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Pengantar 

 
 
Indonesian Legal Resource Center (ILRC) atas dukungan dari Hi-

vos mencoba mendorong para peneliti dari berbagai kalangan seperti 
akademisi, dan pratisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) un-
tuk melakukan penelitian isu-isu spesifi k KBB seperti rumah ibadah, 
penodaan agama, disentralisasi dan KBB, dan eksistensi agama/ke-
percayaan non-mainstream. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 
seberapa jauh ada pelanggaran KBB di dalam isu tersebut, dan juga 
untuk menyusun kompilasi analisis atas kasus-kasus pelanggaran KBB, 
untuk bahan pembelajaran ke depan. Hasil penelitian ini, diharapkan 
bisa menjadi bahan referensi masyarakat umum khususnya mereka 
yang tertarik isu-isu KBB.   

Hampir sembilan tahun ke belakang, tepatnya pasca tahun 2005. 
Isu KBB semakin mencuat ke permukaan. Isu KBB mengalami per-
kembangan, tidak hanya isu penodaan agama dan tempat ibadah tetapi 
juga isu ujaran kebencian atas dasar agama yang mengakibatkan ke-
kerasan, diskriminasi, dan permusuhan, isu perempuan dan KBB, isu 
disentralisasi dan KBB, dan juga isu identitas agama/kepercayaan di 
ruang publik. Juga selama ini peneliti lebih fokus kwantitas (jumlah) 
pelanggaran KBB dengan menampilkan performa data statistik pelang-
garan KBB, dibandingkan dengan kualitas pelanggaran KBB tersebut. 



 iv

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kita memerlukan kedua-duanya, untuk diinformasikan kepada para 
pemangku kepentingan terutama pemerintah. Kualitas penelitian ini 
adalah ingin memetakan siapa saja para aktor pelanggaran KBB terse-
but, bagaimana mereka melakukan pelanggaran KBB, kemudian se-
jauh mana respon para pemangku kepentingan atas pelanggaran KBB 
tersebut, dan terakhir apa harapan dan pembelajaran ke depannya. Para 
peneliti diharapkan mampu menjawab hal-hal tersebut, dan ada hal-
hal yang bisa dipahami oleh para pembaca khususnya para pemangku 
kepentingan. 

Hal yang terpenting di dalam keragaman dan KBB adalah bagaima-
na nilai-nilai keragaman dan KBB tersebut dapat diimplementasikan di 
masyarakat. Demokrasi membutuhkan sebuah masyarakat terbuka dimana 
nilai-nilai keragaman dan Hak Azasi Manusia (HAM) termasuk KBB di-
dalamnya  dihormati dan diimplementasikan. Memang tidak mudah un-
tuk mencapai hal tersebut, dan banyak sekali tantangan yang dihadapi. 
Tetapi setidaknya penelitian ini mencoba memberikan sedikit kontribusi 
untuk mencoba mengingatkan kembali adanya pelanggaran KBB di era 
demokrasi, bahkan pelanggaran tersebut sifatnya sistemik dan meluas. 
Sistemik maksudnya pelanggaran terencana dengan baik.  Kemudian me-
luas artinya tidak hanya di satu tempat dan isunya tetapi juga meluas ke 
tempat yang lain, dan isunya juga sudah berkembang. 

ILRC tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang sudah mendukung terwujudnya kompilasi hasil penelitian hak-
hak KBB. Kami juga mohon maaf  jika ada kekurangan baik substansi 
maupun redaksional di dalam buku kompilasi hasil penelitian hak-hak 
KBB ini.

Jakarta, 20 Januari 2014

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif  ILRC  
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Pendahuluan

 I. Latar Belakang

Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah suatu hak asasi 
manusia yang berlaku universal yang terkodifi kasi dalam instru-
men-instrumen HAM Internasional. Sejak permulaan era HAM, 
hak kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan hak yang fun-
damental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir 
dan bersikap sesuai dengan hati nurani. Karenanya hak-hak terse-
but dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non dero-
gable rights).

Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional 
maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DU-
HAM), UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU 
No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan 
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun 2005 ten-
tang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Keseluruhan ketentuan terse-
but menjamin secara tegas hak kebebasan beragama/berkeyakinan 
yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh negara.
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Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai pelanggaran 
hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Kondisi pelanggaran ter-
sebut tergambar dari hasil monitoring The Wahid Institute. Pada ta-
hun 2012 mencatat telah terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan 
beragama dengan 363 tindakan. Apabila dibandingkan tahun 2011, 
pelanggaran tahun 2012 mengalami peningkatan yakni 110 kasus 
berbanding 93 kasus atau meningkat sekitar 8%. Jika pada tahun 
2011 rata-rata terjadi 7 kasus pelanggaran perbulan, maka pada 
tahun 2012 ini meningkat menjadi rata-rata 9 kasus perbulan1. Se-
dangkan  menurut hasil pemantauan Setara Institut, pada tahun 
2011 tercatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan2, dan selama 
2012, telah terjadi 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama 
dan 371 bentuk tindakan yang menghambat kebebasan beragama3. 
Laporan dari kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa pelang-
garan dan intoleransi agama terus meningkat setiap tahunnya, khu-
susnya sejak era reformasi.

Pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan intole-
ransi terus terjadi, diantaranya disebabkan oleh: (1) peraturan pe-
rundang-undangan yang menghambat pelaksanaan hak kebebasan 
beragama/berkeyakinan, terutama UU No.1/PNPS/1965 tentang 
Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Aparat penegak hukum 
menggunakan pasal penodaan agama yaitu Pasal 156 a KUHP un-
tuk memproses kelompok agama yang berbeda dengan kelompok 
mainstraim (mayoritas). (2) Aparat penegak hukum tidak tegas terh-
adap pelaku-pelaku yang melakukan penyebaran perasaan permu-
suhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan agama; (3) 
Putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan atas nama agama 
sangat rendah, berbanding terbalik dengan pelaku-pelaku yang di-
sangka dengan penodaan agama; (4) Dinamika otonomi daerah, 
melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang diskriminatif.

1 The Wahid Institute, Ringkasan Eksekutif, Laporan Akhir Tahun Kebebasan 
Beragama dan Intoleransi 2012, The Wahid Institute bekerjasama dengan Yayasan Tifa, 
Jakarta, 2012, halaman 3.

2 Negara dan kekerasan agama, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khu-
sus/2012/07/120702_peran_negara_toleransi.shtml

3 Ancaman Kebebasan Beragama Meningkat, http://www.setara-institute.org/
id/content/ancaman-kebebasan-beragama-meningkat, akses 07 Januari 2013
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PENDAHULUAN

Disisi lain, kajian terhadap putusan pengadilan dan peraturan 
daerah di issue hak kebebasan beragama/berkeyakinan masih 
minim. Sehingga masih terdapat kesulitan untuk penyediaan refer-
ensi baik bagi mahasiswa, praktisi maupun akademisi sendiri. Ber-
dasarkan hal tersebut diatas, The Indonesian Legal Resource Indonesia 
(ILRC) memandang penting untuk melakukan penelitian putusan 
hakim dan kebijakan daerah yang terkait dengan hak kebebasan 
beragama/berkeyakinan.

II. Tujuan 

1. Menganalisa putusan hakim dan kebijakan daerah terkait dengan 
hak kebebasan beragama/keyakinan dalam persfektif  Hak Asasi 
Manusia.

2. Menyediakan bahan bacaan yang representative bagi mahasiswa 
praktisi dan tenaga pengajar terkait dengan hak kebebasan ber-
agama/berkeyakinan.

