskriminasi perempuan, termasuk 
yang terkait dengan agama dan keyakinan. 

Dari konteks pembentukannya saja, tampak bahwa 
Komnas Perempuan merupakan badan independen 
yang progresif, responsif terhadap isu-isu perempuan 
dan isu-isu hak asasi manusia secara umum. Sebagai 
organisasi yang masih muda, Komnas Perempuan 
telah mempublikasikan sejumlah laporan penting 
dan buku serta artikel tentang berbagai macam isu. 
Sebagaimana disebutkan di atas, Komnas Perempuan 
sering bekerja sama dengan Komnas HAM, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia dan organisasi-
organisasi lain untuk memantau dan menyelidiki 
peristiwa-peristiwa kekerasan dalam beberapa 
peristiwa, khususnya yang berskala besar (misalnya 
dalam kasus Syiah Sampang). Dalam usaha-usaha 
kerja sama seperti itu, Komnas Perempuan sering 
memberikan kontribusi berupa perspektif khusus 
terkait dampak-dampak peristiwa kekerasan yang 
melibatkan perempuan. 

Pada laporan kepada Dewan HAM PBB tentang 
implementasi ICCPR pada tahun 2005 -2012 
(2012), Komnas Perempuan memasukan hasil 
pemantauannya mengenai dampak pelanggaran hak-
hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
dan beberapa kebijakan pemerintah (misalnya 
mengenai kartu identitas penduduk) pada perempuan 
dari kelompok-kelompok agama minoritas. Selain 
laporan gabungan tentang kelompok Syiah yang 
telah didiskusikan di atas, pada tahun 2008 Komnas 
Perempuan mengeluarkan laporan khusus mengenai 
perempuan dan anak-anak Ahmadiyah yang 
dianggap sebagai korban diskriminasi yang berlapis 
dengan memfokuskan kepada serangkaian serangan 
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terhadap komunitas-komunitas Ahmadiyah di 
Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.82 Selama 
berlangsungnya pengujian di Mahkamah Konstitusi 
atas UU Pencegahan Penodaan Agama, Komnas 
Perempuan berargumen menentang UU itu dengan 
melihat dampaknya pada korban-korban perempuan. 
Akan tetapi sebagaimana disebutkan di atas, Komnas 
Perempuan tidak memiliki mandat penyelidikan 
sebagaimana dimiliki oleh Komnas HAM. 

c. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

TAP MPR No VII/2000, yang mengatur pemisahan 
militer dan polisi menyebutkan tetang pendirian 
sebuah lembaga yang kemudian disebut sebagai 
Komisi Kepolisian Nasional. Di dalam UU No.2/2000 
tentang Polri, terdapat satu bab tentang Kompolnas, 
yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No 17/2005 
dan kemudian direvisi dengan peraturan-peraturan 
Presiden yang lain (No.17/2011) untuk membuat 
Kompolnas lebih profesional, bertanggungjawab, 
dan independen. Tidak seperti Komnas Perempuan 
dan Komnas HAM yang secara jelas disebut sebagai 
lembaga independen, Kepala Kompolnas adalah 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan (Menkopolhukam) dengan anggota-
anggota termasuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Hukum dan HAM, akademisi, pengacara, dan 
purnawirawan polisi. Tujuan utamanya adalah untuk 
menilai kinerja kepolisian dan untuk membantu 
membangun profesionalismenya. 

Kewenangan dari Kompolnas di antaranya adalah 
menerima aduan tentang kinerja kepolisian, 
mengumpulkan, dan menganalisis data-data yang 
relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi 
Presiden. Sampai saat ini tampaknya tidak banyak 
keterkaitan Kompolnas dengan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir. Akan tetapi, Kompolnas 
memiliki potensi untuk menjadi mekanisme 
untuk memastikan Polri memberikan perhatian 
terhadap peristiwa-peristiwa terkait kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir dan untuk 
mematuhi aturan-aturan yang terkait dengan 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir. 
Kompolnas misalnya merekomendasikan bahwa 
Kepala Kepolisian memenuhi permintaan Polwan 
yang beragama Islam mengenai seragam polisi yang 

82	 	Laporan	Pemantauan	HAM	Komnas	Perempuan,	Perempuan 
dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis  Jakarta, 22 
Mei	2008.

mengakomodasi kepentingan mereka. Isu yang lebih 
besar yang mulai ditangani Kompolnas, dengan 
bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, 
adalah isu terkait tanggapan Polri terhadap siar 
kebencian dan tindakan-tindakan intoleran yang 
biasanya mendahului insiden-insiden kekerasan 
yang melanggar kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir. Terkait dengan hal ini, Kompolnas 
sedang mempertimbangkan perlunya membuat UU 
mengenai siar kebencian. 
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BAGIAN DUA: TREN DALAM 
KEBEBASAN BERAGAMA
Sebagaimana telah dibahas secara cukup mendalam 
di Bagian Pertama laporan ini, perubahan legal 
paling besar dan progresif terkait kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir terjadi akibat 
proses demokratisasi yang dimulai di Indonesia pada 
tahun 1998. Akan tetapi, periode ini juga ditandai 
dengan munculnya UU baru maupun penegasan 
atas UU lama yang cenderung menegaskan kembali 
paradigma lama terkait cara negara mengatur agama. 
Dengan demikian, sejumlah capaian dalam penguatan 
komitmen hak asasi manusia di tingkat nasional 
seperti ditarik mundur kembali di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota. Dua kecenderungan utama 
mengenai hal ini terkait dengan UU Pencegahan 
Penodaan Agama, dan pemberlakuan peraturan-
peraturan daerah yang secara langsung ataupun 
tidak terkait dengan isu-isu agama. Kecenderungan 
besar lainnya terkait dengan pendirian tempat ibadah 
sebagai dampak atas revisi peraturan tahun 1969 dan 
munculnya peristiwa-peristiwa konflik yang beberapa 
diantaranya dibawa ke proses pengadilan.83 Selama 
beberapa tahun terakhir, sementara konflik-konflik 
komunal dan kasus-kasus terorisme telah menurun, 
persoalan-persoalan mengenai penodaan agama dan 
pembangunan tempat ibadah menjadi sumber utama 
dari konflik-konflik jenis baru yang lebih kecil dan 
terjadi di tingkat lokal. Pada gilirannya hal ini menjadi 
kesempatan untuk mengekspresikan sikap intoleran 
oleh sebagian aktor non-negara. Peristiwa-peristiwa 
persekusi pada umumnya juga terkait dengan dua isu 
di atas. 

A. Perubahan-perubahan Penting dalam 
Perundang-undangan

1. Perubahan Progresif  UU Setelah 1998

Sebagaimana telah dibahas secara terinci di bagian 
pengantar laporan ini, DPR RI mengesahkan 
beberapa reformasi UU yang penting segera setelah 
Reformasi 1998. Beberapa bulan setelah perubahan 
rezim pada tahun 1998, sebuah UU baru disahkan 
terkait kebebasan menyatakan pendapat di depan 
publik (UU No. 9 ditandatangani pada bulan Oktober 
1998). Akan tetapi perkembangan yang lebih 

83  Lihat Bagian I.3 di atas

signifikan yang memulai perkembangan hukum lebih 
lanjut, termasuk terkait dengan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir adalah dikeluarkannya 
Ketetapan MPR, yang posisinya langsung di bawah 
Konstitusi dalam hirarki perundang-undangan, 
tentang HAM. Ketetapan itu memerintahkan Presiden 
dan Parlemen meratifikasi instumen-instrumen 
HAM PBB, dengan tambahan: “selama hal tersebut 
tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. 
TAP MPR ini memasukkan sebuah teks mengenai apa 
yang menjadi pandangan bangsa Indonesia mengenai 
hak asasi manusia dan “Piagam Hak Asasi Manusia” 
yang berasal dari Deklarasi HAM PBB (DUHAM). 
Hanya dua tahun setelah ini, Ketetapan MPR itu 
diikuti dengan perubahan-perubahan fundamental 
termasuk dikeluarkannya UU khusus terkait hak asasi 
manusia (UU No.39/1999), UU tentang Pengadilan 
HAM (UU No.26/2000), dan, yang lebih signifikan, 
Amandemen Kedua UUD 1945 (tahun 2000) yang 
antara lain memasukkan bab baru berjudul “Hak 
Asasi Manusia”.

Serangkaian perubahan serentak ini sangat penting 
bukan hanya dalam perspektif sejarah Indonesia, tapi 
juga menjadikan Indonesia menjadi lebih menonjol 
dibandingkan dengan banyak negara-negara lain 
dalam hal komitmen pada HAM. Sebagaimana 
dibahas oleh Tim Lindsey, UUD 1945 (sebelum 
amandemen) membayangkan konsep tentang 
Indonesia sebagai suatu “negara integralistik” dimana 
warga negara dibayangkan tidak terpisah dari negara, 
hanya sedikit sekali memberikan jaminan pada hak-
hak sipil dan politik, tetapi lebih banyak kewajiban-
kewajiban pada negara. Upaya untuk mengubah 
ini pada tahun 1950-an gagal. Namun serangkaian 
amandemen setelah 1998 yang memasukkan 
perlindungan-perlindungan yang meluas terkait 
warga negara, khususnya dnegan menambahkan 
pasal-pasal tentang hak asasi manusia (Pasal 28A-28J) 
merupakan “perubahan paling radikal terhadap 
filosofi dasar Konstitusi. Bab XA merupakan bagian 
yang panjang lebar dan sangat mengesankan, yang 
memberikan serangkaian perlindungan melampaui 
perlindungan-perlindungan yang diberikan banyak 
negara maju.”84 Secara umum, pencapaian yang 
terjadi dalam rentang waktu cukup pendek itu, 
ditambah dengan dengan pemberlakuan beberapa 

84	 	Tim	Lindsey,	‘Indonesian	Constitutional	Reform:	Muddling	
Towards	Democracy’,	(2002)	6	Singapore	Journal	of	International	
and	Comparative	Law,	254.
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UU khusus terkait HAM dan ratifikasi beragam 
konvensi HAM, memberikan landasan yang sangat 
kuat bagi kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir, yang belum ada sebelumnya dalam sejarah 
Indonesia.

2. Pengarusutamaan Kebebasan Beragama, 
Berkeyakinan dan Berpikir

Tahap selanjutnya adalah pengarusutamaan hak asasi 
manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir, di dalam UU yang lain 
atau peraturan yang lebih rendah menyangkut 
beragam hal. Pengarusutamaan ini dilakukan dengan 
memasukkan klausul-klausul terkait terkait jaminan 
bagi kemerdekaan atau kebebasan beragama ke dalam 
UU dan peraturan-peraturan lain. Sebagai contoh, 
UU tentang Penanganan Konflik Sosial  (No.7/2012) 
dibahas secara singkat pada Bagian II.A di atas yang 
mendorong adanya toleransi dan penghormatan 
terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan 
untuk menjaga perdamaian.Selanjutnya, UU tersebut 
juga menyebutkan adanya prinsip-prinsip non-
diskriminasi dalam resolusi konflik dan pengakuan 
adanya persamaan tanpa diskriminasi yang 
didasarkan pada agama dan keyakinan.85 UU tentang 
Penanggulangan Bencana (UU no. 24/2007, Pasal 
3 dan Penjelasannya) melarang diskriminasi yang 
didasarkan pada agama dalam penyaluran bantuan 
untuk korban bencana. UU tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU No.39/2004) 
menyebutkan adanya hak terhadap buruh atas 
agama dan keyakinan (Pasal 8d). Sebuah peraturan 
yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (No.8/2009) terkait dengan prinsip-prinsip 
dan standar hak asasi manusia dalam menjalankan 
tugas Kepolisian Republik Indonesia; peraturan ini 
didasarkan pada ketentuan hak asasi manusia di 
dalam UUD dan UU tentang Hak Asasi Manusia 
tahun 1999.

3. Batasan-Batasan terhadap Kebebasan 
Beragama, Berkeyakinan dan Berpikir 

Meskipun ada kemajuan-kemajuan tersebut di atas, 
secara keseluruhan potret kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir cukup ambivalen, dan 

85	 	Lihat	Pasal		2(n)	dan	7,	UU	tentang	Penanganan	Konflik	Sosial	
(UU	No.7/2012).	Selanjutnya	disebut	UU	PKS.

tampak makin jelas dalam beberapa tahun terakhir. 
Beberapa klausul pembatasan dalam UUD dan 
di beberapa perundang-undangan ditafsirkan 
sedemikian rupa sehingga membawa beragam 
implikasi yang cukup signifikan. Sementara itu, 
kebijakan-kebijakan yang ada sebelum tahun 1998 
terkait agama tidak berubah. Akibatnya adalah 
munculnya banyak ketegangan, kalau bukan 
kontradiksi nyata, menyangkut bagaimana UU 
diberlakukan dan diinterpretasikan hingga saat ini.86 

Batasan-batasan ini muncul dalam beberapa isu. 
Pertama, arti penting dari “nilai-nilai agama” pada 
Pasal 28J UUD’45 tampaknya tidak cukup disadari 
ketika dimasukkan pada saat proses amandemen.87 
Akan tetapi, sebagaimana dibahas secara terinci pada 
bagian I di atas, selama terjadinya pengujian oleh MK 
atas UU Pencegahan Penodaan Agama (2010), frasa 
tersebut menjadi bagian dari argumen kunci untuk 
membatasi kebebasan dan mendisplinkan keyakinan 
agama yang non-konformis.

Kalangan pemerintah maupun para hakim kerap 
menggunakan “nilai-nilai agama” sebagai bagian 
dari argumen untuk mendukung pembatasan 
atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama. Argumen-argumen 
semacam itu biasanya dikemas dalam bahasa 
partikularisme Indonesia. Penting dicatat bahwa frase 
“nilai-nilai agama” muncul lagi pada Amandemen 
UUD Keempat dua tahun kemudian (tahun 2002), 
yaitu pada Pasal 31 Ayat 5 mengenai pendidikan 
(“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 
serta kesejahteraan umat manusia.”) Munculnya frase 
ini mungkin terkait dengan perkembangan lain yang 
terjadi pada Amandemen Keempat, yaitu upaya yang 
gagal untuk memasukkan klausul tentang kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi umat Islam (yang 
dihapus dari Undang-undag Dasar pada Agustus 
1945) pada Pasal 29(1)), sebelum ayat berikutnya 
yang membicarakan tentang jaminan negara atas 
kebebasan beragama. 

86	 	Isu	ini	muncul	bukan	hanya	pada	UU	yang	ada,	tetapi	juga	UU	
baru yang menciptakan bermacam-macam pembatasan pada 
kebebasan	beragama	dan	berkeyakinan.	Dalam	beberapa	hal,	UU	
ini	cenderung	merefleksikan	politik	agama	pra-Reformasi	beserta	
bentuk-bentuk pembatasannya.

87	 	Lihat	Hosen	(2005,	191ff)	dan	khususnya	Salim	(2008,	108111)	
yang secara khusus membahas pembatasan-pembatasan 
ini. 
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Serangkaian perkembangan ini menunjukkan 
bagaimana tren progresif yang terjadi setelah tahun 
1998 berusaha diimbangi, diperlambat atau bahkan 
dibalikkan arahnya dengan pembatasan-pembatasan, 
beberapa di antaranya berasal dari kebijakan tentang 
agama sebelum 1998. Indikasi penting lain dari 
tren ini adalah dengan disahkannya UU tentang 
Administrasi Kependudukan pada tahun 2006. Di atas 
dicatat bahwa UU ini memberikan kemajuan yang 
menjanjikan dan ruang lebih besar atas kebebasan 
warga negara yang tidak menganut salah satu dari 
enam agama yang diakui, tetapi kemudian ruang ini 
dipersempit oleh persyaratan-persyaratan tambahan. 
Yang terpenting, UU tersebut masih membuat 
pembedaan antara warga negara yang memeluk 
salah satu dari enam agama dengan warga negara 
yang agamanya “belum diakui”, dengan implikasi 
pada hak-hak sipil mereka seperti pada pendaftaran 
perkawinan dan pendidikan agama untuk anak. 
Hal ini terjadi walaupun disebutkan bahwa salah 
satu tujuan UU tersebut, sebagaimana disebutkan 
dalam bagian Penjelasan, adalah untuk mengatasi 
pengelompokan diskriminatif atas kelompok tertentu 
warga negara Indonesia yang merupakan warisan 
dari peraturan kolonial Belanda. Beberapa UU lain 
yang dianggap sebagai dasar dari pemberlakuan UU 
tersebut adalah pasal-pasal mengenai HAM yang 
berada di dalam Konstitusi (Pasal 28B, D, E dan 29) 
dan UU tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan 
ratifikasi CERD.