3. Mendorong peran akademisi untuk melakukan kajian akademis 
terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

III. Proses Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan keberlanjutan dari kegiat-
an-kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan di Makassar, Medan 
dan Surabaya. Sehingga kemudian penelitian disesuaikan dengan 
kasus yang terjadi di wilayah tersebut, dengan pertimbangan bahwa 
peneliti di wilayah tersebut memahami secara lebih baik dinamika 
yang telah terjadi, dan tetap mempertimbangkan keterwakilan is-
sue-issue kebebasan beragama/berkeyakinan yang berelasi dengan 
hak lainnya yaitu hak perempuan, dan hak kebebasan berpendapat 
dan berekpresi. Penelitian dilakukan selama dua bulan, dan dilaku-
kan workshop untuk menyepakati desain penelitian.  

IV. Sistematika Buku 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya dikompila-
si dalam satu buku dengan sistematika sebagai berikut :
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Bagian I : Analisa Putusan Pengadilan 

Bagian ini memuat hasil penelitian terhadap putusan pengadilan 
yang terkait dengan issue kebebasan beragama/berkeyakinan. Ter-
dapat tiga hasil penelitian yaitu : 

Pertama; Mengurai Langkah Berbeda Penanganan Perkara 
Penodaan Agama; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negari 
Medan Nomor 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1334 K/Pid/2010, yang dikaji oleh Arief  Wahyudi, 
Majda El Muhtaj dan M. Fahmi Siregar dari Pusat Studi HAM 
Universitas Negeri Medan, yang mengkaji putusan bebas murni 
terhadap W. Alegesan Moses yang didakwa melakukan penodaan 
agama. Putusan ini menjadi hal menarik dan ‘langka’ ditengah 
semakin gencarnya penggunaan pasal 156a untuk membungkam 
perbedaan pendapat terhadap agama. Putusan ini seharusnya bisa 
menjadi preseden hukum untuk kasus sejenis dan menjadi bentuk 
perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. 
Penelitian ini menyimpulkan putusan ini melihat kasus penodaan 
agama hanya pada pendekatan pidana dan belum mencerminkan 
langkah maju perlindungan kebebasan beragama/berkeyakin pada 
pertimbangannya

Kedua, Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No-
mor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby dengan Terdakwa H. Roies Al Hu-
kama , yang dikaji oleh Aloysia Herawati dari Pusat Studi HAM 
Universitas Surabaya. Putusan ini menarik untuk dikaji karena 
merupakan rangkaian dari kasus pengepungan dan penyerangan 
terhadap kelompok Syi’ah di Dusun Nangkernang, Kabupaten 
Sampang, Madura. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan H. 
Roies Al Hukama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ber-
salah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan di-
bebaskan dari segala tuduhan. Pernyataan Roeis Al Hukama pada 
saat memberikan ceramah, mendorong kebencian atau permu-
suhan terhadap kelompok Syiah, yang telah mengakibatkan ter-
jadinya kekerasan (hate speech) tidak menjadi kontruksi hukum yang 
dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga rasa keadilan kor-
ban, dalam hal ini kelompok Syiah di Sampang tercederai. 
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Ketiga; Analisis Putusan Kasus “Facebooker” Alexander Aan: 
Antara Siar Kebencian, Penistaan Agama, Penyebaran Ateisme 
dan Kebebasan Berpendapat, Margiyono. Putusan ini dipilih dan 
menarik untuk dikaji, karena kasus ini menggunakan UU ITE, dan 
beririsan dengan pembatasan hak kebebasan berpendapat/berek-
presi, dengan hak kebebasan beragama/berkeyakinan. 

Bagian II : Kebijakan Daerah Yang Diskriminatif  

Bagian kedua ini memuat 5 (lima) analisa terhadap peraturan dae-
rah, yang berkenaan langsung/tidak langsung dengan hak kebe-
basan beragama/berkeyakinan, yaitu : 

Pertama, Analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Tasik-
malaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Ke-
hidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama 
Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya, 
dikaji oleh Lidwina I. Nurtjahyo, Farid Hanggawan dari Univer-
sitas Indonesia. Perda ini  mengatur pula cara berpakaian perem-
puan. Penelitian ini mengkaji peraturan daerah ini dalam konteks 
perlindungan terhadap kelompok agama minoritas dan hak-hak 
perempuan atas hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak 
kebebasan berekpresinya. 

Kedua, Analisis Terhadap Pewajiban Keterampilan Agama  
Tertentu Bagi Siswa Sekolah (Studi Kasus Peraturan Daerah Ka-
bupaten Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Wajib 
Belajar Membaca Al-Qur’an Bagi Pelajar Beragama Islam di Ka-
bupaten Serdang Bedagai) dikaji oleh Arief  Wahyudi, Majda El 
Muhtaj, dan M. Fahmi Siregar dari Pusat Studi HAM Universitas 
Medan yang mengkaji perda ini dikaitkan dengan akses pendidikan 
dan hak orangtua atas pendidikan agama anak-anaknya. 

Ketiga, Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Ta-
hun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Penga-
wasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dikaji oleh Aloysia Herawati 
dari dari Pusat Studi HAM Universitas Surabaya. Perda ini disusun 
pasca terjadinya kekerasan agama di Sampang, dikeluarkan dengan 
tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan 
di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang 
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dianut secara umum. Segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak 
sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan 
karenanya harus dipastikan bahwa kegiatan demikian tidak boleh 
dilanjutkan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap orang untuk 
melaporkan kepada pemerintah kegiatan yang mengarah kepada 
ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang 
yang menyebarluaskannya. Penelitian ini meneliti Pergub 55/2012 
dalam persfektif  HAM, khususnya hak kebebasan beragama/ber-
keyakinan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia

Keempat, Analisa Peraturan Walikota Malang Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pem-
berian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan 
Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang, dikaji 
oleh Syahrul Sadjidin dari PP Otoda Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya. Peraturan ini menuai kontro-versi dan dianggap mem-
persulit pendirian rumah ibadat, karena menambah persyaratan 
yang sudah ada dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Surat Kepu-
tusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
8 Tahun 2006. Salah satu ketentuan yang mempersulit adanya ke-
tentuan radius dukungan masyarakat sekitar tempat ibadat. Pene-
litian ini akan mengkaji dampak pembentukan peraturan walikota 
dan dampaknya terhadap pemenuhan hak kebebasan beragama/
berkeyakinan kelompok agama minoritas. 

Kelima, Ahmadiyah dan Minimnya Perlindungan Ne-gara 
(Studi Penolakan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Makas-
sar), dikaji oleh Abdul Maasba Magassing, Kadarudin, dan Salma 
Laitupa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang mem-
berikan kajian dan kondisi terkini Jamaah Ahmadiyah Indonesia di 
Makassar setelah penyerangan dan pengrusakan mesjid An Nush-
rat 2011. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menye-
babkan penolakan terhadap JAI, salah satunya adalah Surat Eda-
ran Nomor 223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011 yang 
mempersulit eksistensi jemaat Ahmadiyah di Sulawesi Selatan. 



ANALISA PUTUSAN PENGADILAN
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Mengurai Langkah Berbeda Penanganan Perkara 
Penodaan Agama; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan 
Negari Medan Nomor 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pid/2010 

Oleh :
M. Fahmi Siregar, Majda El Muhtaj dan  Arief  Wahyudi

Abstrak

Putusan Pengandilan Negari Medan No. 744/Pid.B/PN-Mdn mem-
bebaskan W. Alegesan Moses dari dakwaan melakukan tindak pidana 
penodaan agama terhadap agama Hindu. Putusan ini dikuatkan lagi 
oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1334 K/Pid/2010. Putusan ini 
menjadi menarik karena merupakan anomali dari trend pemidanaan 
pada kasus-kasus penodaan lainnya. Putusan ini seharusnya bisa men-
jadi preseden hukum untuk kasus sejenis dan menjadi bentuk perlind-
ungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Penelitian 
ini menyimpulkan putusan ini melihat kasus penodaan agama hanya 
pada pendekatan pidana dan belum mencerminkan langkah maju per-
lindungan kebebasan beragama/berkeyakin pada pertimbangannya. 
Peneliti merekomendasikan perlunya langkah-langkah progresif  bagi 
hakim untuk menginternalisasi nilai dan prinsip HAM pada putu-
sannya dan mengapresiasi putusan Pengadilan Medan tersebut sebagai 
‘langkah berbeda’ pada penangaan kasus penodaan agama.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Penodaan Agama
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar  Belakang

Indonesia, secara normatif, menjamin hak kebebasan beragama 
dan berkeyakinan (KBB) sebagai hak asasi manusia (HAM). Jaminan 
ini mendapatkan landasan konstitusional pada Pasal 28E dan Pasal 29 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada 
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Jaminan normatif  dalam sistem hukum nasional tersebut, meng-
integrasikan jaminan yang sama dari berbagai instrumen hukum dan 
HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DU-
HAM) mengafi rmasi jaminan ini melalui pasal 18 yang menyatakan 
bahwa bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani 
dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau ke-
percayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercay-
aan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menta-
atinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka 
umum maupun sendiri.

Selanjutnya, muatan pasal 18 DUHAM dikuatkan lagi oleh  pasal 
18 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Konvenan 
Internasiol Hak-hak Sipil dan Politik)1. Pada pasal 18 ayat (2) bahkan 
dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu 
kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keperca-
yaannya sesuai dengan pilihannya.

Jaminan terhadap hak KBB ini kemudian menempati dua sifat 
yang berbeda. Pada satu sisi, terkait dengan hak dan kebebasan untuk 
memeluk dan meyakini agama atau keyakinan (internum), bersifat non 
derogable (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun), pada sisi yang 

1 Telah diratifi kasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
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lain, terkait praktek menjalankan agama dan keyakinan (eksternum), 
bersifat derogable (dapat dibatasi)2. 

Persoalannya, terutama di Indonesia, sulit menentukan ukuran 
non derogable dan derogable tersebut. Diskursus ini menjadi penting kare-
na menyangkut area yang dapat diintervensi oleh negara dalam bentuk 
pembatasan melalui peraturan perundang-undangan. Instrumen hu-
kum HAM memang memperkenankan adanya pembatasan terkait hak 
KBB yang mesti dinyatakan secara tegas dan pasti pada peraturan pe-
rundang-undangan serta hanya terbatas pada forum eksternum. Sedang-
kan forum internum tidak dapat dibatasi pada kondisi apapun.3

Pembatasan pada konsepsi HAM tidak sama dengan menentu-
kan. Sehingga, sekiranya negara melakukan pembatasan tidak boleh 
sampai pada ‘menjadi penentu’ ukuran atau kadar agama dan keyakinan 
seseorang. Bentuk-bentuk tindakan dan kebijakan diskriminatif  akibat 
pembatasan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fi sik dan sanksi 
hukum untuk memaksa seseorang pada agama dan keyakinan yang dia-
nutnya dilarang dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR.4

Kegamangan pada diskursus forum internum dan forum ekster-
num ini juga terlihat pada proses judicial review terhadap Undang-Un-
dang PNPS Nomor 1 Tahun1965 Tentang Pencegahan Penyalahgu-
naan dan/atau Penodaan Agama5. Undang-undang ini pada pokoknya 
memberikan payung hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana dan 
administratif  bagi orang atau kelompok yang dianggap telah menyalah-
gunakan atau melakukan penodaan terhadap agama sehingga negara 
kemudian menjadi penentu kadar dan kebenaran sebuah agama. Peng-
usul judicial review melihat UU ini sebagai bentuk intervensi negara pa-
da forum internum hak KBB sedangkan kelompok yang mendukung 

2 Lihat komentar Umum Nomor 22 tentang Pasal 18 ICCPR. Edisi bahasa 
Indonesia komentar umum ini d apat dilihat dalam Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan 
Internasional Hak Sipil Politik Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Komnas HAM, 2009) 
hlm 50-53.

3 Lihat Rusman Widodo, Editorial, dalam Jurnal HAM, (Jakarta: Komnas HAM, 
Volume VI tahun 2010) hlm ix. Lihat juga Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim 
Konstitusi Harjono pada putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Dapat diunduh melalui  
www.mahkamahkonstitusi.go.id

4 Lihat Komentar Umum Nomor 22 ICCPR, khususnya angka 4, angka 5 dan 
angka 8.

5 Selanjutnya ditulis UU PNPS No. 1 Tahun 1965
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pemberlakuan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 berangkat dari konsepsi 
bahwa tidak bisa seseorang beragama ‘sesuka hati’ karena itu agama 
perlu dilindungi dari penyalahgunaan dan atau penodaan. Kelompok 
ketiga berangkat dari konsepsi bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 
dapat dipertahankan dengan penyesuaian tertentu6. Mahkamah Konsi-
tusi sendiri cenderung mengikuti kelompok ketiga ini7. 

Problem yang sama juga muncul dalam prektek. Mayoritas kasus-
kasus terkait dengan penodaan agama berakhir di pengadilan dengan 
putusan bersalah dan pemidanaan bagi pelakunya8. Center for Religius 
an Cross-cultural Studies (CRCS) dalam laporan tahunan 2012 melapor-
kan bahwa pada tahun 2012 tercatat 11 proses peradilan yang terkait 
dengan isu penodaan agama dan aliran sesat. Dari jumlah tersebut, 4 
kasus masih dalam proses penyidikan dan persidangan dan 7 kasus su-
dah di putuskan. Dari ketujuh kasus tersebut 5 kasus menghasilkan 
keputusan yang memvonis bersalah terdakwa dengan dengan UU Pe-
nodaan Agama, 1 perkara diputus dengan UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik dan 1 kasus tidak terbukti terjadi tindak pidana penodaan 
agama9. 

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) meliris setidaknya ter-
jadi 37 kasus penodaan agama, yang berwujung pada upaya pemidan-
aan melalui peradilan sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 201210.  
Pada Juni 2013, seorang ‘Nabi Palsu’ di Kabupaten Serdang Bedagai 
ditangkap dengan tuduhan melanggar pasal 156a KUHPidana11. 

6 Pembahasan menarik tentang ini dapat dilihat pada Margiyono dkk, “Bukan Jalan 
Tengah Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 
1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, (Jakarta: ILRC, 2010). Lihat Juga Febi 
Yonesta dkk, “Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 
Tentang Penceghan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012)

7 Lihat Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait uji materil 
terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgu-
naan dan/atau Penodaan Agama. www.mahkamahkonstitusi.go.id

8 Uli Parulian Sihombing dkk, Ketidakadilan Dalan Beriman, Hasil Monitoring Kasus-
kasus dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 82

9 Lihat Zainal Abidin Bagir dkk. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 
2012, (Yogyakarta; CRCS, 2013), hlm 24. Dapat di akses melalui http://crcs.ugm.ac.id/
news/857/Laporan-Tahunan-Kehidupan-Beragama-di-Indonesia-2012-Telah-Terbit.html

10 Lihat Tabel 1 pada Uli Parulian Sihombing, dkk, Op.cit hlm 11-16
11 Lihat  http://www.suaranews.com/2013/06/nabi-palsu-dan-pengikutnya-ini-

akhirnya.html. diakses tanggal 18 Juli 2013. Lihat juga Nabi Palsu Diciduk, Gatra, Nomor 
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Dinamika ini semakin tajam dengan fakta, meskipun sangat se-
dikit, tidak semua orang yang diduga sebagai pelaku pada kasus pe-
nodaan agama dinyatakan bersalah. Pengadilan Negeri Medan pada ta-
hun 2009 mem – bebas murni – kan W. Alegesan Moses12 dari dakwaan 
yang menggunakan Pasal 156a dan Pasal 156 KUHPidana pada kasus 
penodaan terhadap agama Hindu13. Putusan Nomor 744/Pid.B/2009/
PN. Mdn ini kemudian mendapatkan kekuatan hukum tetap setelah 
Mahkamah Agung Menolak kasasi Penuntut Umum pada perkara ini 
melalui Putusan Nomor 1334 K/Pid/2010.