4. Otonomi Daerah dan Munculnya Peraturan-
Peraturan Daerah yang Mempengaruhi 
Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan 
Berpikir 

Sebagaimana dibahas dalam Bagian I, satu bagian 
penting dari lanskap hukum Indonesia pada saat 
ini adalah yang terkait dengan peraturan daerah 
yang merupakan akibat langsung dari desentralisasi. 
Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah 
yang dimulai pada tahun 1999 telah mengubah 
lanskap hukum Indonesia secara fundamental dan 
amat mempengaruhi situasi kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir. Otonomi daerah “memicu 
suatu proses yang, dalam waktu hanya satu tahun, 
telah mengubah Indonesia dari salah satu negara yang 
paling otoritarian dan sentralistik menjadi salah satu 

negara yang paling desentralistik dan demokratis.”88 
Pada saat yang sama, hal tersebut menjadikan situasi 
hukum menjadi lebih kompleks dan dalam beberapa 
hal membingungkan. Kebebasan yang diberikan oleh 
pemerintahan di tingkat nasional cenderung dibatasi 
oleh peraturan-peraturan baru di tingkat daerah, 
baik itu terkait dengan tren untuk melokalkan UU 
Pencegahan Penodaan Agama atau pemberlakuan 
perda-perda berdasar agama. Hal yang lebih membuat 
kompleks adalah banyak di antara perda tersebut 
yang dirumuskan secara sangat buruk, sehingga sulit 
untuk dipahami dan diimplementasikan.

UU Pemerintahan Daerah yang pertama dikeluarkan 
pada tahun 1999 (No. 22/1999)  memberikan 
pemerintahan kabupaten dan kota dengan otoritas 
untuk membuat perda. Hal ini kemudian diikuti 
dengan UU pada tahun 2000 melalui Pasal 18 dan 
18a dari Amandemen Konstitusi (Amandemen 
Kedua).  UU yang Kedua tentang Pemerintahan 
Daerah (UU No. 32/2004) mengganti UU tahun 
1999. Di bawah UU No 32/2004, otoritas pembuatan 
perda diberikan kepada provinsi, kabupaten dan 
kota. Ada beberapa bentuk peraturan daerah, yaitu 
peraturan yang disahkan oleh DPRD di tingkatan 
provinsi atau kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh 
Kepala Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati, 
atau Walikota). Sampai bulan Juli 2013, terdapat 539 
daerah otonomi (yang terdiri dari 34 provinsi, 412 
kabupaten dan 93 kota).89 Dengan begitu banyaknya 
anggota DPRD, peraturan-peraturan daerah di 
Indonesia sekarang mungkin sudah ada puluhan 
ribu.90

Terkait kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir, pembatasan penting terdapat pada UU 
Pemerintahan Daerah No. 32/2004 yang tidak 
memasukkan urusan agama dalam jurisdiksi DPRD 
(urusan lainnya yang tidak masuk adalah urusan 
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 

88	 	 Simon	 Butt,	 ‘Regional	 Autonomy	 and	 Legal	 Disorder:	 The	
Proliferation	of	Local	Laws	 in	Indonesia’,	(2010)	32	Sydney Law 
Review, 177.

89	 	 	 http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/	 file_
konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf.

90	 	Sulit	untuk	mengetahui	dengan	pasti	jumlah	Perda	yang	telah	
disahkan. DPRD diharuskan mengirimkan peraturan-peraturan 
daerah yang telah disahkan kepada pemerintah pusat, tetapi 
tampaknya	hal	ini	tidak	selalu	dipatuhi;	selain	itu	juga	tidak	ada	
sistem	 dokumnetasi	 terpusat	 penUUan.	 Beberapa	 tambahan	
bahan	literatur	(Butt	2010,	Lindsey	2012)	menyebutkan	12.000	
peraturan dari sumber tahun 2006. Sampai saat ini, jumlahnya 
mungkin sudah dua kali lipat. 
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dan fiskal nasional). Penjelasan atas Pasal 10(3) 
dari tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud 
urusan agama adalah, misalnya, hari libur agama 
dan pengakuan sebuah agama dan kebijakan tentang 
kehidupan beragama, walaupun pemerintah pusat 
mungkin mendelegasikan bagian-bagian otoritasnya 
ke pemerintah daerah untuk tujuan pengurusan 
kehidupan beragama. Akan tetapi, pengecualian 
ini tampaknya dilanggar dalam banyak kasus. Ada 
beberapa regulasi yang secara de facto mengatur 
kehidupan beragama atau bahkan regulasi yang 
eksplisit menyebutkan “nilai-nilai agama” sebagai 
dasar dari peraturan-peraturan daerah.91

Sulit untuk membahas bahkan sebagian dari perda-
perda yang sudah dikeluarkan, karena begitu banyak 
dan beragamnya perda-perda itu. Hanya pola-pola 
umum dan beberapa contoh akan dibahas di sini. 
Dalam laporan Komnas Perempuan tahun 2010 
dan 2013 disebutkan adanya pola meningkatnya 
perda diskriminatif, diantaranya yang terkait 
dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Pada tahun 2009, laporan tersebut mencatat 
adanya 154 peraturan daerah yang diskriminatif, 63 
diantaranya menjadikan perempuan sebagai sasaran, 
dan 91 mengatur agama dengan dampak-dampak 
negatif atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir. Dalam kategori terakhir, ada sembilan perda 
yang secara khusus membatasi kelompok Ahmadiyah. 
Pada tahun 2013, jumlahnya telah meningkat lebih 
dua kali lipat, dengan 334 perda, dimana sebagian 
besar diantaranya baik secara eksplisit maupun 
implisit didasarkan pada pandangan agama. 31 perda 
menyasar minoritas agama dan secara tidak langsung 
mendiskriminasikan perempuan dari kelompok-
kelompok minoritas. 70 dari 334 perda mengatur 
pakaian perempuan berdasarkan agama. Secara 
umum, peraturan-peraturan tersebut terkonsentrasi 
di 4 daerah:  Sumatra Barat, Jawa Barat, Sulawesi 
Selatan dan Aceh.92 

Peraturan-peraturan yang didasarkan pada beberapa 
aspek hukum Islam meliputi beragam isu mulai dari 
apakah kerudung harus dipakai oleh perempuan, 
larangan-larangan terkait dengan distribusi minuman 

91	 	Setelah	versi	Inggris	dari	Bab	ini	ditulis,	ada	UU	baru	tentang	
pemerintahan	 daerah	 yang	 disahkan,	 yaitu	 UU	 No.	 23/2014.	
Namun	sejauh	menyangkut	 isu	 yang	dibahas	di	 sini,	tidak	ada	
perubahan	penting	dari	UU	tahun	2004.

92  Tim Lindsey, Islam, Law and the State in Southeast Asia, Vol. I: 
Indonesia	(London:	I.B.	Tauris,	2012),	 367-368.

beralkohol, kriminalisasi perjudian, prostitusi, dan 
perilaku-perilaku lain yang dianggap “tidak Islami” 
dan juga peraturan-peraturan yang mengharuskan 
aktifitas-aktifitas tertentu, misalnya membayar zakat 
atau membaca Alquran. Ada berbagai upaya untuk 
mengelompokkan peraturan-peraturan tersebut 
dalam hal isinya,93 namun yang paling penting adalah 
menentukan peraturan-peraturan mana yang per 
definisi “mengatur agama” (dan karenanya tak boleh 
diatur oleh pemda).94 Banyak dari peraturan tersebut 
ditunjukkan untuk mengatur ketertiban umum atau 
memberantas apa yang disebut penyakit-penyakit 
sosial, dan tidak secara khusus terkait dengan agama. 

Sebuah contoh yang menonjol dan paling 
komprenhensif adalah Perda No. 12/2009 Kota 
Tasikmalaya, Jawa Barat yang judulnya “Pembangunan 
Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang 
berlandaskan pada Ajaran Agama Islan dan Norma-
norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya”. Peraturan 
ini mengatur serangkaian perilaku mulai dari korupsi, 
zinah (beda jenis kelamin maupun homoseksual), 
perjudian, aborsi, penggunaan aneka hiburan yang 
bersifat “pornografi”, sampai pada perdukunan, 
yang cenderung menentang kepercayaan agama, 
dan ajaran-ajaran menyimpang. Pada tahun 2012, 
ada sebuah usaha untuk membuat “polisi Syariah” 
untuk menegakkan peraturan ini, tetapi upaya ini 
menjadi kontroversial dan tak diteruskan karena 
tidak mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam 
Negeri. Saat ini, Walikota belum mengeluarkan 
peraturan yang lebih operasional tentang bagaimana 
menjalankan peraturan ini. Dalam praktik, peraturan 
ini sangat sulit untuk diterapkan karena banyaknya 
ambiguitas di dalamnya. 

Sementara sebagian besar perda-perda berdasarkan 
Islam, ada juga sejumlah usaha yang tidak berhasil 
untuk memberlakukan perda yang berdasarkan 
agama Kristen. Contoh menonjol mengenai hal 
ini adalah rancangan perda yang diusulkan pada 
tahun 2007 di Manokwari untuk menjadikan kota 
di Papua ini sebagai “Kota Injil”, yang secara jelas 
mengandung klausul-klausul diskriminatif yang 

93  Lihat Tim Lindsey, Islam, Law and the State in Southeast Asia, 
Vol. I: Indonesia	(London:	I.B.	Tauris,	2012),	368-374

94  Isu lain adalah apakah peraturan-peraturan daerah tersebut 
bertentangan	dengan	peraturan-peraturan	yang	lebih	tinggi	yang	
merefleksikan	 komitmen	 Indonesia	 atas	 kebebasan	 beragama	
dan berkeyakinan, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya 
mengenai Mahkamah Agung sebagai bagian dari mekanisme 
pemulihan.  
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akan menyebabkan pembangunan rumah ibadah 
non-Kristen atau memakai pakaian agama (misalnya 
jilbab yang dipakai oleh perempuan Islam) menjadi 
ilegal. Perda ini pun sangat kontroversial dan ditolak 
tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga organisasi-
organisasi Kristen utama di tingkat Nasional. Ada 
juga sejumlah usaha untuk merevisinya menjadi 
tidak terlalu diskriminatif, tetapi usulan ini belum 
sampai pada pembahasan di DPRD. 

5. Provinsi Aceh

Selain Peraturan daerah yang diberlakukan di 
tingkat Kabupaten/Kota, ada satu kasus khusus 
terkait provinsi Aceh, yang mengalami intervensi 
militer dan pemberontakan selama bertahun-
tahun. Aceh memiliki status provinsi istimewa yang 
membuatnya berbeda dari daerah-daerah lain, 
yang memungkinkan diberlakukannya peraturan 
terkait dengan agama, dalam hal ini Islam. Aceh 
telah memberlakukan peraturan-peraturan 
berbasis syariah sejak tahun 1998 berdasarkan UU 
No. 24/1999. Pada tahun 2001, daerah tersebut 
mendapatkan UU otonomi khusus, yang kemudian 
diikuti dengan pemberlakuan beberapa peraturan-
peraturan syariah yang mengandung hukum pidana 
untuk kasus-kasus seperti perjudian, penjualan dan 
konsumsi alkohol, dan pelanggaran aturan pakaian 
Islami bagi perempuan. Setelah penandatanganan 
perjanjian damai pada tahun 2005, Aceh mendapatkan 
status “otonomi khusus” (melalui UU No. 11/2006). 
Otonomi khusus di sini antara lain berarti Aceh bisa 
memberlakukan hukum syariah bagi umat Islam. 
Pasal 126 menyebutkan bahwa setiap umat Islam 
di Aceh diwajibkan mematuhi hukum syariah, dan 
setiap penduduk diwajibkan menghormati hukum 
syariah. Selain hukum Islam, otonomi khusus juga 
mencakup persoalan pemilihan pejabat-pejabat lokal 
dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana 
halnya yang terjadi di beberapa tempat lain, cukup 
banyak peraturan daerah yang dibuat di Aceh 
dianggap diskriminatif. Perda-perda Syariah di Aceh 
berbeda dengan daerah-daerah lain dalam berbagai 
aspek, salah satunya karena ia mencakup hukum 
pidana. Beberapa perda hukum pidana (Qanun 
Jinayah) tentang isu-isu khusus, misalnya minum 
alkohol, berjudi, dan khalwat sudah berlaku; saat 
ini DPR Aceh masih mencoba untuk mengesahkan 
Qanun Jinayah yang lebih komprehensif yang 
akan memasukkan lebih banyak aturan. Sejauh ini 

telah sering ada pembahasan tentang kontradiksi-
kontradiksi antara aspek-aspek Qanun dan hukum-
hukum nasional atau Konstitusi, khususnya pasal-
pasal terkait hak asasi manusia. Sebetulnya ada 
mekanisme untuk meninjau ulang perda-perda 
tersebut, namun tidak efektif, sebagaimana dibahas 
di atas. 

6. Revitalisasi UU Penodaan Agama 

Sebuah tren penting yang muncul beberapa tahun 
terakhir adalah adanya revitalisasi UU Pencegahan 
Penodaan Agama. Revitalisasi ini ditandai bukan hanya 
makin seringnya UU itu digunakan di pengadilan, 
yang akan didiskusikan pada bagian berikutnya (II.B), 
namun juga oleh tiga perkembangan lain: Keputusan 
Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan 
UU tahun 2010 tersebut, dijadikannya UU tesebut 
sebagai acuan atas beberapa UU nasional yang baru 
mengenai berbagai isu, dan penggunaannya yang 
semakin sering sebagai landasan perda. Lebih dari 
itu, dalam pelaksanaannya, UU tentang Penodaan 
Agama tersebut telah digunakan untuk menyasar 
kelompok-kelompok dalam spektrum luas apa yang 
dianggap sebagai “menyimpang”. 

Perkembangan pertama, pengujian UU tersebut di 
Mahkamah Konstitusi, telah dibahas pada Bagian I 
laporan ini. Sebagaimana telah dicatat, Mahkamah 
Konstitusi mempertahankan UU ini karena dianggap 
tak melawan UUD, termasuk UUD yang telah 
diamandemen. Karena dianggap tetap sejalan dengan 
UUD 1945, posisi UU tersebut justru diperkuat. 
Pada Sesi ke-13 Universal Periodic Review pada 
tahun 2012 di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 
terdapat beberapa rekomendasi untuk mencabut 
UU tersebut, tetapi pemerintah Indonesia tidak 
menerimanya dengan alasan bahwa UU tersebut 
sudah diuji melalui mekanisme yang demokratis di 
Mahkamah Konstitusi, dan karenanya tidak dianggap 
melanggar hak asasi manusia dan masih berada 
dalam jangkauan pembatasan yang diperbolehkan. 
Ada kemungkinan UU itu direvisi bila pemerintah 
atau DPR membahas rancangan suatu UU mengenai 
kerukunan beragama (yang merupakan bagian dari 
Prolegnas DPR 2011-2014, walaupun sekarang bukan 
lagi menjadi prioritas).95 

Indikator kedua dari revitalisasi UU tersebut bisa 
dilihat pada kenyataan bahwa UU tersebut dijadikan 

95	 	Daftar	prioritas	tahunan	atau	Prolegnas	tersedia	di	http://
www.dpr.go.id/id/BadanLegislasi/prolegnas.	
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acuan beberapa UU yang lain. Di samping adanya 
pasal tertentu dalam KUHP, sejumlah UU yang 
dikeluarkan setelah 1998 juga memasukkan semangat 
adanya penyimpangan, penodaan, atau keyakinan-
keyakinan yang dianggap berbahaya. Dua UU terkait 
dua institusi yang berfungsi untuk menjalankan UU 
Penodaan Agama yaitu Kejaksaan dan Kepolisian, 
memiliki klausul-klausul yang terkait secara langsung 
dengan penodaan. UU tahun 2004 mengenai 
Kejaksaan menjelaskan otoritas kejaksaan dalam 
urusan-urusan pidana dan perdata dan ketertiban 
umum (Pasal 30). Terkait dengan ketertiban umum, 
di antara tugas kejaksaan adalah pengawasan 
aliran kepercayaan yang mungkin membahayakan 
masyarakat atau negara (d); tugas lain adalah 
pencegahan pelanggaran dan atau penodaan agama 
(e)—untuk hal terakhir, sebagaimana disebutkan 
dalam penjelasan UU, tugas dari kejaksaan adalah 
bersifat pencegahan dan pendidikan. 

UU tentang Kepolisian Republik Indonesia tahun 
2002 memasukkan pemantauan aliran yang bisa 
mengancam kesatuan negara dalam Pasal 15(1.d), 
dan itu termasuk, sebagai mana dijelaskan dalam 
penjelasan, aliran kepercayaan yang bertentangan 
dengan filosofi negara. Meskipun demikian, 
sebagaimana disebutkan di atas, ada juga upay 
aintegrasi pekerjaan kepolisian dengan komitmen 
akan hak asasi manusia, yang terdapat dalam 
peraturan Kapolri (No. 8/2009) mengenai pelaksanaan 
prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia dalam 
menjalankan tugas Kepolisian Republik Indonesia. 
Dalam peraturan tersebut, kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir sebagaimana disebutkan 
di dalam Konstitusi dan UU juga dimasukkan. 
Ini secara jelas menunjukkan dua kekuatan yang 
secara simultan berjalan bersama: Komitmen untuk 
menegakan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk 
membatasi hak-hak tersebut dengan tujuan untuk 
“melindungi” agama dari usaha penodaan, khususnya 
melalui kepercayaan atau praktik yang dianggap 
menyimpang. 

UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 
17/2013) menyatakan bahwa ormas harus menjaga 
nilai-nilai agama dan kepercayaan (Pasal 5(c), 
Pasal 21(c)). Yang lebih penting lagi, Pasal 59 (2) 
melarang ormas melakukan permusuhan terhadap 
suku, antar kelompok, ras, dan agama, dan melarang 

penyalahgunaan, penghinaan atau penodaan agama 
di Indonesia. Larangan lain yang disebutkan dalam 
Pasal 59(4) adalah larangan untuk menyelenggarakan, 
mengembangkan dan menyebarkan ajaran yang 
bertentangan dengan Pancasila. Penjelasan dari 
UU ini secara khusus mengacu pada ajaran-ajaran 
ateisme dan komunisme/Marxisme-Leninisme. 

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
tahun 2008 (UU No. 11/2008) dalam salah 
satu konsiderannya menyebutkan pencegahan 
penyalahgunaan teknologi informasi dengan 
“mempertimbangkan nilai-nilai agama, dan sosial 
budaya masyarakat Indonesia”. Pasal 28(2) melarang 
distribusi informasi yang ditujukan untuk memicu 
kebencian atau permusuhan terhadap individu 
atau kelompok berdasarkan etnisitas, agama, ras 
dan antargolongan. Pasal 45(2) mengatakan bahwa 
yang melanggar akan dikenakan hukuman sampai 
setinggi-tingginya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya 1 miliar rupiah. Meskipun bunyi 
pasal ini tidak ekplisit terkait dengan “penodaan 
agama”, tapi dalam beberapa kasus pengadilan, 
misalnya menyangkut tuduhan ateisme terhadap 
Alexander Aan, hakim mempertimbangkan pilihan 
menggunakan pasal penodaan agama atau UU ITE 
ini—yang berarti keduanya dianggap berbicara 
tentang isu yang sama.

UU tentang Film (UU No. 33/2009) menganggap 
bahwa walaupun ada kebebasan berekspresi kreatif, 
nilai-nilai agama, etik, moralitas dan budaya harus 
ditegakkan (Pasal 5).  Pasal selanjutnya melarang 
penyebaran permusuhan di antara kelompok-
kelompok, etnis, ras, dan penodaaan agama. 
Peraturan Pemerintah No 18/2004 mengenai 
Lembaga Sensor Film mensyaratkan bahwa harus 
ada seorang perwakilan agama di dalam lembaga 
tersebut untuk memenuhi tujuan menegakkan nilai-
nilai agama dan mencegah penodaan agama. Pasal 
30(6) dari peraturan tersebut mengatakan bahwa 
sebuah film bisa disensor bila film tersebut berpotensi 
mengganggu kehidupan kerukunan beragama atau 
menghina simbol-simbol beragama. 

Harus dicatat pula bahwa UU Penodaan Agama 
telah menjadi dasar dari peraturan-peraturan yang 
lebih rendah, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 
2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, 
Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri 
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untuk membatasi aktifitas Jemaah Ahmadiyah 
di Indonesia.  Mengenai hal ini, Ahmadiyah 
merupakan kasus yang agak khusus dalam hal bahwa 
pengikutnya belum pernah dibawa ke pengadilan 
atas tuduhan penyimpangan dari ajaran dasar Islam. 
Tetapi aktifitas-aktifitas mereka benar-benar dibatasi. 
Dalam perkembangan berikutnya, SKB 2008 telah 
memicu kecenderungan baru, yaitu pemberlakuan 
perda-perda yang lebih ketat menyasar Ahmadiyah, 
hingga sampai pada larangan organisasinya. Ini 
merupakan indikator ketiga dari revitalisasi.

Ahmadiyah bukanlah satu-satunya kelompok non-
arus utama yang disasar oleh perda yang didasarkan 
pada UU Pencegahan Penodaan Agama. Baik 
di Tasikmalaya ataupun di Aceh, secara umum 
“penyimpangan” dilarang dengan lebih ketat dan 
dianggap sebagai tindakan pidana. Tampak bahwa 
sasaran perda semacam ini cenderung meluas. 
Sampai saat ini, Ahmadiyah merupakan komunitas 
terbesar yang dijadikan sasaran dan sejumlah 
perda yang melarang aktifitasnya atau melarang 
pertumbuhannya. Pada tahun 2012, kelompok yang 
lebih besar, yaitu kelompok Syiah dijadikan sasaran 
setelah adanya serangan terhadap komunitas Syiah 
kecil di sebuah desa di Sampang, Madura, Jawa Timur. 
Pada tahun itu, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan 
sebuah Surat Keputusan mengenai aliran-aliran 
sesat, yang tampak menyasar kaum Syiah, sebagai 
kelanjutan dari kasus yang terjadi di Sampang dan 
beberapa kasus lain. Sejauh ini, selain Jawa Timur, di 
tempat-tempat lain kelompok Syiah belum menjadi 
sasaran dari perda-perda. Di Aceh, daftar kelompok-
kelompok yang dianggap menyimpang yang 
dikeluarkan pemerintah terus berkembang, termasuk 
dengan memasukkan beberapa kelompok tasawuf 
dalam Islam. Pemerintahnya sangat aktif menangani 
“aliran sesat”; Walikota Banda Aceh, misalnya, 
membentuk komisi pencegahan penyimpangan 
agama demi memperkuat keberagamaan umat Islam 
(CRCS 2013, 15-17).

Kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas 
yang, dalam satu atau lain hal, terkait dengan UU 
Pencegahan Penodaan Agama itu menjadi indikasi 
bahwa UU tersebut telah memiliki tempat yang baru 
di era demokrasi ini. Lebih dari itu sebagaimana akan 
dibahas pada bagian selanjutnya, pola-pola baru 
konflik agama di Indonesia juga terkait dengan UU ini 
maupun wacana penodaan agama secara lebih luas.

B. Perubahan-Perubahan Penting dalam hal 
Penegakan Hukum

Perubahan yang paling jelas dalam beberapa tahun 
ini dalam hal penegakan hukum adalah menyangkut 
UU Pecegahan Penodaan Agama. Pada dasawarsa 
yang lalu UU ini telah digunakan secara lebih luas, 
meningkat dalam hal frekuensi, target dan wilayah 
implementasinya. Dalam 35 tahun sejak UU itu 
ditandatangani pada tahun 1965 hanya ada sekitar 
10 kasus pengadilan yang menggunakan UU ini.96 
Namun sejak tahun 2000 jumlahnya telah mencapai 
lebih dari 40 kasus. Berkenaan dengan target, awalnya 
sasarannya adalah aliran kebatinan/kepercayaan, 
namun saat ini telah digunakan untuk mempidanakan 
kelompok-kelompok non-arus utama yang lebih 
besar di lingkup beberapa agama yang sudah diakui, 
khususnya agama Islam, tapi juga agama-agama 
lain. Tren lain adalah perubahan dimana wilayah 
kasus yang paling banyak terjadi. Selama beberapa 
tahun, ada konsentrasi pada beberapa wilayah 
saja, seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah, 
namun perkembangan baru-baru ini menunjukkan 
penyebaran lebih luas ke wilayah-wilayah lain juga. 

Dalam banyak kasus, keputusan untuk menuntut 
seseorang atas tindakan penodaan seringkali 
dipicu oleh protes dari beberapa kelompok, setelah 
dilakukan mediasi yang cukup panjang oleh polisi 
dan anggota-angoota masyarakat. Kasus Tajul 
Muluk, pemimpin komunitas Syiah di Sampang, 
adalah salah satu contohnya. Selama bertahun-
tahun sebelum penyerangan terhadap komunitas 
kecilnya pada Desember 2011, polisi bersama para 
pemimpin komunitas di wilayah dan perwakilan 
pemerintah daerah mencoba melakukan mediasi 
kasus tersebut dan menjembatani kesepakan untuk 
menurunkan ketegangan yang terjadi. Namun, pada 
tahun 2012 Tajul Muluk dituntut dengan Pasal 156A 
KUHP sehubungan dengan tekanan yang dilakukan 
beberapa tokoh masyarakat dan Bupati (yang ketika 
itu sedang melakukan persiapan untuk berkompetisi 
pada pemilihan bupati agar ia terpilih kembali).

Contoh lain yang menarik perhatian media nasional 

96  Jumlah yang digunakan di sini masih perkiraan karena pusat 
informasi	 tentang	 kasus	 pengadilan	 tidak	 ada	 yang	 mudah	
diakses. Hanya saja baru-baru ini, sejak tahun 2007,  Mahkamah 
Konstitusi	 membangun	 website	 “Direktori	 Putusan”	 http://
putusan.mahkamahagung.go.id/).	 	 Jumlah	 yang	disebut	dalam	
narasi	di	atas	bersumber	dari	Crouch	(2012)	dan	Laporan	Tahunan	
CRCS	yang	telah	mendokumentasikan	kasus	sejak	tahun	2008.
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dan internasional adalah Alexander Aan. Aan adalah 
seorang pegawai negeri sipil yang dipenjara selama 
2 tahun 3 bulan dan denda 100 juta rupiah (sekitar 
US$10.000). Ia adalah anggota sebuah grup Facebook 
bernama Ateis Minang, yang mengunggah tautan ke 
beberapa tulisan yang diantaranya dianggap berisi 
penodaan terhadap Nabi Muhammad dan Alquran. 
Ateisme yang ia ungkapkan di akun Facebook-nya, 
juga dianggap berpotensi mempengaruhi orang lain 
untuk tidak percaya terhadap Tuhan. Aan sendiri 
mengakui bahwa ia adalah seorang ateis, dan ini 
dianggap telah melanggar sila pertama Pancasila 
(Ketuhanan Yang Maha Esa). Perbuatan ini dapat 
dikenakan tuntutan dengan menggunakan Pasal 
156a KUHP (berkenaan dengan penodaan agama). 
Namun, hakim memilih mengenakan klausul 
penodaan dalam UU ITE dan akhirnya memutuskan 
bahwa Aan bersalah. Menjawab tulisan Amicus 
Curiae dari Asian Human Rights Commission, para 
hakim  bertahan bahwa keputusan tersebut tidak 
berlawanan dengan UU internasional seperti Pasal 
29 (2) DUHAM ataupun Pasal 19(3) CCPR.97

Klausul tentang penodaan di UU Perfilman (No. 
33/2009) juga pernah dirujuk, misalnyadalam 
pelarangan film Hollywood berjudul “Noah”, 
karena jalan ceritanya dianggap bertentangan 
dengan kepercayaan agama Islam di Indonesia.98 
Ini merupakan contoh pelarangan berdasarkan 
penodaan agama di luar pengadilan. Selain film ini, 
ada beberapa film Indonesia bertema agama yang 
kontroversial dan memancing munculnya tuntutan 
kepada Lembaga Sensor Film untuk melarangnya. 

Terkait rumah ibadah, ada tren penting lain, yaitu 
bagaimana para pemimpin/lembaga pemerintahan 
daerah menentang negara, sehingga penegakkan 
terhadap peraturan tentang rumah ibadah menjadi 
tidak efektif. Dua kasus penting dalam hal ini 
berkaitan dengan GKI Taman Yasmin dan HKBP 
Filadelfia, keduanya berlokasi di Jawa Barat. Seperti 
telah dibahas sebelumnya, kedua gereja tersebut 
berhasil naik banding ke Mahkamah Agung, tetapi 
keputusan yang dihasilkan tidak dilaksanakan oleh 
para pejabat daerah itu (Walikota/Bupati). Meskipun 
kasus tersebut sempat dilaporkan ke Ombudsman dan 

97	 	Keputusan	Pengadilan	Muaro	No.45/PID.B/2012/PN.MR,9.

98	 	“Indonesia	Bans	Noah”,	Time,	25	Maret	2014	((http://	time.
com/36564/noah-russell-crowe-movie-banned-by-indonesia);	
lihat	 juga	 http://www.republika.co.id/berita/senggang/
film/14/03/25/n2z9r5-tak-sesuai-ajaran-islam-film-noah-
dilarang-tayang/	

Presiden diminta untuk melakukan intervensi, kedua 
gereja itu tetap tidak mendapatkan izin. Fenomena 
pengabaian pemimpin daerah terhadap keputusan 
pengadilan tinggi di tingkat nasional mencuat tidak 
hanya dalam kasus rumah-rumah ibadah tetapi juga 
dalam kasus-kasus lain, seperti pemilihan kepala 
daerah.99

C. Perubahan-Perubahan dalam hal 
Tuntutan Keagamaan (oleh Aktor Non-
negara)

Tiga tren utama yang dijelaskan di awal Bagian ini 
juga tercermin pada tuntutan keagamaan dari para 
aktor non-negara. Perubahan-perubahan signifikan 
dalam hal untutan keagamaan oleh para aktor non-
negara paling jelas terlihat pada fenomena yang baru 
dibahas di atas, yaitu revitalisasi penodaan agama. 
UU Pencegahan Penodaan Agama telah menarik 
garis tegas yang membedakan agama arus utama 
(ortodoksi) dan kelompok menyimpang atau non-
konformis. Peningkatan signifikan dalam jumlah 
kasus yang dikenakan Pasal 156A KUHP (tentang 
penodaan agama) setelah tahun 1998 menunjukkan 
meningkatnya tekanan dari kelompok-kelompok 
agama tertentu (utamanya Muslim) untuk membatasi 
hak-hak kelompok keagamaan non-ortodoks. 
Biasanya kelompok arus utama akan memulai dengan 
melakukan demonstrasi terhadap kelompok yang 
mereka anggap non-ortodoks, dan terkadang mereka 
melakukan penyerangan. Adanya penyerangan 
dianggap sebagai bukti adanya gangguan yang 
disebabkan oleh keberadaan kelompok yang 
menyimpang. Seperti telah dibahas sebelumnya, 
kelompok non-ortodoks kemudian menjadi target 
demi mempertahankan ketertiban masyarakat. 
Kelompok Ahmadiyah dan Syiah merupakan 
terget terbaru dan paling besar dalam meluasnya 
kampanye anti-penodaan agama. Pada umumnya, 
UU ini menyasar penganut non-komformis dalam 
suatu agama, bukan lintas agama, meskipun ada juga 
beberapa kasus penodaan lintas agama.100

99	 	 Cf.	 International	 Crisis	 Group,	Defying the State	 (Jakarta/
Brussel:	2012):	“Local	 institutions	in	Indonesia,	empowered	by	
decentralisation,	are	defying	 the	country’s	highest	courts	with	
impunity, undermining judicial authority and allowing local 
conflicts	to	fester.”		

100  Melissa Crouch, Law and Religion in Indonesia Conflict and 
the Courts in West Java	 (London:	Routledge,	2014)	membahas	
kasus	 di	 Jawa	 Barat	 dimana	 seorang	 penganut	 Kristen	 (yang	
pindah	agama	dari	Islam)	dijatuhi	hukuman	dengan	UU	ini.
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Tren lain, meningkatnya penolakan pemerintah 
daerah untuk memberikan izin atas berdirinya rumah 
ibadah, sebagian besar dipicu oleh penolakan dari 
kelompok agama tertentu. Meskipun banyak terjadi 
penolakan terhadap berdirinya gereja di lingkungan 
umat Muslim, penolakan terhadap pembangunan 
mesjid di lingkungan umat Kristiani juga terjadi. 
Begitu juga penolakan terhadap pembangunan 
rumah-rumah ibadah umat agama lain, biasanya 
di wilayah dimana umat agama itu merupakan 
minoritas.

Peningkatan jumlah peraturan daerah yang 
terinspirasi agama (Islam), dan dalam banyak kasus 
didasarkan pada cara pandang Islam konservatif, 
terutama mempengaruhi hak-hak umat Muslim, 
namun dalam beberapa hal juga mempengaruhi umat 
non-Muslim. Di sisi lain, peraturan-peraturan daerah 
yang secara eksplisit didasarkan pada pemahaman 
tertentu terhadap hukum Islam biasanya dibuat 
untuk mentarget umat Muslim. 

D. Peristiwa-Peristiwa Penting terkait 
Persekusi Kelompok-Kelompok 
Keagamaan

Persekusi keagamaan menurut UNHCR dipahami 
sebagai pembatasan serius terhadap penikmatan 
hak-hak asasi manusia yang fundamental. Bab ini 
tidak memisahkan pembahasan tentang persekusi 
dan konflik oleh aktor negara dan aktor non-negara. 
Dalam banyak kasus negara ikut terlibat karena tidak 
melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan 
hanya pada saat dan sesudah tetapi juga sebelum 
suatu peristiwa terjadi, karena banyak kasus tidak 
terjadi secara spontan, namun biasanya didahului 
oleh ancaman dan mobilisasi yang seharusnya sudah 
perlu diintervensi oleh negara.

Khusus untuk bagian ini, hanya beberapa kasus yang 
terjadi sejak tahun 2000 yang dibahas. Pembahasannya 
mempertimbangkan target persekusi, dan tidak 
mempertimbangkan wilayah. Empat target utama 
yang akan dibahas adalah kelompok Ahmadiyah, 
Syi’ah, para penganut agama “yang tidak diakui” 
(khususnya aliran kepercayaan) dan umat Kristen. 
Perlu dicatat bahwa nasib kelompok agama tertentu 
dapat berbeda sekali dari satu provinsi ke provinsi 
lain, karena wilayah geografis Indonesia ynag luas, 
perbedaan hubungan antar-agama (seperti halnya 

komposisi mayoritas-minoritas) di berbagai daerah 
dan provinsi, dan perbedaan karakteristik pemerintah 
lokalnya. Ahmadiyah, misalnya, dipersekusi dan 
mengalami kekerasan di Lombok dan Jawa Barat, 
namun dilindungi di Yogyakarta dan beberapa 
daerah lainnya. Dalam satu provinsi yang sama pun, 
misalnya Jawa Timur, persekusi atas komunitas Syiah 
tidak terjadi di semua daerah, dan dengan tingkat 
keseriusan yang berbeda.101 

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Ahmadiyah adalah kelompok yang berasal dari 
Muslim India pada tahun 1880-an. Kelompok ini 
selalu menjadi kontroversi karena pendirinya, Mirza 
Ghulam Ahmad, menyatakan bahwa wahyu berlanjut 
setelah wafatnya Nabi Muhammad, dan ia sendiri telah 
menerima wahyu. Meskipun keragaman pandangan 
dalam Islam telah ada sepanjang sejarahnya, ajaran 
yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan 
nabi terakhir sangat jarang dianut, karena posisi 
sentral Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam 
ajaran Islam, yang menempati posisi kedua setelah 
keyakinan mengenai Keesaan Tuhan. Organisasi 
Islam di banyak negara bersepakat menyatakan 
bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam, karena 
kepercayaan itu. Setelah pendiri Ahmadiyah wafat 
pada tahun 1908, gerakan itu terpecah menjadi 
dua kelompok, Ahmadiyah Lahore dan Qadiani. 
Kelompok pertama lebih moderat, tidak menganggap 
bahwa pemimpinnya seorang nabi tetapi sebagai 
pembawa perubahan saja. 

Kedua kelompok telah hadir di Indonesia sejak 
awal abad 20. Faksi Ahmadiyah Lahore mendirikan 
Gerakan Ahmadiyah Indonesia, sedangkan Qadiani 
mendirikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Keduanya 

101 Sumber yang digunakan untuk Bagian ini sebagian besar 
berasal dari laporan tahunan yang doterbitkan di Indonesia sejak 
tahun	2008.	Tiga	laporan	nasional	yang	paling	banyak	digunakan	
di sini adalah dua laporan yang diterbitkan oleh organisasi 
masyarakat	sipil	Setara	 Institute	dan	Wahid	 Institute,	dan	oleh	
program akademik Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 
Universitas	 Gajah	 Mada.	 Setara	 mulai	 menerbitkan	 laporan	
mereka pada tahun 2007, sedangkan dua organisasi yang lain 
tahun	 2008.	 Walaupun	 metodologi	 yang	 digunakan	 berbeda-
beda, namun laporan tersebut memiliki kesamaan dalam 
identifikasi	 masalah-masalah	 utama.	 Untuk	 kasus-kasus	 yang	
terjadi sebelum tahun ini, penulis lebih banyak menggunakan 
artikel	jurnal	yang	membahas	isu-isu	tersebut.	Sumber	lain	yang	
digunakan pada bagian ini adalah laporan yang diterbitkan oleh 
Yayasan	 Lembaga	 Bantuan	 Hukum	 Indonesia	 (YLBHI),	 Komnas	
HAM,	Komnas	Peempuan,	International	Crisis	Group	dan	Institute	
for	Policy	Analysis	of	Conflict	untuk	isu-isu	yang	lebih	spesifik.
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secara resmi terdaftar sebagai organisasi keagamaan 
sejak tahun 1950-an. Ahmadiyah selalu menjadi 
kontroversi di Indonesia. Mereka kerap terlibat dalam 
perdebatan dengan para pemimpin dari organisasi 
Islam besar lainnya. Namun, secara umum perbedaan 
itu hanya menjadi perdebatan, ada beberapa 
serangan ke komunitas itu namun dalam skala yang 
rendah. dan faktanya mereka masih bekerja sama 
dengan organisasi lain, khususnya untuk melawan 
Kristenisasi.

Meskipun organisasi-organisasi Muslim memandang 
Ahmadiyah sebagai menyimpang, mereka mampu 
memberikan layanan sosial selama puluhan tahun, 
termasuk membangun sekolah di banyak tempat, 
menerbitkan buku dan menyebarkan ajaran 
mereka. Jumlah penganut Ahmadiyah di Indonesia 
diperkirakan berkisar antara 300.000 hingga 500.000. 
Perubahan signifikan pada cara para pemimpin 
agama dan masyarakat bereaksi terhadap Ahmadiyah 
terjadi setelah tahun 2000, bersamaan dengan 
meningkatnya jumlah kekerasan terhadap mereka di 
beberapa daerah, khususnya Jawa Barat dan Lombok. 
Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
memperbaharui dan memperkuat fatwa tahun 1980 
yang mendeklarasikan bahwa Ahmadiyah bukan 
bagian dari Islam. Lebih keras dari fatwa yang pertama, 
dalam fatwa tahun 2005 MUI meminta pemerintah 
melarang organisasi tersebut. Penyerangan terhadap 
markas dan masjid serta pertemuan Ahmadiyah di 
sekitar masa ini semakin meningkat.102

Pelaku penyerangan terhadap Ahmadiyah adalah 
kelompok-kelompok Muslim garis keras, termasuk 
beberapa kelompok vigilante, yang kebanyakan 
muncul setelah Reformasi tahun 1998. Dua 
organisasi Muslim Indonesia terbesar dan tertua, 
Muhammadiyah dan Nahatul Ulama, tidak menerima 
ajaran Ahmadiyah tetapi secara umum terlibat dalam 
perdebatan sipil. Walaupun ada ketegangan, mereka 
tidak menyerang dan menghancurkan benda-benda 
milik kelompok tersebut. 

Faktor penting lain adalah lemahnya penegakan 
hukum, bahkan dalam kasus-kasus kasus kekerasan 

102	 	Untuk	memahami	rangkain	perubahan	yang	terjadi	pada	
periode	 ini,	 lihat	 Martin	 van	 Bruinessen,	 ed.,	 Contemporary 
Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative 
Turn” (Singapore:	ISEAS,	2013);	lebih	khususnya,	lihat	bab	Moch.	
Nur	Ichwan	dalam	buku	itu	yang	berjudul	“Towards	a	Puritanical	
Moderate	 Islam:	The	Majelis	Ulama	 Indoensia	and	the	Politics	
of	 Religious	Orthodoxy”,	mengenai	 perubahan	MUI,	 termasuk	
dalam hal sikap mereka terhadap Ahmadiyah.

fisik, dan ini tampaknya juga meningkatkan tren 
meningkatnya konflik dan kekerasan  terhadap 
Ahmadiyah. Tidak disangkal lagi bahwa dalam 
banyak penyerangan, yang dilakukan atas nama 
melawan penodaan Islam, para pelaku diberikan 
keleluasaan oleh polisi.103 Sikap polisi seperti ini, 
yang tampaknya berlaku secara sistemik, dapat 
mengisyaratkan adanya kebijakan yang mendukung 
persekusi oleh lembaga negara. 

Pada bulan Juni 2008 di Ibukota Jakarta terjadi 
penyerangan, bukan terhadap Ahmadiyah, tetapi 
terhadap sekelompok organsiasi masyarakat sipil 
yang dikenal membela hak-hak para pengikut 
Ahmadiyah. Setelah penyerangan tersebut, 
pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 
(oleh Menteri Agama, Dalam Negeri dan Kejaksaan 
Agung) yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Alsan 
dikeluarkannya SKB ini, menurut pemerintah, 
adalah untuk menjaga ketertiban umum. Namun 
yang mendorong rusaknya ketertiban umum 
adalah kenyataan bahwa dalam banyak kasus polisi 
cenderung membiarkan serangan-serangan terhadap 
Ahmadiyah. Serangan-serangan terhadap Ahmadiyah 
terjadi secara sporadis dan pada umumnya tidak 
mengorbankan nyawa, namun menghancurkan 
banyak bangunan (termasuk rumah dan masjid) dan 
korban luka-luka. Polisi seringkali hadir di tempat 
kejadian, namun tidak, atau terlambat, melakukan 
intervensi. Peristiwa di Desa Cikeusik, Jawa Barat, 
pada bulan Februari 2011, merupakan peristiwa yang 
paling brutal, mengakibatkan 3 orang Ahmadi tewas. 
Adanya korban tewas menunjukkan peningkatan 
tingkat kekerasan yang signifikan (sebelumnya ada 
satu orang yang dikabarkan meninggal pada tahun 
2001, di Lombok, Nusa Tenggara Barat).

Dalam kasus di Lombok, para penyerang membunuh 
3 pengikut Ahmadiyah di depan Polisi ketika mereka 
berusaha untuk mempertahankan rumah mereka 
dari kelompok penyerang. Organisasi-organisasi hak 
asasi manusia di tingkat nasional dan internasional 
dan beberapa negara bereaksi keras terhadap 
peristiwa ini. Para penyerang dijatuhi hukuman 
ringan 1 hingga 6 bulan penjara, dan seorang pengikut 
Ahmadiyah juga dijatuhi hukuman penjara karena, 
ketika mempertahankan dirinya, menyerang pelaku 
penyerangan. Ia menolak meninggalkan tempat 
kejadian atas perintah Polisi sebelum serangan terjadi, 

103	 	Hal	 ini	 juga	merupakan	kesimpulan	dari	 laporan	Komnas	
HAM	tentang	Ahmadiyah	yang	dikutip	di	atas.
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dan itu dianggap sebagai provokasi. Setelah peristiwa 
Cikeusik, justru muncul lebih banyak perda-perda 
baru untuk melarang kegiatan Ahmadiyah, termasuk 
di kabupaten tempat terjadinya penyerangan. 
Tampaknya kejadian tersebut dianggap sebagai 
bukti bahwa Ahmadiyah, karena kesesatannya, 
telah mengganggu ketertiban masyarakat. Lembaga-
lembaga penegak hokum, dalam kasus-kasus 
seperti ini, cenderung menganggap para korban 
sebagai pelaku daripada melindungi mereka dari 
kekerasan, dan mempersalahkan mereka karena telah 
memancing kekerasan. 

Bentuk lain dari persekusi yang dialami beberapa 
komunitas Ahmadiyah adalah pengusiran paksa dari 
rumah mereka, dan mereka tidak diperbolehkan 
kembali. Contoh terbutuk adalah apa yang terjadi di 
Nusa Tenggara Barat; sejak tahun 2006 komunitas-
komunitas Ahmadiyah  di beberapa desa di sana 
terusir, dan berujung di sebuah tempat penampungan, 
yang merupakan bangunan milik pemerintah yang 
tak terpakai, di Mataram. Hingga kini, hampir 
sepuluh tahun kemudian, masih ada lebih dari 100 
orang yang tinggal di sana. Tanpa adanya pemenuhan 
kebutuhan dasar, termasuk kekurangan air dan 
listrik, mereka bukan hanya kehilangan hak untuk 
beribadah tetapi juga hak atas harta benda dan 
jaminan keamanan dari kekerasan. Makin lama hak-
hak sipil dan politik mereka juga makin banyak yang 
hilang, seperti tidak mendapatkan pendidikan yang 
layak bagi anak-anak mereka, hak untuk mengikuti 
pemilihan umum, dan sebagainya. Di tempat lain, 
sebagian komunitas Ahmadi mengalami diskriminasi 
dalam hal administrasi sipil, seperti laporan 
perkawinan. Semua peristiwa tersebut membuat 
pengikut Ahamdiyah dapat dianggap sebagai sebagai 
kelompok yang mengalami persekusi paling buruk di 
Indonesia saat ini.

2. Komunitas Syiah

Kelompok Syiah memiliki sejarah panjang di 
Indoensia, dan umumnya mereka tidak dianggap 
terpisah dari komunitas Muslim arus utama di 
Nusantara. Dalam beberapa hal, kegiatan Syiah 
terbukti telah melebur dengan kebudayaan lokal, 
yang tidak lagi dianggap sebagai terpengaruh Syiah. 
Bangkitnya perhatian terhadap Syiah di Indonesia 
(seperti halnya di banyak negara Muslim lainnya) 
terjadi setelah revolusi Islam tahun 1979 di Iran, 

negara dengan mayoritas Syiah. Ketika itu banyak 
buku tentang Syiah diterbitkan dan banyak orang 
tertarik, dan belakangan menimbulkan banyak 
kontroversi. Tidak seperti Ahmadiyah, walaupun 
dalam Islam ada ajaran dan praktik keagamaan yang 
berbeda, para pemimpin Muslim dan organisasi Islam 
internasional umumnya menerima Syiah sebagai 
bagian dari Islam.104 Perkiraan angka pengikut ajaran 
Syiah di Indonesia saat ini berkisan antara 2 hingga 
5 juta.

Perdebatan mengenai kehadiran ajaran Syiah telah 
kerap terjadi, namun sebagai suatu kelompok, Syiah 
tidak terlalu tampak karena komunitasnya tidak 
terorganisasi secara formal dan, misalnya, umumnya 
tidak memiliki masjid sendiri. Kampanye anti Syiah 
terkadang muncul, namun bahkan setelah tahun 
2005 ketika penyerangan terhadap Ahmadiyah 
meningkat, komunitas Syiah tidak menjadi target 
khusus. Sebagaimana dianalisis oleh Sidney Jones, 
gerakan anti-Syiah yang menguat baru-baru ini 
terdiri dari beberapa alur: wacana anti-Syiah yang 
dimunculkan terutama oleh kelompok salafi pro-
Saudi; peristiwa lokal di Sampang, Madura (Jawa 
Timur), dan yang paling mutakhir, sentimen anti-
Syiah di antara kelompok Muslim garis keras yang 
dipicu oleh konflik Suriah.105 

Alur kedua ditandai dengan peristiwa di akhir 
Desember 2011, ketika satu kelompok kecil Syiah 
di suatu desa terpencil di Sampang, Jawa Timur 
diserang. Ketegangan di daerah itu telah terbangun 
selama beberapa tahun, melibatkan hubungan yang 
kompleks antara kepala daerah, para pemimpin 
agama yang melihat Tajul Muluk, pemimpin muda 
dari komunitas Syiah, sebagai saingan, dan konflik 
internal dalam keluarga Muluk. Puncak isu yang 
dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat 

104  Pada tahun 2005, Raja Yordania menyelenggarakan 
konferensi	Islam	internasional	yang	dihadiri	oleh	lebih	dari	100	
pemimpin	Islam.	Kebanyakan	dari	mereka	dianggap	sebagai	para	
sarjana yang memiliki otoritas di dunia Islam umumnya, berasal 
dari puluhan negara Islam. Mereka bersepakat menandatangani 
deklarasi Risalah Amman, yang salah satunya menyebutkan 
mazhab-mazhab yang diakui sebagai bagian Islam, dan Syiah 
arus utama (mayoritas yang berada di Iran dan negara-negara 
Arab)	adalah	salah	satunya.	Jumlah	penandatangan	deklarasi	ini	
kini mencapai lebih dari 500. Lihat http://www.ammanmessage.
com/. 

105		 Sydney	 Jones,”Sisi	Gelap	Reformasi	 Indonesia;	Munculnya	
Kelompok	 	Masyarakat	Madani	 Intoleran”,	 disampaikan	dalam	
Kuliah	Mengenang	Nurcholish	Madjid,	Universitas	Paramadinah,	
19	Desember	2013.	(Terbit	pada	tahun	2015	dalam	bentuk	buku	
dengan	judul	yang	sama.)
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adalah kesesatan komunitas itu. Sama seperti kasus 
Ahmadiyah, kesesatan dapat dikaitkan langsung 
dengan kejahatan penodaan agama. Pada bulan 
Desember 2011, komunitas Syiah itu dipaksa 
meninggalkan rumah mereka, ditampung di Stadion, 
namun dapat kembali ke desa mereka pada bulan 
Januari 2012. Meskipun demikian, perdebatan 
tentang kesesatan Syiah tetap berlanjut, dengan MUI 
daerah menegaskan kesesatan kelompok itu, yang 
didukung oleh pemerintah daerah. Pada tahun yang 
sama Tajul Muluk diadili dan akhirnya dihukum 
karena dianggap terbukti memenuhi pidana 
penodaan agama berdasarkan Pasal 156A KUHP.

Pada tanggal 26 Agustus 2012, setelah pemimpin 
mereka dipenjara, penyerangan yang lebih 
terkoordinasi menimpa kelompok Syiah di desa itu. 
Seorang pengikut Syiah terbunuh dan lebih dari 30 
rumah dibakar. Keluarga Syiah meninggalkan rumah 
mereka dan ternyata tidak dapat kembali lagi, hingga 
saat ini. Lebih dari 100 orang ditempatkan di Stadion 
Sampang dan kemudian dipindahkan ke Sidoarjo, 
di luar pulau Madura, sekitar 2 jam perjalanan 
dari Sampang. Mereka menetap di sana sampai 
sekarang. Pemerintah memberikan sinyal yang 
kerap bertentangan tentang apakah mereka akan 
dikembalikan ke desa mereka. Pemerintah daerah 
(provinsi dan kabupten) tampaknya menganggap 
bahwa isu tersebut sudah selesai, dan pemindahan 
mereka ke Sidoarjo secara permanen adalah jalan 
keluarnya. Komunitas Syiah itu sendiri menolak 
pemindahan tetap dan masih menuntut pemerintah 
membantu mereka untuk kembali ke desa mereka 
dan menjamin keselamatan mereka. Dalam kasus 
ini, pejabat setempat menggunakan UU Pencegahan 
Penodaan Agama untuk mengukum korban persekusi 
dan gagal memberikan komunitas itu perlindungan 
dasar dari kekerasan; ini dapat dianggap sebagai 
bentuk dukungan terhadap persekusi.