Putusan bebas murni Moses ini menjadi menarik karena; per-
tama, putusan ini menjadi anomali diantara trend pemidanaan untuk 
kasus-kasus penodaan agama; kedua, putusan ini bisa menjadi juris-
prudensi bagi hakim untuk kasus yang sama, akan tetapi pasca putusan 
MA No. 1334 K/Pid/2010, Pasal 156a masih digunakan; ketiga, putu-
san ini menyangkut juga perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, 
akademik dan relasinya dengan hak KBB. Karena itu kajian terhadap 
putusan bebas murni Moses tersebut menjadi penting terutama untuk 
mengurai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dan relas-
inya dengan hak KBB di Indonesia.

1.2  Pokok Permasalahan

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji putusan bebas murni 
pada kasus Moses dengan dua pokok permasalahan, sebagai berikut :

a. Bagaimana perspektif  hukum dan HAM digunakan oleh ha-
kim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Nege-
ri Medan No. 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan MA No. 

35 Tahun XIX, tanggal 4-10 Juli 2013, hlm 12.
12 Pastor Moses Aligasen adalah seorang tokoh suku Tamil di Medan, ia memper-

juangkan eksistensi suku Tamil sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang 
sama (persamaan kasta) dengan warga negara yang lain. Usaha-usaha yang dilakukan pas-
tor Moses anata lain adalah pengusulan penggantian nama Kampung Keling menjadi Kam-
pung Madras. Istilah keling di rasakan suatu istilah yang menghina khususnya kepada suku 
Tamil, walaupun sejatinya kata keling itu berasal dari nama Kerajaan Kalingga di India. 
Lihat Kasus Penodaan Agama Pastor Moses Alegesen-Penerjemahan Makalah Untouchality 
Ahistory of  Vaikonam Agitation Manu dalam http://map.indonesiatoleran.or.id/reports/
view/22. Diakses pada tanggal 06 Juli 2013.

13  Ibid
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1334.K/Pid/2010 
b. Apakah putusan tersebut diatas merupakan bentuk perlindu-

ngan terhadap hak KBB di Indonesia. 

1.3 Kajian Pustaka 

Jaminan normatif  terhadap hak KBB pada praktek di Indonesia 
masih dilingkupi berbagai permasalahan yang oleh M. Amin Abdullah 
dibagi meliputi tiga kluster besar namun saling berkaitan satu sama lain, 
yaitu Pertama, permasalahan perundang-undangan; kedua, peran aparat 
negara dalam penegakan hukum; dan ketiga, pemahaman tentang neg-
ara-bangsa (nation-states) oleh masyarakat atau warga negara penganut 
agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis14.

Tiga kluster tersebut terutama terlihat pada kasus-kasus yang ber-
hubungan dengan penodaan agama. Pada satu sisi terjadi pertentangan 
antara peraturan perundang-undang pada konteks jaminan hak KBB, 
yakni pada prinsipnya menjamin tapi pada saat yang sama dapat juga 
memberikan sanksi hukum. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus 
penodaan agama juga cenderung menggunakan pendekatan pidana 
murni sehingga masalah agama berubah dari relasi manusia dengan 
tuhannya, menjadi relasi warganegara dengan negaranya. Pada sisi 
yang lain, ada kecenderungan penganut agama-agama, pemangku adat 
dan anggota ras atau etnis tidak mampu menempatkan diri sebagai 
warganegara yang beragama.

Inti normatif  dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 
yang dijamin setidaknya meliputi delapan elemen, yaitu: a) kebebasan 
internal (forum internum); b) kebebasan eksternal (forum eksternum); c) ti-
dak ada paksaan (non coersion); c) tidak diskriminatif  (non diskrimina-
tion); d) hak dari orang tua dan wali; e) kebebasan lembaga dan status 
legal; f) pembatasan yang diijinkan; dan h) tidak dapat dikurangi (Non-
Derogable)15. Inti normatif  ini mensyaratkan kepada negara kewajiban 

14 M. Amin Abdullah, Kebabasan Beragama atau Berkeyakinan Dalam Perspektif  
Kemanusiaan Universal, Agama-agama dan Keindonesiaan, makalah, disampikan pada 
Training HAM Lanjutan Untuk Dosen Hukum dan HAM, kerjasama Pusat Studi HAM 
Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Centre For Human rigth, (Yogyakarta: 8-10 Juni 
2011), hlm 16

15 Dalam Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran 
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untuk menghormati, yakni tidak melakukan intervensi dalam bentuk 
apapun dan kewajiban untuk melindungi, yakni mengambil langkah-
langkah perlindungan sekiranya hak KBB dilanggar16. 

Pada kasus penodaan agama, muncul dilema untuk menentukan 
ukuran sebuah agama telah dinodai dan penghukuman untuk penodaan 
tersebut. Pada perspektif  HAM, tidak dapat negara menentukan dan 
menghukum agama dan keyakinan termasuk ekspresi keyakinan itu17. 
Sedangkan pada perspektif  pemeluk agama atau keyakinan, tindakan 
menyimpang dari keyakinan utama dan penyebarluasan tindakan itu 
dapat ‘melukai’ perasaan keagamaan pemeluknya. Pada bebarapa kasus 
bahkan menjadi konfl ik yang mengorbankannya nyawa. Pada posisi ini-
lah semestinya negara melalui mekanisme hukumnya dapat mengambil 
peran dengan baik, yakni menghormati hak KBB sesuai dengan inti 
normatifnya, sekaligus melindungi pemeluk agama dari kemungkinan 
pelanggaran yang menghilangkan hak-hak dasar lainnya.

Di Indonesia, penodaan agama diatur pada UU PNPS No. 1 Ta-
hun 1965. Pada pasal 1 UU ini dinyatakan:

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

Selanjutnya,  UU  PNPS  N0.  1  Tahun  1965  memuat  sanksi  
terhadap  pelanggaran pasal 1 dalam bentuk perintah dan peringatan 
keras; pembubaran kelompok dan menyatakan organisasi kelompok 
tersebut terlarang; dan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima 

Kebencian atas Dasar Agama, (Jakarta: ILRC, 2012) hlm15-17.
16 Lihat Komentar Umum Nomor 22 ICCPR
17 Angka 4 Komentar Umum Nomor 22 ICCPR menyatakan pengamalan dan 

pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan 
kelompok-kelompok agaa berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti 
kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebasan untuk membentuk 
seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-
teks agama atau publikasi-publikasi agama termasuk kebebasan untuk menjalankan agama 
atau kepercayaan
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tahun. Kemudian, UU ini menambahkan satu pasal pada KUHPidana 
(Pasal 156a) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluar-
kan perasaan atau melakukan perbuatan:
1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-guna-

an atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di In-
donesia; 

2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha 
Esa.” 

Pasal 156a ini terletak pada BAB V KUHPidana tentang Keja-
hatan Terhadap Ketertiban Umum, sehingga pada kerangka hukum 
pidana, penyalahgunaan dan penodaan agama termasuk ke dalam salah 
satu jenis kejahatan terhadap ketertiban umum.