Sejauh ini kasus terkait komunitas Syiah di Sampang 
tidak menjadi pola, namun terisolasi. Komunitas 
Syiah lainnya di desa-desa sekitar telah diamankan. 
Secara umum, mereka masih bisa membuat acara-
acara peringatan mereka di banyak tempat, namun 
tekanan terhadap mereka tampak jelas telah 
meningkat secara signifikan. Dalam setidaknya 
2 tahun terakhir ada kecenderungan baru, yang 
mungkin tidak langsung terkait dengan kejadian 
di Sampang, yaitu kebangkitan kampanye anti-
Syiah secara nasional. Pada tahun 2013, ada banyak 

ancaman untuk melarang ritual tahunan Syiah, Asyura 
yang biasanya diadakan di beberapa kota; beberapa 
akhirnya dibatalkan, yang lain tetap berlangsung. 
Pada bulan Maret 2014, deklarasi anti-Syiah yang 
cukup besar diselenggarakan di Bandung, dengan 
salah satu tuntutannya adalah agar pemerintah 
melarang kelompok Syiah. Polanya mirip dengan 
gerakan luas anti-Ahmadiyah yang dikonsolidasikan 
secara intensif pada tahun 2005. Pertemuan semacam 
ini penuh dengan pidato kebencian terhadap Syiah. 
Namun, setahun kemudian, rangkaian acara Asyura 
pada bulan November 2014 tidak mengulang 
oeristiwa tahun sebelumnya, umumnya berjalan 
lancar. 

3. “Agama tidak Diakui”

Sementara istilah “agama resmi” tidak dikenal, UU 
Administrasi Kependudukan menggunakan istilah 
“agama yang belum diakui”. Pada bagian Pendahuluan 
laporan ini telah dijelaskan bahwa tradisi keagamaan 
selain enam “agama dunia” (termasuk “agama 
dunia” yang sudah diakui umum, seperti Yahudi) 
tidak dianggap sebagai “agama” per se di Indonesia. 
Termasuk yang tidak diakui adalah Aliran 
Kepercayaan dan tradisi agama lokal biasa disebut 
“agama suku/asli”. Cara negara mengadministrasi 
agama cenderung mendiskriminasikan penganut 
agama-agama tersebut.

Pertama, kesulitan mencatatakan agama mereka 
untuk keperluan mendapatkan kartu tanda 
penduduk (KTP) menimbulkan banyak akibat. Pada 
tahun 1960an, kelompok yang afiliasi keagamaannya 
tidak diakui oleh Negara ini dikaitkan dengan 
Partai Komunis, sehingga dipandang sebagai 
saingan politik komunitas keagamaan. Ada banyak 
laporan yang muncul dari kesulitan mengisi kolom 
agama pada KTP. UU Administrasi Kependudukan 
memberikan jalan keluar dengan mengizinkan 
pengosongan bagian agama (atau mengisinya 
dengan istilah “Lainnya”). Bagaimana pun, ini tetap 
mempertahankan perbedaan antara kelompok 
ini dan penganut agama-agama dunia, yang bisa 
menjadi dasar dari diskriminasi. Lebih jauh lagi, 
perbaikan setengah hati ini tidak diimplementasikan 
secara menyeluruh hingga ke kantor-kantor pemda 
di seluruh Indonesia.
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Selain itu, tidak adanya pengakuan terhadap agama 
komunitas-komunitas tersebut dalam KTP membawa 
akibat-akibat serius dalam hal pemenuhan hak-
haknya, termasuk hambatan dalam mendaftarkan 
perkawinan, memperoleh akta kelahiran untuk 
anak-anak yang lahir dari pernikahan pasangan 
kelompok tersebut, dan penentuan pendidikan 
agama apa yang diperoleh anak didik di sekolah 
karena pendidikan agama menjadi mata pelajaran 
wajib. Berikutnya, kesulitan ini berdampak pada 
berkurangnya pekerjaan, baik dari segi rekrutmen 
dan kenaikan pangkat dalam pekerjaan.106 Dalam 
hal ini, diskriminasi administratif yang dimulai dari 
cara penulisan afiliasi keagamaan di KTP meningkat 
menjadi pembatasan terhadap hak-hak asasi dasar. 
Tidak banyak konflik kekerasan yang terjadi di sekitar 
kelompok ini, tetapi kekerasan dapat terjadi ketika 
kelompok garis keras keagamaan menganggap bahwa 
mereka mempraktikkan penyimpangan agama. 

4. Komunitas Kristen

Sama dengan kasus Ahamdiyah dan Syiah, 
pengalaman umat Kristiani terkait pemenuhan 
hak-hak dasar mereka berbeda-beda di wilayah-
wilayah tertentu. Protestan dan Katolik dianggap 
sebagai dua agama berbeda dan keduanya telah 
diakui oleh Kementerian Agama sejak tahun pertama 
Kementerian itu didirikan. Direktorat Kristen 
dan Katolik di Kemenag menerima pendanaan 
untuk pendidikan (sekolah dan pendidikan agama 
menengah termasuk pendidikan informal) dan 
fasilitas keagamaan. Beberapa hari besar umat Kristen 
juga diakui sebagai hari raya nasional.107

Umat Kristen Indonesia, yang berjumlah sekitar 
10% dari jumlah seluruh penduduk, secara umum 
bebas melaksanakan keyakinan dan di mata hukum 
tidak ada perbedaan dalam hak-hak sipil, politik, 
dan ekonomi. Dalam praktiknya, ada negosiasi 
situasional yang lebih kompleks dalam beberapa 
hal. Misalnya, menyangkut hak politik, selalu 
ada individu beragama Kristen yang memegang 
beberapa jabatan publik penting hingga ke tingkat 
Menteri; ini tampaknya menjadi konvensi tak 

106		 Kisah-kisah	 tersebut	 banyak	 dikumpulkan	 oleh	 Kelompok	
Kerja	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Indonesia	 melalui	 position paper, 
Menuntut	 Pemenuhan	 Hak-hak	 konstitusional	 Penghayat	
Kepercayaan	terhadap	Tuhan	Yang	Maha	Esa,	2011.

107		Lihat	khususnya	Bagian	I.B.2(d)	laporan	ini	terkait	hari-hari	
besar keagamaan. 

tertulis dalam semua Kabinet sejak tahun 1945. Ini 
bukan berarti pemilihan pejabat publik sepenuhnya 
berdasarkan merit, tanpa mempertimbangkan latar 
belakang agama dan suku. Isu-isu seperti ini jarang 
sekali dibicarakan dengan terbuka, dan karenanya 
tidak mudah mendapat pengetahuan tentang 
kesepakatan-kesepakatan semacam ini. Terlepas 
dari faktanya seperti apa, isu-isu politik seperti ini 
dapat memperkuat saling curiga antara komunitas, 
khususnya Muslim dan Kristen. Sumber penting 
kecurigaan antara Muslim dan Kristen adalah 
kebijakan anti-komunis setelah tahun 1965, yang 
membuka peluang lebih luas untuk perpindahan 
agama (dari kelompok yang dianggap tak beragama, 
yaitu Komunis) sebagai cara melawan komunisme. 
Di masa itu, jumlah umat Kristen bertambah, namun 
akhirnya situasi tersebut menumbuhkan kecurigaan 
tentang adanya “Kristenisasi”, yang konsekuensinya 
masih terasa hingga saat ini. Tema ini kerap muncul 
dan digunakan sebagai alat mobilisasi dalam konflik-
konflik terkait pembangunan gereja. Sayangnya, 
sebagian kelompok Kristen memperkuat citra 
Kristenisasi ini dengan apa yang dipersepsi sebagai 
bentuk agresif dari misi penyebaran agama.108 

Satu kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah 
meningkatnya hambatan yang dialami oleh umat 
Kristen untuk membangun rumah ibadah mereka 
dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan tentang 
pembangunan rumah ibadah (PBM tahun 2006) 
sering dianggap sebagai penyebabnya. Beberapa 
contoh utama telah dibahas di Bagian I laporan ini.109 
Ada beberapa bukti, meskipun tidak menyeluruh, 
yang menunjukkan bahwa banyak gereja lain di 
wilayah berbeda Indonesia mengalami hambatan 
yang mirip atau sama.110

108	 	Untuk	pembahasan	kecenderungan	mutakhir	mengenai	isu	
ini,	lihat	International	Crisis	Group,	Indonesia: “Christianisation” 
and Intolerance (Asia Briefing	No.	114),	Jakarta/Brussels,	2010.

109	 	 Perhatikan	 khususnya	 pembahasan	 terkait	 GKI	 Taman	
Yasmin	 dan	 HKBP	 Filadelfia,	 keduanya	 di	 Jawa	 Barat,	 dan	
penutupan 16 gereja di Aceh Singkil pada bulan Mei 2012. Lihat 
khususnya Bagian I.B.2b dan Bagian I.C.1.b kedua laporan ini.

110  Sebagai dapat dilihat dalam banyak Laporan-laporan 
Tahunan tentang agama yang diterbitkan di Indonesia, 
pembangunan rumah ibadah adalah salah satu isu utama 
dalam hubungan antara komunitas keagamaan dan negara. 
Sesungguhnya,	tidak	hanya	umat	Kristen	 saja	yang	mengalami	
hambatan	 ketika	 akan	 membangun	 rumah	 ibadah.	 Sebagian	
umat Muslim juga mengalami hal yang sama di lingkungan 
mayoritas penganut non-Muslim, begitu juga Hindu dan Budha di 
lingkungan	yang	didominasi	oleh	komunitas	agama	lain.	Namun,	
karena	umat	Kristen	merupakan	kelompok	minoritas	terbesar	dan	
karena	adanya	banyak	denominasi	dalam	Kekristenan,	peristiwa	
menyangkut gereja lebih sering terjadi.   
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Berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian 
Agama pada tahun 2013 (yang dikumpulkan melalui 
kantor Kemenag di daerah), dari 388.448 rumah 
ibadah di Indonesia, terdapat 289.951 masjid (75%), 
61.796 (16%) gereja Protestan, 7.907 (2%) gereja 
Katolik, 24.801 (6,4%) rumah ibadah umat Hindu, 
3.342 (0.9%) umat Budha dan 651 (0.2%) rumah 
ibadah Konghucu. Berdasarkan data ini, Kemenag 
menemukan bahwa umat Hindu memiliki jumlah 
rumah ibadah terbanyak per kapita, diikuti umat 
Konghuncu dan Protestan (satu gereja untuk 267 
umat Protestan). Umat Muslim dan Katolik memiliki 
jumlah rumah ibadah lebih sedikit (satu gereja 
untuk 874 umat Katolik dan satu masjid untuk 715 
umat Muslim).111 Kesimpulan yang diambil oleh 
beberapa pejabat pemerintah dari data ini adalah 
bahwa meskipun ada hambatan yang dihadapi umat 
Kristen (khususnya, Protestan), umumnya mereka 
memiliki rumah ibadah lebih banyak per kapita, dan 
ini memberikan kesan bahwa kebutuhan mereka 
seharusnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat 
lebih dekat, akan terungkap beberapa permasalahan 
yang lebih mendasar. 

Laporan-laporan yang diterbitkan di Indonesia sejak 
tahun 2008 memberikan gambaran yang cukup 
baik tentang peristiwa yang terjadi selama beberapa 
tahun belakangan. Pola permasalahan dengan gereja 
bersifat serupa, kebanyakan berpusat pada peraturan 
tentang rumah ibadah seperti dibahas di Bagian I. 
Dalam banyak kasus, alasan utama tentang keberatan 
atas pembangunan rumah ibadah adalah bahwa tidak 
adanya izin, atau ibadah dilakukan di dalam rumah 
atau rumah toko (ruko).

Ada beberapa bukti tentang cukup sulitnya 
mendapatkan izin untuk membangun gereja di 
wilayah dengan mayoritas non-Kristen. Bagian 
dari proses mendapatkan izin adalah bukti adanya 
90 pengguna dan dukungan dari 60 orang yang 
tinggal di lingkungan itu. Ide peraturan tersebut 
adalah perlunya penerimaan sosial dari masyarakat 
atas rumah ibadah yang akan dibangun. Nyatanya 
persyaratan itu malah bisa menjadi alat untuk 
mengekspresikan intoleransi dan menghambat upaya 
pembangunan tempat ibadah.

Satu kritik yang muncul terhadap pemerintah adalah 
kegagalan berulang untuk melindungi komunitas 

111		 Kementerian	 Agama,	 Laporan Tahunan Kehidupan 
Keagamaan di Indonesia 2013, 2014, 14-15.

Kristen yang terkena dampak serangan atau 
ancaman dari organisasi-organisasi yang intoleran. 
Selain itu, dalam sejumlah kasus sebetulnya gereja 
telah memenuhi persyaratan, namun izin tetap saja 
tidak dikeluarkan. Walaupun tidak semua gereja 
di semua wilayah Indonesia mengalami dampak 
yang sama, akibat yang sangat signifikan adalah 
hilangnya kepastian hokum. Ini dapat berujung pada 
kegagalan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak 
kepemilikan dan keamanan fisik dari kekerasan. 

E. Peristiwa-Peristiwa Penting terkait 
Konflik Agama

Antara tahun 1990 dan 2008, ada lebih banyak 
konflik yang terjadi selama masa transisi menuju 
demokrasi (1998-2004) dibandingkan masa Orde 
Baru sebelumnya (1990-1998) dan rezim demokrasi 
baru (setelah tahun 2004). 112 Selama transisi menuju 
demokrasi, terjadi beberapa konflik komunal 
besar antara Muslim dan Kristen, yang melibatkan 
mobilisasi komunitas-komunitas keagamaan. Konflik 
kekerasan terburuk terjadi di Ambon dan Maluku, 
dan Poso, Sulawesi Tengah. Kedua konflik itu 
awalnya adalah konflik lokal yang kemudian menarik 
masyarakat dari daerah lain untuk bergabung dalam 
kekerasan tersebut. Di Ambon dan Maluku sekitar 
10.000 orang tewas. Di Poso, ratusan Muslim dan 
Kristen terbunuh. Namun, antara tahun 2003-
2004, beberapa kesepakatan damai ditandatangani 
dan konflik-konflik komunal diatasi. Konsekuensi 
dari konflik tersebut, seperti segregasi Muslim-
Kristen di Ambon masih tersisa hingga kini. Setelah 
itu, masyarakat setempat sendiri yang berupaya 
mengendalikan konflik yang berpotensi meningkat 
beberapa tahun belakangan ini.

Mulai tahun 2005, konflik agama yang terjadi 
cenderung lebih sedikit tetapi lebih menyebar secara 
geografis. Dua sumber utama dari konflik-konflik 
tersebut terkait dengan isu di sekitar penodaan 
agama dan rumah ibadah. Konflik ini jauh lebih kecil, 
tidak merenggut banyak nyawa dan lebih terlokalisir, 
tetapi lebih sering terjadi. Konsentrasi utama 
terjadinya konflik adalah tiga wilayah yang saling 

112	 	 Ihsan	 Ali-Fauzi,	 Rudy	 Harisyah	 dan	 Syamsu	 Rizal	
Panggabean, Pola-Pola konflik Keagamaan di Indoensia (1990-
2008),	Yayasan	Wakaf	Paramadina	(YWP),	Magister	Perdamaian	
dan	Resolusi	konflik,	univeristas	Gadjah	Mada	(MPRK-UGM),	The	
Asia	Foundation	(TAF),	Jakarta,	Februari	2009.
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berdekatan, Jawa Barat, Banten dan Jakarta, lalu Jawa 
timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Meskipun 
demikian, kecenderungan terakhir menunjukkan 
konflik semacam itu menyebar ke beberapa wilayah 
lain. Konflik di sekitar isu-isu tersebut tumpang 
tindih dengan lokasi dimana pelanggaran terhadap 
kebebasan beragama terjadi. Fenomena menarik ini 
disebut Crouch113 sebagai “judisialisasi perselisahan 
keagamaan”, yaitu ketika kelompok-kelompok yang 
berkonflik mengeksploitasi hukum atau peraturan 
untuk membenarkan tindakan melawan hukum. 
Konflik-konflik tersebut tidak selalu identik dengan 
kekerasan, tetapi ketegangan situasi sangat mudah 
dieksplotasi sehingga pertikaian berubah menjadi 
konflik kekerasasn. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa 
penting seperti pemilihan di daerah terkadang 
memperburuk situasi. 

F. Peristiwa-Peristiwa Penting terkait 
Terorisme dan/atau Ancaman Teroris

Terorisme yang mengatasnamakan agama yang 
belakangan ini, terjadi dalam konteks demokratisasi, 
tapi seringkali dipicu oleh peristiwa internasional 
(seperti peristiwa 9/11) dan dampaknya bagi negara-
negara Muslim. Sejak tahun 1998, telah terjadi 
beberapa kali peristiwa peledakan bom, namun di 
awal tahun 2002 peristiwa peledakan bom lebih sering 
terjadi setiap tahun (Kuta, Bali, 2002; JW Marriot 
Hotel, Jakarta, 2003; Kedutaan Australia, Jakarta, 
2004; dan Jimbaran dan Kuta, Bali 2005). Setelah 
tahun 2005, umumnya keberhasilan polisi melawan 
terorisme menyebabkan aksi-aksi terorisme semakin 
melemah, walaupun tidak berarti bahwa ancaman 
sudah berakhir. Pada bulan Agustus 2013, sebuah 
bom meledak di sebuah vihara Budha di Jakarta, 
yang diduga berhubungan dengan masalah persekusi 
minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.114

Terorisme di Indonesia adalah bentuk konflik yang 
biasanya dibedakan dari konflik komunal maupun 
tren terbaru konflik yang lebih kecil namun lebih 
sering dan menyebar. Kelompok vigilante, bukan 
113  Mellisa Crouch, Law and Religion in Indonesia Conflict and 
the Courts in West Jawa	(London:	Routledge,	2014)

114		 Institute	 for	 Policy	 Analysis	 of	 Conflict,	 Weak Therefore 
Violent The Mujahiddin of Western Indonesia (IPAC Report 
No.	 5),	 Desember	 2013.	 Lihat	 juga	 bagian	 tentang	 Indonesia	
dalam	 Laporan	 Freedom	 House, Freedom in the World 2014:	
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/
indonesia-0.  

teroris, biasanya adalah pelaku bagi tren konflik 
yang terakhir. Sejalan dengan berkurangnya aksi 
terorisme, terdapat tren lain yang menghubungkan 
beberapa jenis kekerasan tersebut dan aktor-aktornya. 
Setelah kesepakatan damai tahun 2003 mengakhiri 
konflik komunal di Poso, tempat tersebut menjadi 
lokasi aksi-aksi teroris seperti peledakan bom dan 
pembunuhan misterius.115 Peledakan bom tahun 2011 
yang menimpa sebuah masjid di kompleks kepolisian 
di Cirebon dan sebuah gereja injili di Solo dilakukan 
melalui aksi bunuh diri (modus aksi terorisme), dan 
pelakunya diketahui aktif dalam kelompok vigilante 
dan mengibarkan kampanye anti-Ahmadiyah dan 
anti maksiat.116

Fenomena terbaru dari keterlibatan sekitar 100 
militan Indonesia dalam konflik di Suriah (dan 
belangan ini berpindah ke Irak) mungkin akan 
meningkatkan aksi-aksi teroris di Indonesia.117 
Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa konflik Suriah 
dipahami sebagai konflik sektarian Sunni-Syiah oleh 
media Indonesia bergaris keras. Agenda sektarian, 
seperti dibahas di banyak bagian pada bab ini, telah 
menemukan justifikasi hukumnya dalam hukum 
pidana atas penodaan agama.

G. Insiden Penting Lintas Batas-Negara

Sampai bulan April 2014, UNHCR menyebutkan 
bahwa terdapat 7.181 pencari suaka yang terdaftar dan 
3.489 pengungsi di Indonesia, berasal dari Myanmar, 
Sri Lanka, Afganistan, Iran, dan Somalia.118 Tidak jelas 
berapa di antara mereka yang meninggalkan negara 
mereka akibat konflik agama. Untuk pengungsi 
atau pencari suaka dari Myanmar, kebanyakan dari 
mereka adalah kaum Rohingya yang melarikan diri 
dari persekusi di negara mereka. Sebuah laporan 
tahun 2012 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 400 
Rohingya di Indonesia, sebagian besar di Sumatera 

115	 	International	Crisis	Group,	Indonesia Backgrounder:	Jihad in 
Central Sulwesi (Asia report No. 74),	Jakarta/Brussels,	2004

116		 International	 Crisis	Group,	 Indonesia: From Vigilantism to 
Terorism in Cirebon (Asia Briefing No. 132), 2012.

117		Mengenai	pengaruh	konflik	Suriah	baru-baru	ini,	 lihat	dua	
laporan	terbaru	dari	Institute	for	Policy	Analysis	of	Conflict,	Weak 
Therefore Violent: The Mujahiddin of Western Indonesia (Laporan 
IPAC	No.	5),	Desember	2013;	dan	Countering Violent Extremism di 
Indonesia: Need for a Rethink,	(Laporan	IPAC	No.	11),	Juni	2014.

118  http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu. 
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Utara.119 Pada bulan April 2013 terjadi kerusuhan 
antara pengungsi Rohingya dan para nelayan ilegal 
dari Myanmar di komplek tahanan imigrasi di 
Belawan, Sumatera Utara. Konflik ini mengakibatkan 
8 orang tewas.120 Pentingnya isu Rohingya di 
Indonesia terbukti dengan adanya aksi bom terhadap 
vihara Budha di Jakarta pada tahun 2013; muncul 
kekhawatiran bahwa umat  Budha Indonesia menjadi 
target ektrimis radikal sebagai cara untuk membalas 
persekusi kaum Rohingya.121

H. Tanggapan Pemerintah

Permasalahan yang didiskusikan di bagian 
sebelumnya menyangkut persekusi dan konflik antar-
agama, khususnya tren judisialisasi pertikaian antar-
agama, sebagian bersumber pada kebijakan negara 
yang membuka peluang bagi diskriminasi, lemahnya 
penegakan hukum, dan intoleransi. Salah satu 
langkah legislatif untuk mengatasi konflik ini adalah 
penegakan UU Pengelolaan Konflik Sosial, yang juga 
berbicara tentang pertikaian intra- dan antar-agama. 
UU itu menarik kaitan antara kebebasan beragama 
dan berkeyakinan dan prinsip non-diskriminasi 
dengan pencegahan maupun resolusi konflik. 
UU itu menyebutkan bahwa konflik sosial perlu 
ditangani dengan mempertimbangkan perbedaan 
budaya, agama dan suku (Pasal 2(c)). Konflik patut 
dicegah dengan melakukan, antara lain, penegakan 
hukum tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau 
sumber perbedaan lain (Pasal 9(e)). Untuk menjaga 
kedamaian, setiap orang harus membangun toleransi 
dan saling menghormati kebebasan beragama dan 
kepercayaan orang lain (Pasal 7 (a)), mengakui 
kesetaraan tanpa memandang perbedaan suku, 
agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau warna kulit 
(Pasal 7 (d)), dan menghormati cara pandang dan 
kebebasan orang lain (Pasal 7 (f)).

Sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang 
Kerukunan Antar Umat Beragama sudah menjadi 

119 http://nasional.inilah.com/read/detail/1889302/inilah-
jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia.  

120 http://www.republika.co.id/berita/internasional/
asean/13/04/05/mksk7w-pbb-khawatir-konflik-rohingya-
meluas-ke-asean. 

121	 	 Sentimen	 untuk	 membela	 Rohingya	 sebenarnya	 tidak	
hanya muncul dari kaum ekstremis, tetapi juga organisasi 
Muslim moderat dan juga parlemen. Lihat http://www.
understandingconflict.org/conflict/read/9/INDONESIAN-
EXTREMISTS-AND-THE-ROHINGYA-ISSUE. 

rancangan sejak tahun 2003, tetapi menimbulkan 
kotroversi yang meluas. Dalam versi tahun 2003, 
RUU tersebut berisi aturan-aturan yang diambil 
dari beberapa peraturan tingkat bawah yang sudah 
ada terkait banyak aspek kehidupan beragama (hari 
raya keagamaan, rumah ibadah, penyebaran agama, 
bantuan luar negeri untuk organisasi keagamaan, 
termasuk hukum pidana tentang penodaan agama). 
RUU semacam itu diajukan lagi dalam agenda 
legislatif nasional pada tahun 2009 dengan sedikit 
perbaikan. Sebagian alasan untuk kemunculannya 
kembali adalah untuk menjawab makin meningkatnya 
pertikaian antar-agama. Pada tahun 2011, RUU 
tersebut menjadi prioritas legislasi dan sempat dibahas 
di parlemen, namun masih menyisakan kontroversi. 
Apabila diterapkan sebagaimana tertulis di draf RUU 
itu, maka substansi hukum pidana penodaan agama 
akan tetap bertahan tanpa perubahan yang signifikan. 
Pada tahun 2012, rancangan tersebut dikeluarkan 
dari prioritas, sebelum wacananya berkembang lebih 
jauh, dan sampai sekarang (2014) belum dimasukkan 
kembali sebagai prioritas, namun Menteri Agama 
menyebut akan mengupayakannya pada tahun 2015. 
Sementara pada tahun 2003 rancangan tersebut 
langsung ditolak oleh banyak organisasi masyarakat 
sipil, pada tahun 2011 rancangan tersebut memotivasi 
beberapa organisasi masyarakat sipil untuk 
mengusulkan perbaikan dan rancangan tandingan; 
di antara gagasan yang muncul adalah untuk tidak 
menjadikannya sebagai UU tentang kerukunan umat 
beragama, melainkan kebebasan beragama.122

Terdapat dua tanggapan legislatif lain atas pertikaian 
antar-agama dan keduanya telah dibahas secara 
mendalam dalam laporan ini. Pertama adalah 
Keputusan Bersama tahun 2008 oleh Menteri  Agama, 
Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang secara 
signifikan membatasi aktifitas pengikut Ahmadiyah.123 
Tanggapan legislatif lain adalah perbaikan terhadap 
peraturan tahun 1969 tentang rumah ibadah oleh 
Peraturan Bersama Menteri (PBM) pada tahun 2006 
antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 
Di satu sisi, PBM tersebut memperbaiki peraturan 

122	 	Rancangan	UU	tersebut	dan	tanggapan	dibahas	di	Melissa	
Crouch,’’Shifting	conception	of	state	regulation	of	religion:	the	
Indonesian	Draft	Law	on	Inter-religious	Harmony’,	(2013)	Global 
Change, Peace & Security,	1-18.

123  Lihat khususnya Bagian II.A, dan Bagian II.D.1 dari laporan 
ini.	 Keputusan	 tersebut	 diterbitkan	 untuk	merespon	 serangan	
terhadap Ahmadiyah yang dianggap sebagai sumber kekacauan 
dalam masyarakat karena ajarannya yang telah dianggap 
‘menyimpang’.
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lama dan memastikan kewajiban pemerintah dalam 
menjamin terpenuhinya kebutuhan di sekitar rumah 
ibadah. Di sisi lain, pendirian Forum Kerukunan 
Umat Beragama sebagai salah satu alatnya tidak 
selalu berhasil memecahkan masalah, terkadang 
justru memperburuk.124

Dalam hal penghukuman atas pelaku dalam konflik-
konflik kekerasan seperti serangan anti-Ahmadiyah 
tahun 2011 di Cikeusik dan serangan anti-Syiah 
tahun 2012 di Sampang, setidaknya para pelaku 
penyerangan dibawa ke pengadilan dan diadili. 
Namun, muncul kritik atas hukuman ringan 1-6 
bulan yang diterima para pembunuh tiga pengikut 
Ahmadiyah, di samping kenyataan bahwa seorang 
Ahmadiyah yang terlibat dalam konflik juga dijatuhi 
hukuman 6 bulan penjara. Pada kasus Sampang, para 
pelaku penyerangan dimasukkan ke dalam penjara. 
Namun, para pemimpin penyerangan dibebaskan. 
Selain tindakan langsung terhadap para pelaku dalam 
konflik kekerasan, beberapa aktifis hak-hak asasi 
manusia menyarankan bahwa sesungguhnya polisi 
dapat mencegah terjadinya penyerangan dengan 
segera bertindak ketika ada pidato hasutan untuk 
kebencian dan kekerasan, yang biasanya mengawali 
penyerangan.

I. Analisis Kecenderungan 

Pembahasan sejauh ini menunjukkan bahwa upaya 
memahami tren kebebasan beragama, berkeyakinan 
dan berpikir di Indonesia tidak sederhana. Bagaimana 
isu-isu yang terkait diatasi tidak dapat digambarkan 
dengan sederhana, sebagiannya karena kebijakan 
dan hukum nasional tergantung pada berbagai 
macam penafsiran dengan variasi-variasi lokal yang 
berbeda. Namun, dalam hal pembuatan peraturan, 
ada dua kekuatan yang bergerak ke arah berbeda. 
Yang pertama adalah tren yang lebih mendukung 
kebebasan yang lebih besar, sementara yang lain 
berusaha menahan perubahan-perubahan progresif 
yang telah dibuat. Satu cara untuk menggambarkan 
perkembangan ini adalah dengan memperhatikan 
konvensi hak-hak asasi manusia internasional yang 
telah diratifikasi Indonesia (khususnya ICCPR 
dan dua Komentar Umum-nya) sebagai tolak ukur 
normatif. Dalam hal ini, perubahan besar pasca-1998 
memulai serangkaian perubahan progresif yang 

124  Lihat Laporan Tahunan CRCS 2009,	2010,	23-28.

mengarah pada penguatan dasar kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir tetapi terjadi 
kegagalan harmonisasi. Sehubugan dengan hal ini, 
tugas organisasi pemerintah adalah membatalkan 
UU yang memberatkan, seperti UU lama tentang 
penodaan agama.

Namun, hal ini dapat juga dilihat semata-mata sebagai 
perkembangan terakhir dalam sejarah Indonesia, 
yang selalu mengalami adanya dua kekuatan bersama-
sama dan perubahan progresif bukanlah norma yang 
selalu berlaku. Lembaga-lembaga pemerintahan 
Indonesia selalu ditandai dengan dualisme, yaitu 
adanya kekuatan yang terus mendorong kebebasan 
yang lebih besar (dan ini menemukan momentum 
terbesarnya di era demokratisasi sejak 1998), tapi 
di sisi lain, ada kekuatan lain yang ingin membatasi 
kebebasan sembari memberikan penekanan lebih 
besar pada harmoni dan stabilitas. Ketegangan 
dan usaha untuk menemukan “jalan tengah” di 
antara kedua kekuatan itu tampil cukup jelas dalam 
judicial review pada tahun 2010 atas UU Pencegahan 
Penodaan Agama, dimana Mahkamah Konstitusi 
secara lugas menyatakan ingin menemukan “jalan 
tengah”.125 Apakah MK berhasil dalam hal ini dapat 
diperdebatkan; yang jelas, peristiwa itu menunjukkan 
cukup kuatnya tarikan politik agama lama sampai 
hari ini.

Tampak dari diskusi di Bagian I.C laporan ini, 
bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga yudikatif, 
khususnya Mahkamah Konstitusi, meyakini bahwa 
hak-hak asasi manusia secara umum, dan khususnya 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir, 
harus mempertimbangkan sejarah sosial budaya dan 
politik Indonesia, dan bahwa akomodasi sedemikian 
masih berada dalam batas hukum internasional 
yang diperbolehkan. Posisi ini terus dipertahankan, 
meskipun dalam ratifikasi atas beberapa konvensi 
hak-hak asasi manusia internasional, Indonesia 
tidak memberikan reservasi (perkuecualian atau 
catatan) karena alasan terkait kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir dalam ratifikasi.126 

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun 
ada reformasi yang hampir menyeluruh pada periode 

125		 Keputusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 No.140/PUU-VII/2009,	
270.

126  Menilai dari  proses judicial review tahun 2010 itu, 
pandangan ini juga cukup lazim pada aras masyarakat, termasuk 
di kalangan kelompok-kelompok Muslim moderat.
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pasca-1998, belum ada dukungan yang menyeluruh, 
tidak ambivalen, dan tegas atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir di Indonesia. Tampaknya 
ketegangan yang diidentifikasi di sini akan tetap ada 
dan berlanjut, dan menjadi kerangka perdebatan 
tentang kebebasan beragama untuk masa yang masih 
cukup lama.

Terlepas dari perdebatan teoritis itu, ada pertanyaan 
yang lebih jelas terkait dengan adanya konflik-
konflik kekerasan, sebagai hasil dari ambiguitas 
dalam pendekatan terhadap isu-isu terkait kebebasan 
beragama. Konflik terjadi karena beberapa UU 
dan peraturan yang (setidaknya secara potensial) 
berpotensi mendiskriminasi kelompok agama yang 
rentan, manun juga akibat lemahnya atau tidak 
adanya penegakan hukum. Kelambanan negara 
untuk kasus-kasus seperti ini telah membangkitkan 
keberanian kelompok intoleran dan mereka mungkin 
melihat itu sebagai persetujuan diam-diam atau 
bahkan dukungan. Sementara perdebatan teoritis 
membutuhkan waktu dan hasilnya tidak selalu dapat 
diprediksi, yang paling sedikit bisa dikatakan adalah 
bahwa seharusnya tidak ada toleransi bagi kekerasan. 
Jika sikap ini diambil, situasi berkenaan dengan 
kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan 
akan tampak jauh lebih cerah, bahkan sebelum ada 
perubahan-perubahan lain yang lebih fundamental. 
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BAGIAN TIGA: FAKTOR-
FAKTOR NEGATIF DAN 
POSITIF YANG BERPENGARUH 
Pada bagian ini, faktor-faktor negatif dan positif yang 
berkontribusi pada kebebasan berpikir, beragama 
dan berkeyakinan akan didiskusikan dengan melihat 
aktor-aktornya. Setelah tahun 1998, Indonesia 
adalah arena yang sangat terbuka dimana banyak 
aktor, baik aktor negara dan non-negara, memiliki 
pengaruh dalam membentuk negara. Mungkin tidak 
terlalu mengejutkan untuk menyebutkan sulitnya 
menentukan aktor mana yang berkontribusi secara 
positif dan aktor mana yang berkontribusi secara 
negatif terhadap situasi kebebasan beragama di 
Indonesia: dalam banyak hal, aktor-aktor yang 
terlibat dapat sekaligus memiliki kontribusi positif 
dan negatif, tergantung pada konteks dan waktu 
dimana peran mereka dilihat.