Selain pasal 156a, beberapa pasal lainnya pada KUHPidana juga 
mengatur tindak pidana yang terkait dengan agama dan keyakinan, 
yaitu:

a. Pasal 156 tentang menyatakan rasa permusuhan, kebencian 
atau penghinaan terhadap suatu atau bebarapa golongan raky-
at Indonesia18.

b. Pasal 157 tentang menyiarkan, mempertunjukan atau menem-
pelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang isinya men-
gadung rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan diatara 
atau terhadap golongan-golongan

c. Pasal 175 tentang merintangi pertemuan agama yang bersifat 
umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan 
atau penguburan jenazah 

d. Pasal 176 tentang menggaggu pertemuan agama yang bersifat 
umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan 
atau penguburan jenazah 

e. Pasal 177 tentang menertawakan petugas keagamaan dalam 
menjalankan tugasnya dan menghina benda-benda untuk 

18 Pada pasal ini, kelompok agama termasuk kedalam “golongan” yang dimaksud 
pasal ini
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keperluan ibadat 
f. Pasal 503 tentang membuat kegaduhan di dekat bangunan 

rumah ibadah; dan19 
g. Pasal 545 tentang orang yang mata pencahariannya sebagai 

ahli nujum, peramal atau penafsir mimpi20  
Rumusan Pasal 1 UU PNPS 1965 menunjukan bahwa aktifi tas 

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama mencakup penafsiran ten-
tang suatu agama atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai 
kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama21. 
Pada perumusan ini muncul persoalan yakni, bagaimana menentukan 
atau apa ukuran sebuah penafsiran atau kegiatan menyimpang dari po-
kok-pokok ajaran agama dan siapakah yang benar-benar mempunyai 
otoritas untuk menentukan penyimpangan itu.

Penodaan agama pada pengertian umum diartikan sebagai penen 
tangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) 
yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Ben-
tuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang 
menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan22. Penafsir-
an pada pengertian ini tidak termasuk penodaan, karena menafsirkan 
berarti melakukan interpretasi terhadap sebuah konsep, bukan menen-
tang konsep tersebut23. Pada kerangka HAM, penafsiran, termasuk 
penyebarluasan hasil penafsiran dan melakukan kegiatan keagamaan 
sebagaimana yang diyakni termasuk pada ekspresi keagamaan yang ke-
bebasannya di jamin instrumen hukum dan HAM.

UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Kemudian memberikan kewenan-
gan kepada negara untuk: 1) menentukan pokok-pokok ajaran agama 
melalui departemen agama; 2) menentukan mana penafsiran agama 
atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok terse-
but; dan 3) melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang me-
nyimpang dan menindak, jika diperlukan24. 

19 Pasal 503 termasuk ke dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum
20 Pasal 545 termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kesusilaan.
21 Agama yang dimaksud dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965 terbatas pada agama 

slam, Kristen,Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).
22 Pultoni dkk,Op.Cit., Hlm 44
23 Lihat Ibid, Hlm 45-47
24 Margiyono dkk, Op.Cit.,, hlm 3
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Pada diskursus inilah hakim pada lembaga peradilan memiliki 
peran strategis. Akhirnya, hakimlah yang akan menentukan melalui pu-
tusannya apakah sebuah aktifi tas baik menafsirkan atau melakukan ke-
giatan keagamaan tertentu telah menyimpang dari pokok-pokok ajaran. 
Karena itu, sangat diperlukan pemahaman dan kebijaksanaan hakim 
dalam hal ini, yakni apakah hakim akan melihat persoalan penodaan 
agama sebagai kejahatan pidana an sich, atau pada relasi antara umat 
dengan agama dan keyakinannya atau pada kerangka kewajiban negara 
atas hak KBB.

II. KASUS POSISI25 

Kasus penodaan agama dengan terdakwa W. Elegesan Moses, 
MA bermula dari diterimanya sebuah foto copy buku terjemahan berkait 
an dengan agama Hindu oleh Nuransami26 dari orang yang tidak dike-
nal di kantor PHDI Sumatera Utara. Buku tersebut merupakan hasil 
terjemahan Moses dari sebuah makalah berbahasa Inggris yang ber-
judul “A Code of  Injustice to Non Brahmins” yang ditulis oleh Periyar 
Erode Venkata Ramasamy dan disampaikan pada sebuah seminar di 
Disktrik Kanyakumari pada tahun 1958. Judul buku tersebut, oleh Mo-
ses  diterjamahkan  menjadi  “Manu  Suatu  Peraturan  yang  Tidak  Adil  
bagi Kaum Non-Brahmin”27. 

Nuransami dan komunitas Hindu kemudian memandang Moses 
tidak berhak menterjemahkan buku yang berhubungan dengan agama 
Hindu karena yang bersangkutan tidak beragama Hindu. Isi buku terse-
but juga dianggap tidak sesuai dengan isi asli kitab suci agama Hindu 
Mawana Darmasastra (Manu Dharma Sastra) sehingga bisa menyesat-
kan pemeluk agama Hindu. Beberapa bagian di dalam buku tersebut 

25 Kasus posisi ini sebagian besar dikutip dari putusan PN Medan No. 744/
Pid.B/PN-Mdn dan keterangan yang diberikan oleh Warison Sinaga sebagai salah satu 
Tim Pengacara Moses. Bahan-bahan seperti putusan pengadilan, berita acara, kliping 
koran yang digunakan pada penelitian ini juga didapatkan dari Warison. Karena itu peneliti 
mengucapkan terimakasih kepada yang bersangkutan.

26 Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) Sumatera Utara.
27 Pada pemeberitaan terkait kasus ini tuliskan bahwa buku yang diterjemahkan 

Moses berjudul “Untouchability A History of  Vaikonam Agitation Manu”. Lihat Menyoal 
Dakwaan Terhadap Pastor Moses Alegesan, MA dalam  http://simanjuntak.or.id/2009/03/
menyoal-dakwaan-terhadap-pastor-moses-alegesan-ma/, Diakses tanggal 6 Juli 2013. Lihat 
juga Kasus Penodaan Agama, Loc.cit.
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juga dianggap menista ajaran Agama Hindu seperti gugatan terhadap 
sistem kasta, kelahiran Resi (para nabi) yang dipercayai menurut agama 
Hindu semuanya kotor dan berasal dari binatang, serta eksplorasi sek-
sual para Resi tersebut.

Atas diterjemahkannya dan disebarluaskannya buku hasil ter-
jemahan tersebut, Naransami dan PHDI memandang Moses telah 
melakukan penistaan terhadap agama Hindu dan melaporkannya ke 
Polresta Medan. Moses sempat ditahan pada proses penyidikan kasus 
ini, namun kemudian panahannya ditangguhkan atas permintaan tim 
pembela.

Penuntut Umum kemudian mendakwa Moses telah melakukan 
Kejahatan Ketertiban Umum dengan dakwaan alternatif  yakni perta-
ma melanggar Pasal 156a KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 156 
KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, hakim Pengadilan Neg-
eri Medan yang menangani perkara ini mengeluarkan beberapa pertim-
bangan hukum: pertama, terkait dengan Pledoi Penasehat Hukum yang 
menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perkara penodaan agama 
harus terlebih dahulu ada rekomendasi dari Badan Koordinasi Penga-
wasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), majelis ha-
kim menyatakan remokendasi tersebut dapat dikesampingkan. Kedua, 
meskipun unsur barang siapa pada dakwaan terpenuhi, namun unsur 
dengan sengaja di muka dan unsur mengeluarkan perasaan atau per-
buatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia tidak ter-
penuhi. Karenanya, dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang pada po-
koknya memiliki unsur sama dengan dakwaan kesatu dinyatakan tidak 
terbukti. Alasan hakim pada pertimbangannya bahwa perbuatan pen-
terjemahan dari suatu bahasa ke bahasa adalah untuk mempermudah 
orang mengerti ungkapan penulis asli sehingga bagi penterjemah itu 
bukanlah merupakan suatu ungkapan perasaan penterjemah dan bukan 
pula hasil pikirannya. Pada kasus Moses, majelis hakim berpendapat 
sekiranya ada unsur melawan hukum pada buku terjemahan tersebut, 
maka unsur melawan hukum itu tidak dapat dibebankan kepada Moses, 
melainkan harus dibebankan kepada E.V. Ramasani yang merupakan 
penulis asli buku tersebut.
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Hakim Pengadilan Negari Medan kemudian memutuskan den-
gan Putusan No. 744/Pid.B/2009/PN.Mdn: 1) menyatakan Moses 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana se-
bagaimana didakwakan; 2) membebaskan terdakwa oleh karena itu dari 
dakwaan penuntut umum; 3) memulihkan hak terdakwa dalam kemam-
puan, kedudukan, harkat dan martabatnya; dan 4) membebankan biaya 
perkara kepada negara.