  

1. Negara, Mayoritas Muslim dan Demokratisasi

Dalam laporan resmi Indonesia kepada Dewan HAM 
pada Universal Periodic Review yang kedua (bulan 
Mei 2012), perwakilan Indonesia menyebutkan 
tantangan hak asasi manusia dalam negara demokratis 
yang baru: “Demokrasi membawa kebebasan, tetapi 
juga dapat membuka kemungkinan bagi ekstremis 
untuk mengeksploitasi ruang demokrasi untuk 
keuntungan mereka sendiri, sering kali dengan 
mempromosikan intoleransi agama dan memicu 
konflik komunal, melawan prinsip-prinsip demokrasi. 
Bagi Indonesia, sebagai negara yang cukup besar dan 
beragam, tantangannya menjadi berlipat ganda.”127 
Pernyataan ini meringkaskan dengan baik, meski 
tidak memberikan gambaran keseluruhan, situasi 
Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir pada masa kini. Di 
antara tantangan-tantangan lainnya adalah beberapa 
kelemahan dalam negara, yang kini juga menjadi 
tidak tunggal.  Kontribusi faktor negatif untuk sitiasu 
ini datang dari masyarakat dan juga dari negara. 

Indonesia secara tradisional merupakan masyarakat 
plural, dan agama selalu memainkan peran penting 
dalam kehidupan warga negaranya. Muslim, sebagai 
kelompok agama mayoritas,  selalu memainkan 

127		 Laporan	 Kelompok	 Kerja	 mengenai	 Tinjauan	 Periodik	
Universal	–	Indonesia,	Dokumen	Nomor	A/HRC/21/7,	5	Juli	2012,	
halaman 4. 

peran sentral dalam politik, sehingga karakter 
Islam yang terbangun di sini menjadi ukuran yang 
signifikan dalam menentukan hubungan negara–
agama, hubungan lintas agama dan kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir secara umum. 
Walaupun selalu ada sejumlah kelompok Muslim 
yang berusaha mempertahankan aspirasi untuk 
mewujudkan Indonesia yang “lebih Islami” dan hal 
tersebut bersitegang dengan demokrasi pluralis, hasil 
beberapa pemilu yang bebas merefleksikan kenyataan 
bahwa umat Islam sangat beragam dan kelompok 
mayoritas adalah mereka yang lebih berkomitmen 
untuk mewujudkan Indonesia yang plural dan 
demokratis. Secara lebih spesifik, sebuah kekuatan 
yang oleh Robert Hefner dinamakan civil Islam 
berperan sentral dalam proses demokratisasi 1998.128  
Pendukungnya antara lain adalah intelektual Muslim 
seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid 
(yang kemudian menjadi Presiden pada tahun 1999-
2001). 

Gerakan reformis dan demokratis-pluralis itu 
berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an 
sebagai alternatif atas “Islam negara” (yang mewakili 
perjuangan selama beberapa dasawarsa untuk 
mewujudkan suatu negara Islam), dan memainkan 
peran penting dalam demokratisasi di Indonesia 
pada tahun 1998. Dalam komentarnya mengenai 
perkembangan sebelum 1998, Hefner mengingatkan 
bahwa potensi yang dimiliki oleh civil Islam mungkin 
akan dihalangi oleh negara otoritarian tak-sipil 
(uncivil). Setelah demokratisasi 1998, ketika negara 
menjadi lebih ambigu, masyarakat tak-sipil menjadi 
pesaing lebih penting bagi civil Islam.

2. Pandangan ektremis dan konservatif yang 
dianut oleh beberapa organisasi keagamaan. 

Sebagaimana dicatat dalam laporan ke Dewan HAM 
PBB, liberalisasi politik telah membuka ruang bagi 
kekuaatan-kekuatan tak-sipil tertentu untuk bersuara 
dan mendapat tempat dalam kehidupan politik di 
Indonesia. Kelompok-kelompok yang sebelumnya 
direpresi oleh rezim otoritarian kini memiliki ruang 
dan hak yang sama atas kebebasan berekspresi. 
Bangkitnya kelompok-kelompok vigilante dan garis 
keras tidak terpisahkan juga dari melemahnya negara 
yang sebelumnya otoriter. 

128	 	Robert	Hefner,	Civil Islam: Muslims and Democratization in 
Indonesia (Princeton	University	Press,	2000)
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Selain itu, organisasi Islam moderat tertua dan 
terbesar (yaitu Muhamamadiyah dan Nahdhatul 
Ulama) juga mengalami ketegangan-ketegangan 
diantara faksi-faksi yang lebih liberal dan konservatif. 
Meskipun mereka terkadang menunjukkan 
kecenderungan ke arah yang lebih konservatif, 
adalah keliru jika menganggap pandangan yang 
mereka anut sebagai ”ekstremis”. Dua organisasi ini, 
yang merupakan bagian besar dari civil Islam, tetap 
menjadi representasi yang dominan dan sentral bagi 
Islam moderat. Hal ini tampak selama terjadinya 
sidang di Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan 
Penodaan Agama pada tahun 2010. Walaupun 
mereka jelas berkarakter moderat, toleran dan secara 
keras menolak ekstrimisme, mereka bukan liberal. 
Terkait dengan hal ini, walaupun mereka menerima 
universalitas hak asasi manusia secara umum, mereka 
tetap mempertahankan sentralitas nilai-nilai agama 
sebagai sumber norma sosial. Terkait isu minoritas, 
mereka secara umum memiliki pandangan yang 
konstruktif dan inklusif, tetapi mungkin belum 
sepenuhnya menggunakan potensi yang dimiliki 
untuk membentuk wacana yang lebih konstruktif di 
kalangan mayoritas Muslim di Indonesia.129

Kasus lain di sini adalah lembaga semi-pemerintah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang 
mengalami transformasi. Didirikan oleh pemerintah 
Orde Baru pada tahun 1975, MUI dirancang untuk 
berfungsi sebagai perwakilan Muslim yang moderat 
dan pro-pemerintah. Akan tetapi, sejak 1998 MUI 
telah mereposisi dirinya menjadi lebih independen 
dari negara, mengubah posisinya menjadi lebih dekat 
ke kelompok-kelompok yang ingin menegaskan 
identitas Islam secara lebih kelihatan, dan pada 
saat yang sama mendesak pemerintah untuk 
menegakkan fatwa mereka, yang dalam banyak kasus 
merepresentasikan pandangan Islam konservatif. 
Dalam fungsinya yang baru ini, MUI berupaya 
memainkan peran untuk mendefinisikan dan 
mengendalikan ortodoksi Islam130 Di sinilah MUI 
menjadi faktor yang negative. Namun demikian, 

129	 	 Robin	 Bush	 	 dan	 Budhy	 Munawar	 Rachman	 ‘NU	 dan	
Muhammadiyah	 –	 Majority	 Views	 on	 Religious	 Minorities	 in	
Indonesia’’	dalam	Bernard	Platzdasch	dan	Johan	Saravanamuttu	
(eds), Religious Minorities in Muslim-majority States in Southeast 
Asia: Areas of Toleration and Conflict	(Singapore:	ISEAS,	
2014).	

130	 	Lihat		Moch.	Nur	Ichwan,	“Towards	a	Puritanical	Moderate	
Islam:	The	Majelis	Ulama		Indonesia	and	the	Politics	of	Religious	
Orthodoxy”,	 dalam	Martin	 van	Bruinessen,	 ed.,	Contemporary  
Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative 
Turn”	(Singapore:	ISEAS,	2013),	60-104.

dalam isu-isu lain yang lebih mudah untuk disikapi, 
misalnya kasus terorisme (atau yang lebih mutakhir, 
mengenai bangkitnya kelompok yang menamakan 
diri Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS), posisi 
MUI tegas; yaitu  menolak terorisme dan bahkan 
bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT), yang mengecewakan kelompok-
kelompok Islam garis keras.131 

Usaha yang dilakukan oleh negara untuk memajukan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan bergerak 
dalam arena seperti ini, dengan segala kelebihan dan 
kekurangannya. Dukungan MUI (dan organisasi 
Islam lainnya) dalam memerangi terorisme sangat 
penting dalam memberikan legitimasi bagi negara 
untuk memberantas terorisme atas nama agama. 
Akan tetapi, fatwa mereka yang mengatakan bahwa 
Ahmadiyah bukan Islam, misalnya, tidak bisa 
mendorong pihak kepolisian untuk bersikap tegas 
menghadapi kekerasan atas Ahmadiyah. Fatwa 
semacam itu justru memperlemah motivasi polisi 
dan bahkan mungkin juga mendorong aksi-aksi 
kekerasan dan premanisme dalam menghadapi 
kelompok-kelompok agama non-konformis seperti 
Ahmadiyah.132

3. Kepolisian 

Kinerja kepolisian sendiri tidak sama di semua 
tempat atau waktu. Bidang kerja kepolisian yang 
mendapatkan pujian adalah dalam memerangi 
terorisme, meskipun juga ada kritik tentang cara 
menangani beberapa tersangka teroris. Badan 
Nasional untuk Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
dibentuk pada tahun 2010 dengan program-
program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, 
selain menyelidiki dan menuntut tertuduh teroris. 
Namun dalam menangani kasus konflik-konflik 
intra dan antarumat beragama, kepolisian sering 
mendapatkan kritik. Ada beberapa contoh dimana 
kepolisian dapat menghadapi tekanan kelompok-
kelompok pelaku kekerasan dan berhasil melindungi 
kelompok minoritas, seperti yang terjadi di sebuah 
desa di Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2011, 
tetapi secara umum kepolisian belum melakukan apa 
yang seharusnya mereka lakukan untuk melindungi 

131	 	Lihat		Jeremy	Menchik,	 “Illiberal	but	not	intolerant”,	Inside 
Indonesia	 	 90:	Oct-Dec	2007;	http://www.insideindonesia.org/
weekly-articles/illiberal-but-notintolerant. 

132	 	Lihat		misalnya	Luthfi	Assyaukanie,	“Fatwa	and	Violence	in	
Indonesia”	(2009)	Journal of Religion and  Society	11:	1-21.	
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kelompok minoritas agama yang rentan.133

4. Kementerian-kementerian Negara

Presiden dan para menterinya tidak selalu satu suara 
dalam isu-isu kebebasan beragama. Paling sedikit 
yang bisa dikatakan adalah bahwa dpolitik mereka 
sangat diperlukan. Kementerian-kementerian 
yang terkait di sini adalah Kementerian Agama, 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum 
dan HAM. Sementara isu-isu hak asasi manusia 
jelas menjadi bagian dari jurisdiksi Kementerian 
Hukum dan HAM, isu-isu kebebasan beragama lebih 
banyak dibicarakan dalam Kementerian Agama. 
Ini mungkin mencerminkan ambiguitas peran 
Kementerian Agama yang tidak hanya berhubungan 
dengan administrasi komunitas beragama, tetapi juga 
dengan isu-isu keagamaan dalam masing-masing 
komunitas agama. Keterlibatan agama dalam negara 
ini diilustrasikan dengan fakta bahwa para pejabat 
tinggi di masing-masing Direktorat yang mewakili 
agama-agama biasanya memiliki latar belakang 
pendidikan agama. Ini mengilustrasikan fakta bahwa 
Negara Indonesia menolak pemisahan yang tegas 
antara agama dengan negara sejak pendiriannya.134

Kementerian Agama umumnya menjadi kekuatan 
yang memoderasi dan pro-pembangunan dalam 
komunitas-komunitas agama yang mereka wakili.135 
Secara umum, tanpa memperhatikan aspek efektifitas, 
di samping adanya Direktorat Jenderal yang mewakili 
agama, ada juga Pusat Kerukunan Umat Beragama 
yang secara langsung berada di bawah Sekretaris 
Jenderal kementerian. 

Namun, meskipun posisinya yang umumnya moderat 
terhadap isu-isu yang terkait dengan kebebasan 
beragama, Kementerian Agama belum menunjukkan 
dirinya sebagai sebuah kekuatan progresif. Hal ini 

133		Ihsan		Ali-Fauzi,	et.al.,	 Pemolisian Konflik Beragama, 
Pusad Paramadina, 2013. Buku ini menggambarkan delapan 
kasus pemolisian sengketa inter dan antar umat beragama dan 
cara polisi menanganinya.

134  Pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut muncul 
dalam	persidangan	MK	 tahun	2010	mengenai	UU	Pencegahan	
Penodaan Agama yang telah dibahas di atas. Contoh menarik 
lain	 yang	 menunjukkan	 bagaimana	 Negara	 menganggap	
bertanggungjawab untuk meningkatkan kebragamaan warganya 
bisa	dilihat	dalam	pembahasan	mengenai	UU	mengenai	Lembaga	
Pemasyarakatan, yang dibahas di Bagian Satu B.4.d. 

135   Terkait hal ini, ada lebih banyak literatur mengenai Islam dari 
pada mengenai agama yag lain. Dalam kasus Islam, lihat misalnya 
Ichwan	(2006)	dan	Saeed	(1999).

juga terjadi dengan kementerian-kementerian yang 
lain. Patut dicatat di sini contoh penting bahwa bahwa 
kementerian-kementerian negara yang mengajukan 
pandangannya dalam persidangan di Mahkamah 
Konstitusi pada tahun 2010 menyangkut UU 
Pencegahan Penodaan Agama, semuanya mengambil 
posisi mempertahankan UU ini.136

Mengenai isu yang lebih khusus seperti Ahmadiyah 
dan Syiah, Kementerian Agama secara umum 
sangat berhati-hati untuk tidak membuat penilaian 
teologis tentang kelompok-kelompok tersebut dan 
mempertahankan posisi bahwa sikap mereka adalah 
merefleksikan pandangan Islam yang mainstream. 
Perkecualian untuk ini adalah Menteri Agama 
Suryadharma Ali,137 yang mengatakan bahwa 
Ahmadiyah dan Syiah adalah ajaran menyimpang 
(walaupun kemudian ia berusaha untuk 
mengklarifikasi pernyataannya). Mengenai persoalan 
gereja-gereja yang tidak mendapatkan izin untuk 
dibangun, atau yang izinnya dicabut, secara umum 
Kementerian Agama menganggap bahwa persoalan 
utamanya hanyalah administrasi, dan tidak ada 
hubungannya dengan diskriminasi atau intoleransi.

5. Presiden

Presiden Indonesia yang baru turun, Susilo Bambang 
Yudhoyono (memerintah selama sepuluh tahun, 
2004-2014) berkali-kali dan dengan tegas menyatakan 
komitmennya untuk mempertahankan ciri khas 
Indonesia yang toleran dan menegakkan kebebasan 
beragama, namun kenyataan di lapangan berbeda. 
Sebagian dari persoalannya tampaknya adalah bahwa 
bawahannya tidak selalu memiliki posisi yang sama 
dengannya, dan ia tidak memaksakannya. Bahkan 
ada beberapa kesempatan di mana ia membuat 
pernyataan yang merefleksikan keberpihakannya 
kepada kelompok-kelompok agama yang lebih 
konservatif. Misalnya adalah pernyataannya saat 
membuka Kongres MUI yang ke-7 pada bulan 
Juli 2005, dimana dalam Kongres tersebut MUI 
mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah bukan bagian 
dari Islam. Dalam pidatonya SBY meminta MUI 

136			Khususnya	lihat	pembahasan	pada	Bagian	II.C.1.a.	di	atas.

137   Menteri Agama Suryadharma Ali menduduki jabatannya di 
kabinet	pada	tahun	2009-2014,	tetapi	pada	bulan	Mei	2014	Komisi	
Pemberantasan	Korupsi	 (KPK)	menjadikannya	 tersangka	dalam	
kasus	korupsi	terkait	pengelolaan	dana	haji	sehingga	ia	berhenti	
dari	jabatannya.	Pada	saat	laporan	ini	ditulis,	penggantinya	baru	
saja	ditunjuk,	yaitu	Lukman	Hakim	Saifuddin.	
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untuk membantu pemerintah dengan memberikan 
pandangan dan fatwa untuk menanggapi persoalan-
persoalan terkait kehidupan umat Islam. Presiden 
SBY saat itu mengatakan akan menerima pemikiran, 
rekomendasi dan fatwa dari MUI dan ulama setiap 
saat, baik itu secara langsung (kepadanya) atau 
Menteri Agama atau cabang-cabang pemerintah 
lainnya.138 

Pada tahun 2012, berbicara di depan Sidang Majelis 
Umum PBB, dia mengusulkan agar negara-negara 
anggota PBB mengadopsi instrumen hukum 
untuk mencegah penodaan agama, melindungi 
simbol-simbol agama, dan mempromosikan dialog 
di antara keyakinan-keyakinan yang berbeda. 
Instrumen seperti itu diharapkan bisa mencegah 
tindakan-tindakan kekerasan berbasis agama; 
hal ini disampaikannya di masa ketika Indonesia 
baru mendapat rekomendasi untuk mencabut UU 
Penodaan Agama dalam forum Universal Periodic 
Review Perserikatan Bangsa-Bangsa.139

Mengenai isu-isu khusus sepeti relokasi komunitas 
Syiah di Sampang, Presiden berjanji pada bulan 
Juli 2013 untuk mengembalikan mereka ke desa 
mereka secepatnya, tetapi hal itu tidak terjadi 
hingga akhir jabatannya pada bulan Oktober 2014. 
Mengenai persoalan Gereja Taman Yasmin, setelah 
semua proses hukum ditempuh dan Walikota 
Bogor masih bertahan dengan pencabutan izin 
pendirian gereja, Presiden diharapkan melakukan 
campur tangan sebagai pemegang otoritas tertinggi. 
Tetapi ia mengambil posisi bahwa, berdasarkan UU 
Otonomi Daerah, secara konstitusional dia tidak bisa 
mengintervensi urusan daerah.140

138 www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2005/07/26/370.
html   

139 http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/26/
yudhoyono-touts-blasphemy-ban-un.html. Di situ dinyatakan 
bahwa  usulan tersebut terkait dengan usaha yang telah dilakukan 
selama	lebih	dari	sepuluh	tahun	oleh	Organisasi	Kerjasama	Islam	
(OKI)	untuk	mendorong	resolusi	anti	penodaan	agama	di	forum-
forum	 PBB.	 Tetapi	 sesungguhnya	 pada	 bulan	 April	 2011	 OKI	
telah	menghentikan	inisiatif	tersebut	dan	diganti	dengan	sebuah	
resolusi yang disahkan oleh Dewan HAM PBB dalam Resolusi 
16/18	 mengenai	 	 “Melawan	 intoleransi,	 stereotyping	 negatif	
dan	 stigmatisasi,	 dan	 diskriminasi,	 hasutan	 kepada	 kekerasan	
dan kekerasan terhadap seseorang berdasarkan agama atau 
keyakinannya.”	 (Dokumen	 No.	 A/HRC/RES/16/18,	 12	 April	
2011)	

140 h t t p : / / w w w . t e m p o . c o / r e a d /
news /2012 /02 /06 /173382077 /Ka su s -GK I -Ya sm in -
Presiden-Berdalih-UU;	 untuk	 pandangan	 alternatif	 	 oleh	
organisasi masyarakat sipil, lihat http://tekno.kompas.com/
read/2012/10/24/1434385/kerukunan.hidup.beragama.
urusan.pemerintah.pusat. 

6. Otonomi daerah dan aktor lokal

Di luar kasus-kasus spesifik di atas, dengan adanya 
otonomi daerah sebagai konsekuensi langsung dari 
demokratisasi, isu-isu mengenai kebebasan beragama 
menjadi lebih kompleks. Walaupun agama adalah 
salah satu sektor yang dikeluarkan dari otoritas 
pemerintah daerah, tetapi kepala daerah memiliki 
tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum 
di daerahnya, dan beberapa isu yang terkait dengan 
persoalan agama dapat dipahami mengandung 
unsur-unsur ketertiban umum, termasuk perlunya 
menjaga kerukunan antar umat beragama. Inilah 
yang terjadi dalam kaitannya dengan pengaturan 
atau kontrol atas apa yang disebut “aliran sesat”, 
pengeluaran izin pendirian rumah ibadah,141 maupun 
peraturan-peraturan daerah berbasis agama. 

Menyangkut peraturan-peraturan daerah berbasis 
agama, Komnas Perempuan telah menunjukkan 
dalam laporannya beberapa persoalan terkait 
dengan perda-perda diskriminatif. Selain adanya 
persoalan struktural dalam mekanisme review di 
tingkat pemerintahan pusat (dibahas di Bagian I), 
ada dua persoalan lainnya, yaitu isu-isu konseptual 
dan politik di tingkat pemerintah daerah. Persoalan 
konseptual berhubungan dengan pengetahuan 
para pembuat peraturan mengenai komitmen 
Indonesia terhadap hak asasi manusia, bagaimana 
hal tersebut harus tercermin dalam semua peraturan, 
maupun keterampilan merumuskan peraturan yang 
merefleksikan komitmen tersebut. Persoalan politik 
berhubungan dengan desakan politik elektoral di 
tingkat lokal untuk menampung aspirasi sektarian 
demi tujuan mendapatkan suara, yang pada akhirnya 
melemahkan kehendak politik para elit untuk 
menghapuskan diskriminasi. Kelemahan-kelemahan 
pemerintahan lokal seperti ini menjadi satu tantangan 
besar untuk merealisasikan komitmen yang kuat 
terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di 
Indonesia.

141  Perlu dicatat bahwa peraturan tentang pembangunan 
tempat ibadah terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri 
Menteri	 Urusan	 Agama	 dan	Menteri	 Dalam	 Negeri	 mengenai	
tugas	 kepala	 daerah	 (provinsi	 dan	 kabupaten)	 untuk	menjaga	
kerukunan	umat	beragama	di	daerahnya,	memperkuat	FKUB,	dan	
pendirian tempat ibadah.
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BAGIAN EMPAT: KESIMPULAN
Situasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama, 
berkeyakinan dan berpikir dalam konteks 
demokratisasi Indonesia tidak dapat dinilai secara 
sederhana. Gambaran menyeluruh yang muncul 
adalah adanya ketegangan antara beberapa kekuatan 
sejak tahun 1945 dan masih tetap terjadi di sepanjang 
periode sejarah yang berbeda-beda hingga hari ini. 
Sejak tahun 1998, sementara komitmen normatif 
Indonesia terhadap hak asasi manusia menguat, 
semakin jelas pula bahwa dalam tataran praktik, 
situasinya lebih kompleks dan bahwa pelanggaran 
atau pengingkaran atas kebebasan beragama tetap ada 
dalam berbagai bentuknya. Tidak adanya pemisahan 
antara agama dan negara, dilakukannya administrasi 
keagamaan melalui negara dan institusi-institusi 
semi-resmi, penuntutan keyakinan keagamaan 
minoritas dengan UU Pencegahan Penodaan Agama, 
dan desentralisasi politik merupakan faktor-faktor 
institusional yang terus memungkinkan terjadinya 
pembatasan kebebasan beragama dengan cara yang 
tampak tak konsisten dengan komitmen HAM 
Indonesia. Pengaruh kelompok-kelompok yang 
mempropagandakan intoleransi dan persekusi 
adalah faktor lain, walaupun kekuatan dari pengaruh 
ini berbeda di masing-masing daerah. Demikian juga 
dengan sikap permisif, dukungan dan keterlibatan 
dalam persekusi oleh pejabat lokal, kepolisian, atau 
berbagai macam kelompok vigilante. 

Dalam hal perkembangan hukum, kebebasan 
beragama telah ada bersamaan dengan lahirnya 
UUD 1945, yang bahkan ditulis sebelum adanya 
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. 
Indonesia pasca-1998 menunjukkan sikap progresif 
untuk penegakan HAM secara umum, khususnya 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang 
melampaui komitmen di masa awal kemerdekaan. 
Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pasal-
pasal tentang hak asasi manusia secara ekstensif, 
usaha yang keras untuk mengarusutamakan hak 
asasi manusia, dan pembentukan sejumlah institusi-
institusi baru seperti Makhamah Konstitusi dan 
lembaga-lembaga independen seperti Komnas 
HAM dan Komnas Perempuan. Akan tetapi, semua 
perkembangan ini harus dihadapkan dengan masih 
berlakunya peraturan-peraturan yang masih berlaku 
yang merupakan perwujudan paradigma kebijakan 

lama dengan penekanannya pada kontrol, ketertiban 
umum, dan kerukunan, dan kadang-kadang 
mengorbankan kebebasan beragama. 

Hak asasi manusia telah diarusutamakan dalam UU 
dan peraturan-peraturan yang baru disahkan, tetapi 
pada saat yang sama perundang-undangan ini harus 
memastikan bahwa perlindungan nilai-nilai agama, 
khususnya yang dianut oleh beberapa kelompok Islam 
politik, menempati posisi sentral dalam pengelolaan 
negara atas kehidupan warganya. Lembaga-lembaga 
independen seperti Komnas HAM dan Komnas 
Perempuan telah membuktikan bahwa mereka 
mampu bekerja sebagai mekanisme untuk mengontrol 
pelaksanaan hak asasi manusia, tetapi mereka tidak 
memiliki kekuatan yang memadai untuk mengubah 
situasi secara signifikan sebagaimana diharapkan. 
Hal ini khususnya terjadi dalam kaitannya dengan 
faktor-faktor kelembagaan yang memungkinkan atau 
mengizinkan penyangkalan atas hak-hak minoritas 
agama. Mekanisme pemuihan telah tersedia, tetapi 
belum bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang 
ada, dan yang lebih penting lagi, ia juga merefleksikan 
adanya ketegangan-ketegangan antara yang lama dan 
yang baru.

Terkait dengan isu-isu kebebasan beragama dan 
berkeyakinan yang memerlukan perhatian khusus, ada 
sejumlah persoalan utama yang menonjol. Pertama, 
di hampir semua bagian dalam laporan ini mengenai 
perkembangan hukum, mekanisme pemulihan, 
penegakan hukum dan peristiwa-peristiwa persekusi, 
UU Pencegahan Penodaan Agama tampak memiliki 
dua fungsi–sebagai salah satu sumber definisi 
“agama”, dan sebagai dasar pemidanaan kegiatan 
keagamaan yang dianggap “menyimpang” oleh 
negara. Memang UU yang dibuat pada tahun 1965 
ini menempati posisi sentral dalam sejarah hubungan 
negara-agama dan merefleksikan satu titik krusial 
dalam hubungan antara negara dengan agama. 
Kecenderungan terakhir adalah bahwa UU itu 
telah digunakan untuk meminggirkan agama selain 
enam agama yang mendapatkan pengakuan khusus, 
juga mendiskriminasi minoritas yang sebenarnya 
merupakan kelompok besar dalam sebuah agama, 
seperti Ahmadiyah dan Syiah. Bila kecenderungan 
ini dibiarkan tanpa kontrol, kelompok-kelompok 
non-konformis lain juga bisa menjadi sasaran. 
Ketegangan-ketegangan ini memang tidak selalu 
berubah menjadi aksi kekerasan, tetapi menjadikan 
kelompok-kelompok minoritas agama ini rentan 
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terhadap serangan. Yang lebih penting lagi, UU itu 
menyediakan alat represi bagi keyakinan-keyakinan 
yang dituduh “tidak ortodoks” atau praktik-praktik 
agama minoritas atas nama “ketertiban umum”. Akan 
tetapi, sebagaimana tampak dalam banyak contoh, 
ketertiban umum dijaga dengan menyalahkan korban 
kekerasan, bukannya menghukum para pelaku. 
Lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi dan 
jaksa seringkali tidak melindungi korban kekerasan, 
dan dalam bebarapa kasus justru menggunakan UU 
Pencegahan Penodaan Agama untuk menghukum 
mereka.    

Yang kedua, sementara terorisme atas nama agama 
dan konflik-konflik kekerasan komunal berskala 
besar pasca-1998 yang menghadap-hadapkan 
kelompok-kelompok agama secara umum telah 
teratasi, perselisihan-perselisihan antaragama dalam 
skala lebih kecil lebih sering terjadi. Yang paling 
nyata adalah antara umat Islam dengan umat Kristen 
terkait tempat ibadah. Tentu saja ini tidak semata-
mata persoalan administratif tentang bagaimana 
mencapai persetujuan di antara pihak-pihak yang 
mewakili komunitas-komunitas agama. Persoalan 
terkait rumah ibadah dapat dilihat sebagai simbol 
sikap saling curiga yang telah bertahan selama 
beberapa dasawarsa. Sejarah saling kecurigaan ini 
tampak muncul dalam berbagai persoalan, misalnya 
kecurigaan mengenai diskriminasi berbasis agama 
dalam pekerjaan atau promosi di kantor, peraturan 
tentang pendidikan agama, perlindungan anak, dan 
UU Perkawinan. Saat ini, ketegangan mengenai 
rumah ibadah menjadi perwujudan paling jelas dari 
kecurigaan ini. Sebagaimana direkomendasikan oleh 
beberapa laporan, untuk kedua persoalan pertama di 
atas (tuduhan penodaan agama dan rumah ibadah), 
disamping perbaikan dalam hal kebijakan, sistem 
penegakan hukum yang lebih baik yang didukung 
oleh kemauan politik di tingkat pusat untuk 
menyelesaikan persoalan diyakini bisa memperbaiki 
keadaan.

Yang ketiga, desentralisasi, sebagai salah satu 
perkembangan mutakhir, telah menjadi ruang yang 
efektif untuk mengekspresikan aspirasi pemberlakuan 
syariah, yang dalam banyak kasus menyebabkan 
terjadinya diskriminasi terhadap minoritas agama 
dan kaum perempuan. Sumber dari fenomena ini 
antara lain adalah identitas keagamaan yang kuat 
yang mungkin merupakan motivasi kelompok 

kecil elit agama konservatif. Yang lebih penting dan 
lebih langsung, peraturan-peraturan syariah sering 
dirumuskan dan diatur oleh pembuat peraturan di 
tingkat lokal dengan kemampuan governance yang 
terbatas. Ini adalah persoalan serius mengingat 
“lokal” di sini mengacu pada lebih dari 500 provinsi 
dan kabupaten/kota dan ribuan anggota DPRD. 

Adanya persoalan-persoalan yang demikian sulit dan 
kompleksitas sejarah mungkin bisa menjadi sumber 
pesimisme mengenai prospek kebebasan beragama di 
Indonesia. Akan tetapi, optimisme dapat muncul dari 
kenyataan bahwa lebih dari 15 tahun setelah memulai 
proses demokratisasi, situasinya tidak bisa dikatakan 
seperti rimba yang tak berhukum yang sulit dipetakan; 
sebaliknya,  beragam isu yang menjadi persoalan 
utama telah dapat diidentifikasi dan diisolasi, untuk 
mendapatkann perhatian khusus, dan harapannya 
bersamaan dengan waktu akan bisa diatasi. Walaupun 
belum sempurna, tetapi telah ada sebuah sistem 
yang berfungsi, dimana kebebasan beragama dan 
berkeyakinan berdiri dengan landasan hukum yang 
kuat, menjadi bagian dari dasar Negara; mekanisme 
pemulihan dan lembaga-lembaga independen pun 
telah dibangun dan berjalan. Sayangnya, landasan 
hukum itu telah diterjemahkan oleh Mahkamah 
Konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan 
di tingkat nasional dan lokal sedemikian sehingga 
justru melemahkan perlindungan atas hak-hak yang 
semestinya dijamin. Situasi ini adalah cerminan 
adanya ketegangan-ketegangan yang menjadikan 
kebebasan beragama sebagai isu yang kompleks dan 
kontroversial di Indonesia saat ini.

Ketika banyak organisasi masyarakat sipil yang vokal, 
yang tidak dibahas secara khusus dalam laporan ini, 
bekerja keras untuk melindungi hak-hak kelompok-
kelompok yang mengalami persekusi, kelompok-
kelomok dan orgaisasi-organisasi masyarakat yang 
berseberangan terus mendesakkan ortodoksi dan 
berupaya menindas keyakinan-keyakinan yang 
mereka anggap berseberangan. Gambar kebebasan 
beragama di Indonesia adalah gambar yang dalam 
beberapa hal merefleksikan keragaman geografis, 
politik dan sosial dalam diri Indonesia sendiri: 
kontestasi atas pemaknaan dan pelaksanaan hak-
hak yang dijamin oleh Konstitusi dan kewajiban 
internasional Indonesia menunjukkan adanya 
pluralitas pandangan dan kekuatan-kekuatan yang 
mungkin saling bertentangan di dalam negara. 
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Karenany mungkin tidak mengejutkan bahwa hal 
ini berarti kebebasan beragama, berkeyakinan dan 
berpikir belum bisa sepenuhnya direalisasikan di 
tingkat nasional dan lokal.

Jalan menuju terwujudnya jaminan atas kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan berpikir di Indonesia 
bukanlah jalur yang linier: perubahan-perubahan 
sedang terjadi, tetapi warisan sejarah menyangkut 
negara-agama dan antar umat beragama tetap 
hidup. Walaupun tampaknya tidak akan mungkin 
ada pembalikan komitmen umum negara terhadap 
kebebasan beragama, berkeyakinan dan berpikir 
dan hak asasi manusia secara umum, tantangan 
utamanya adalah bagaimana bangsa ini menemukan 
arah dalam arus kekuatan yang berbeda-beda sambil 
menghadapi tantangan-tantangan yang lebih khusus, 
dan memastikan bahwa demokrasi pluralis  yang 
penuh energi ini dapat terus tumbuh berkembang.  
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