Atas putusan ini, Penuntut Umum melakukan kasasi. Namun, 
Mahkamah Agung menyatakan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan 
menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putu-
san No. 1334 K/Pid/2010. Alasan Mahkamah Agung yakni, pertama, 
ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembe-
basan Moses oleh Pengadilan Negeri Medan adalah pembebasan tidak 
murni; kedua, Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan yang 
dijatuhkan PN Medan telah melampaui kewenangannya

III. ANALISA PUTUSAN HAKIM

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa di Indonesia hakim-hakim 
terbagi dalam dua golongan yakni, golongan yang hanya mau berpegan-
gan pada teks formal saja dan hakim yang menganggap teks hanya se-
bagai panduan saja28. Kemudian pada perspektif  sosiologi hukum, juga 
terdapat dua tipe hakim, yakni hakim yang apabila memeriksa perkara 
bertanya terlebih dahulu pada putusan hati nurani baru mencari pasal 
peraturan perundang-undangan untuk melegitamasi dan hakim yang 
bertanya terlebih dahulu kepada ‘perutnya’ baru mencari pasal-pasal 
untuk melegitimasi29. 

Tipe hakim yang tidak tergantung kepada teks dan mendahulu-
kan hati nurani penting pada konteks penodaan agama dan kaitannya 
dengan hak KBB. Hal disebabkan karena luasnya dimensi yang bisa 
dipertimbangkan oleh hakim untuk memutuskan apakah suatu keg-
iatan merupakan bentuk penodaan atau telah menodai sebuah agama. 
Setidaknya hakim dapat mempertimbangkan persoalan penodaan ini 
sebagai delik kejahatan terhadap ketertiban umum saja atau melihatnya 

28 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia 
dan Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2007). Hlm 102

29 Ibid
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pada kerangka kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin. 
Pilihan lainnya, hakim dapat melihat penodaan agama pada konteks 
relasi antara penganut agama atau keyakinan dengan agama atau keya-
kinan yang dianutnya, atau melihatnya pada perspektif  relasi sosial an-
tar umat beragama.

Secara teoritis, setidaknya terdapat tiga teori yang bisa dirujuk 
oleh hakim, yakni: pertama, friendsshutz-theorie yang memandang ketert-
iban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi; kedua, 
Gefuhlsshutz-theorie yang memadang rasa keagamaan sebagai kepentin-
gan hukum yang harus dilindungi; dan ketiga, religionssshutz-theorie yang 
memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi 
oleh negara30. 

Perspektif  pada putusan penodaan agama yang didakwakan 
kepada Moses, meskipun mem-bebas murni-kan, hanya melihat pe-
nodaan agama sebagai permasalahan kejahatan terhadap ketertiban 
umuman sich. Karena itu sulit menggunakan putusan ini sebagai pre-
seden hukum bagi kasus-kasus penodaan agama yang lain, apalagi jika 
objek perkaranya memiliki katerakristik yang berbeda. Sebagai contoh, 
meskipun Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan lagi oleh Mahka-
mah Agung menyatakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh Moses 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 156a 
dan 156 KUHPidana, namun Pengadilan Negeri Sampang menghu-
kum Tajul Muluk31 dengan pidana penjara selama dua tahun berdasar-
kan pasal 156a KUHPidana32. 

Pendekatan pidana an sich ini terlihat pada: 1) hakim hanya mem-
pertimbangkan keterpenuhan unsur delik pada pasal 156a dan pasal 
156 KUHPidana. 2) Hakim hanya fokus kepada aktifi tas menterjemah-
kan buku sehingga tidak masuk kepada substansi penodaan agamanya; 

30 Dalam Agung Dhedy Dwi Handes, Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran 
Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan Agama Ditinjau dari Perspektif  
Penengakan Hukum, Tesis (Jakarta: PPs FI UI, 2001), hlm 73-74. Dapat diunduh melalui  
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20234166-T28922-Peranan%20kejaksaan.pdf. 
Diakses tanggal 16 Agustus 2013.

31 Tajul Muluk alias Ali Murtadha adalah tokoh penganut aliran Syah di Sampang, 
Madura. Pemberitaan terkait Tajul Muluk dapat ditelusuri melalui www.google.com.

32 Lihat putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.SPg. 
dapat diunduh melalui http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/efa 
10e84d115a568385ca666c318ae6a/pdf.
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dan 3) menyampingkan peran Bakorpakem dalam merekomendasikan 
bentuk penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama.

3.1 Keterpenuhan Unsur Delik.

Unsur delik pasal 156a33  pada putusan Pengadilan Negeri Medan 
terdiri dari: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja di muka umum; dan 3) 
mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 
yang dianut di Indonesia34. 

Terhadap unsur barang siapa, hakim menyimpulkan unsur ter-
penuhi. Pertimbangannya, bahwa terdakwa (Moses) yang didakwa oleh 
Penuntut Umum tidak membantah identitasnya sehingga tidak terjadi 
error in persona pada dakwaan. Disamping itu, hakim mengamati ter-
dakwa mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga 
setiap tindakan terdakwa dapat disadari oleh terdakwa dan kepadanya 
dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertimbangan unsur kedua dikaitkan oleh majelis hakim den-
gan unsur ketiga dakwaan. Pada kesimpulannya, majelis hakim yang 
menyatakan “unsur ini tidak terpenuhi” dan selanjutnya menyatakan 
bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meya-
kinkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur. Tidak dapat dik-
etahui pada putusan ini unsur yang mana dari unsur kedua dan unsur 
ketiga yang tidak terpenuhi.

Semestinya hakim lebih cermat pada pertimbangan hukum ter-
kait unsur kedua dan unsur ketiga. Pertimbangan terhadap kedua unsur 
ini dapat menjadi preseden hukum untuk menentukan ukuran dengan 
‘sengaja di muka umum’ dan ukuran ‘mengeluarkan perasaan atau per-
buatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama’. Karena itu, pertimbangan terhadap 
kedua unsur ini tidak bisa saling dikaitkan dan mesti di urai secara ter-

33 Unsur delik pasal 156 sebagai dakwaaan kedua tidak dipertimbangkan lagi oleh 
hakim, karena hakim berpendapat pada pokoknya unsur pasal 156 sama dengan unsur 
pasal 156a

34 Pasal 156a huruf  b yang berbunyi “dengan maksud agar supaya orang tidak 
menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” tidak 
termasuk unsur yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.
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pisah. Misalnya, majelis semestinya mempertimbangkan apakah fakta 
bahwa foto kopi buku yang diterjemahkan Moses beredar dan dimiliki 
oleh beberapa orang serta beberapa saksi mengaku pernah diperlihat-
kan buku tersebut oleh Moses sudah cukup untuk memenuhi unsur 
sengaja di depan umum.

Terhadap unsur ketiga, frasa ‘atau’ menunjukan bahwa unsur 
tersebut terdiri dari dua variabel yang berbeda sehingga unsur ke-
tiga tersebut terdiri dari ‘mengeluarkan perasaan’ atau ‘mengeluarkan 
perbuatan’35. Hakim dapat mempertimbangkan secara terpisah an-
tara menterjemahkan sebagai mengeluarkan perasaan dengan menter-
jemahkan sebagai perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Pertimbangan 
hakim pada kedua unsur ini dapat menjadi preseden hukum untuk 
menentukan apakah sebuah akfi tvitas semacam yang dilakukan Moses 
dapat dikategorikan sebagai ‘mengeluarkan perasaan’ atau dikategori-
kan sebagai  ‘perbuatan’ pada konteks penodaan agama. Misalnya, fakta 
tentang resahnya umat Hindu akibat perbuatan menterjemahkan yang 
disampaikan saksi-saksi pada persidangan masih termasuk kategori  
‘mengeluarkan  perasaan’ atau sudah merupakan bentuk ‘perbuatan’.

3.2 Fokus Kepada Penerjemahan Buku

Pertimbangan hakim pada putusan No. 744/Pid.B/2009/PN. 
Mdn terfokus pada kegiatan menterjemahkan buku yang dilakukan 
oleh Moses. Majelis melihat bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  hany-
alah  menterjemahkan  saja  sehingga pertanggungjawaban pidana tidak 
dapat dibebankan kepada Moses. Pertimbangan hakim terhadap unsur 
delik pada putusan tersebut yaitu:

“Menimbang, terdakwa menerangkan pula bahwa terdak 
wa menterjemahkan buku tersebut adalah sesuai dengan buku 
aslinya, dan maksud terdakwa adalah untuk kegiatan akademik;

Menimbang, bahwa dari pertimbang-pertimbangan terse 

35 Pada bahasa peraturan perundang-undangan, penggunaan kata ‘dan’, kata ‘atau’, 
dan kata ‘dan/atau’ memiliki pengertian yang berbeda. Kata ‘dan’ ditujukan sebagai rincian 
kumulatif. Kata ‘atau’ ditujukan sebagai rincian alternatif  dan kata ‘dan/atau’ ditujukan 
sebagai rincian kumulatif  dan alternative Lihat Lampiran II angka 88, 89, dan 90 Undang-
undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan
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but diatas bahwa perbuatan yang dilakuan oleh terdakwa ada-
lah melakukan penerjemahan terhadap buku E.V Ramasami 
dari bahasa inggris ke bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan unsur kedua dan 
unsur ketiga dari dakwaan ini bahwa perbuatan penterjemahan 
dari suatu bahasa ke bahasa lain adalah untuk memudahkan 
orang untuk mengerti dan memahami maksud dari sesuatu 
yang diungkapkan oleh seseorang bagi pihak lain sehingga bagi 
si penterjemah, hasil terjemahannya itu bukanlah merupakan 
suatu ungkapan perasaan dari si penterjemah dan bukan pula 
hasil pemikirannya;

Menimbang bahwa buku yang diterjemahkan oleh terda-
kwa tersebut bukan merupakan hasil pemikiran atau ungkapan 
perasaan terdakwa melainkan hasil pemikiran atau ungkapan 
perasaan E.V Ramasami sehingga perbuatan dari E.V Ramasa-
mi seandainya mengandung unsur adanya perbuatan melawan 
hukum tidaklah dapat dibebankan kepada terdakwa”

Pertimbangan hakim ini menyederhanakan kasus hanya terbatas 
pada konteks kejahatan terhadap ketertiban umum melalui penterjema-
han buku. Sedangkan relasi antara menterjemahkan buku dengan pe-
nodaan agama pada Pasal 156a KUHP belum tersentuh. Hakim tidak 
memberikan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dipersidan-
gan bahwa perbuatan penterjemahan itu memunculkan keresahan dan 
di duga menista ajaran agama Hindu. Juga tidak memberikan pertim-
bangan terhadap diskursus kesesuaian materi buku dengan pokok-po-
kok ajaran Hindu. Hakim justru melihat perbuatan menterjemahkan 
sekedar mengalihbahasakan saja sehingga tidak ada pertanggungjawa-
ban apapun bagi orang yang menterjemahan.

Pertimbangan hakim terhadap relasi penterjemahan buku den-
gan penodaan agama menjadi sangat penting sebagai preseden hukum 
bagi kasus-asus sejenis. Misalnya, apakah semua publikasi, termasuk 
yang nyata-nyata berisi penghinaan atau ujaran kebencian dapat diter-
jemahkan dengan bebas. Kemudian, apakah kemungkinan orang yang 
menterjemahkan sebuah publikasi mengerti susbstansi dari tulisan asli 
yang diterjemahkan sehingga perbuatan menterjemahkan itu sekaligus 
merupakan ungkapan perasaan si penterjemah dapat menjadi alasan 
pemidanaan.
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Terkait kebebasan akademik, Komentar Umum 13 International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Kov-
enan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)36. menyatakan:

“Kebabasan akademik menyertakan kewajiban, misalnya 
kewajiban untuk menghormati kebebasan akademik orang lain, 
untuk memastikan adanya diskusi yang tidak berat sebelah an-
tara pandanga-pandangan yang saling bertentangan, dan untuk 
memperlakukan setiap orang tanpa diskriminasi di area-area 
terlarang” 37 

3.3 Menyampingkan Peran Bakorpakem

Pada proses persidangan, Tim Penasehat Hukum Moses me-
nyampaikan pledoi yang salah satu materinya berisi keharusan adanya 
rekomendasi dari Bakorpakem38 untuk menentukan sebuah perbuatan 
sebagai penodaan agama. Terhadap pledoi ini, majelis hakim memper-
timbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan un-
sur-unsur dari dakwaan Penutut Umum maka terlebih dahlu 
akan dipertimbangkan tentang keberadaan Badan Koordinasi 
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakor Pak-
em) dalam proses pidana perkara penodaan agama;

Menimbang, bahwa Penetapan Presiden No. 1 Tahun 
1965 tidak menentukan secara tegas bahwa untuk dapat di-
lakukannya proses peradilan atas perkara penodaan agama 
terlebih dahulu adanya rekomendasi dari Badan Koordinasi 
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakor Pak-
em) sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum 
terdakwa dalam pledoinya tersebut haruslah dikesampingkan, 
disamping itu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
adalah merupakan delik biasa dan bukan delik aduan”

36 Telah diratifi kasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2005 Tentang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

37 Dapat dilihat dalam Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak 
Sipil Politik Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Komnas HAM, 2009) hlm 162.

38 Pembahasan menarik tentang Bakorpakem ini dan implikasinya pada kehidupan 
beragama di Indonesia dapat dibaca di Agung Dhedy Dwi Handes, log.cit.
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Majelis hakim melalui pertimbangannya telah melakukan penaf-
siran terhadap UU PNPS No. 1 Tahun 1965 terkait perlunya rekomen-
dasi Bakorpakem pada proses pidana perkara agama, yaitu bahwa pada 
proses pidana penodaan agama, rekomendasi tersebut tidak menjadi 
syarat dan dapat dikesampingkan.

Pertimbangan hakim ini menimbulkan implikasi hukum, yaitu: 
pertama, bahwa tanpa ada rekomendasi dari Bakorpakem, proses 
pidana dapat dijalankan. Dengan demikian, Jaksa penuntut umum ti-
dak perlu menunggu adanya rekomendasi dari Bakorpakem; kedua, 
kata ‘haruslah dikesampingkan’ menyebabkan kewenangan yang dimil-
iki Bakorpakem untuk merekomendasikan telah terjadi penyimpangan 
atau bentuk tindakan penodaan agama lainnya tidak perlu dipertim-
bangkan oleh hakim; ketiga, karena tidak perlu dipertimbangkan maka 
rekomendasi Bakorpakem tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai 
alat bukti di pengadilan39. 

Keberadaan Bakorpakem sendiri menjadi dilematis pada kerang-
ka hak KBB dan penodaan agama. Disatu sisi, Bakorpakem dianggap 
perpanjangan tangan dari intervensi negara pada hak KBB dan menjadi 
penentu bahwa telah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan rekomen-
dasinya, sanksi hukum dijatuhkan bagi pelanggaran UU PNPS No. 1 
Tahun 196540. Karena alasan ini, keberadaan Bakorpakem kerap digu-
gat41. Pada sisi yang lain, Bakorpakem juga diperlukan untuk ‘memfi l-
ter’ kasus-kasus penodaan keagamaan, sehingga kasus-kasus tersebut 
bisa terlebih dahulu diselesaikan oleh Bakorpakem dan tidak perlu me-
lalui proses pidana diperadilan42. 

Bakorpakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No-
mor KEP-004/J.A/01/1994 dengan tugas: a) menerima dan menga-

39 Lihat Putusan PN Sumedang, Rekomendasi Bakorpakem menjadi salah satu 
bukti penyimpangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum

40 Ulasan mengenai bagaimana rekomendasi bakorpakem digunakan untuk mela-
rang, menghentikan atau membubarkan kelompok yang berbasiskan keyakinan tertentu 
dapat dilihat di Ibid.

41 Lihat Bakorpakem Ancam Kebabasan Beragama, dalam http://m.inilah.com/ 
read/detail/23817/bakor-pakem-ancaman-kebebasan-beragama. diakses tanggal 6 Agus-
tus 2013.

42 Penasehat Hukum Moses menggunakan argumen ini pada pledoinya yang mene-
kankan bahwa jaksa tidak bisa menuntu Moses sebelum ada rekomendasi dari Bakorpakem. 
Lihat Menyoal Dakwaan..., log.cit.
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nalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyara-
kat; b) meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran 
kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban 
dan ketentraman umum; d) mengajukan laporan dan saran sesuai den-
gan jenjang wewenang dan tanggung jawab; dan e) dapat mengambil 
langkah-langkah preventip dan represip sesuai ketentuan perundang-
undangan.

3.4 RESPON PUTUSAN TERHADAP HAK KBB

Jaminan normatif  pada sistem hukum nasional dan melalui perat-
ifi kasian instrumen HAM Internasional43. pada dasarnya memuculkan 
kewajiban dan tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. Hakim 
pada konteks ini memiliki peranan penting, bahwa implementasi dari 
tanggung jawab negara tersebut dapat diintegrasikan pada pertimban-
gan-pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara, terutama 
yang berkaitan dengan HAM.

Untuk kasus penodaan agama dan relasinya dengan hak KBB, pa-
da akhirnya hakim lah yang menjadi pintu terakhir pada pilihan apakah 
penodaan agama itu akan dilihat sebagai kejahatan belaka atau akan 
diinterpretasi menggunakan inti normatif  jaminan terhadap hak KBB.

Hal ini dimungkinkan dengan sistem pembuktian yang dianut 
oleh peradilan di Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif  (negative wettelijk). Istilah wettelijk berarti berdasar-
kan undang-undang. Sedangkan negative berarti, bahwa walaupun buk-
ti-bukti sudah sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi hakim 
belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan 
tentang kesalahan terdakwa44. Ruang keyakinan hakim ini dapat diman-
faatkan oleh hakim untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM 
pada perkara yang ditanganinya. Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

43  Lihat Ahmad Suedy dan Alamsyah M. Dja’far, Kelompok Minoritas Keagamaan 
dan Kepercayaan, Dalam Eko Riyadi dkk, Ed, Vuleareble Groups: Kajian dan Mekanisme 
Perlindungannya, (Jogjakarta: Pusham UII, 2012), hlm 489

44  Lihat M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Peneriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Penerbit 
Sinar Grafi ka jakarta. Tahun 2006. hal. 316.
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.”

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk meng-
gali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat45. Pasal 6 ayat (1) huruf  b UU No. 12 Tahun 
2011 juga mewajibkan materi muatan peraturan perundang-undangan 
mencerminkan asas kemanusian.46 Dengan demikian putusan hakim 
yang memiliki kekuatan sebagai sumber hukum mestinya juga mencer-
minkan prinsip-prinsip ini. 

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang kemudian dikuatkan 
oleh Mahkamah Agung terhadap kasus penodaan agama yang didak-
wakan kepada Moses patut diapresiasi sebagai ‘langkah berbeda’ dari 
trend pemidanaan kasus-kasus penodaan agama. Meski demikian, pada 
konteks hak KBB, putusan ini belum dapat dikatakan sebagai ‘langkah 
maju’ karena beberapa alasan47: 

Pertama, tidak ditemukan kata HAM pada pertimbangan hukum-
nya meskipun perkara ini berkaitan langsung dengan HAM;

Kedua, persoalan penodaan agama pada putusan seperti yang telah 
diuraikan pada bagian terdahulu, hanya dilihat pada pada pendekatan 
pidana an sich;

Ketiga, meski mengafi rmasi hak-hak lain seperti kebebasan akade-
mik dan kebebasan berekspresi, tetapi putusan ini tidak menjelaskan 
bagaimana kebebasan itu berkorelasi dengan hak KBB. Relasi antara 
ketiga hak yang dijamin ini sangat penting dipertimbangkan oleh hakim 
karena sekalipun saling terkait, ketiga hak ini memiliki konsepsi yang 

45 Penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa perumusan tersebut ditujukan agar pu-
tusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

46 Pada Penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa 
setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan pelindungan 
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional 

47 Penjelasan terhadap alasan-alasan ini telah diuraikan pada BAB III penelitian ini.
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berbeda. Pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan, subs-
tansi penodaan agamanya justru belum tersentuh.

Keempat, penyampingan rekomendasi Bakorpakem pada proses 
pidana penodaan agama sebagai tafsir hakim terhadap UU No. 1 PNPS 
1965 justru memunculkan persoalan baru pada perspektif  hak KBB, 
yakni: a) penyampingan ini tidak menyelesaikan ketegangan diskursus 
antara Bakorpakem sebagai perpanjangan tangan negara untuk melaku-
kan intervensi pada forum internum dan forum eksternum dengan ke-
wajiban negara untuk menghormati dan mengambil langkah-langkah 
perlindungan pada hak KBB; b) penyampingan ini mempermudah 
Penuntut Umum menggunakan Pasal 156a KUHPidana karena ‘fi lter’ 
dari Bakorpakem tidak diperlukan lagi; c) meskipun rekomendasi Ba-
korpakem dikesampingkan pada proses pidana, tapi di luar Pengadilan, 
Bakorpakem masih memiliki tugas untuk menilai, mengawasi, menen-
tukan dan kalau diperlukan menindak agama dan keyakinan sesorang;

Kelima, putusan ini tidak mampu menyelesaikan atau memberikan 
titik temu ke-saling bertentangan-nya peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan KBB. Pada satu hak KBB dijamin pada sisi yang 
lain ekspresi dari hak KBB itu diancam dengan ancaman pidana.  

IV.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan dan analisis yang telah diuraikan, 
penelitian ini menyimpulkan:

1. Meskipun mem-bebas murni-kan Moses dari dakwaan pe-
nodaan agama, tapi putusan No. 744/Pid.B/PN-Mdn dan 
Putusan MA No. 1334.K/Pid/2010 mengunakan perspektif  
pidana murni dalam pertimbangannya. Putusan ini mengabai-
kan relasi antara kewajiban negara dalam prinsip-prinsip hak 
KBB yang dijamin dengan pemidanaan pada kasus penodaan 
agama. Karena itu, sulit untuk menjadikan putusan ini sebagai 
preseden hukum pada kasus-kasus penodaan agama lainnya. 

2. Putusan ini harus diapresiasi sebagai ‘langkah berbeda’ tapi 
tidak dapat dikatakan sebagai ‘langkah maju’ pada bentuk per-
lindungan negara atas hak KBB. Meski putusan ini mengafi r-
masi kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi pada 
pertimbangannya, tetapi tidak mengurai relasi kebebasan itu 
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dengan hak KBB. Juga keputusan ini tidak mampu mempo-
sisikan secara tepat penghormatan dan perlindungan terhadap 
hak KBB pada kasus penodaan agama. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini merekomendasikan
1. Perlu langkah-langkah yang lebih progresif  bagi hakim untuk 

menginternalisasi prinsip dan nilai HAM pada putusannya 
karena hakim, dengan kewenangannya, memiliki peran strate-
gis pada pemenuhan komitmen negara terhadap penghormat-
an, perlindungan dan pemenuhan HAM. 

2. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai ‘langkah maju’ pada 
konteks jaminan terhadap hak KBB, tapi putusan. Pengadilan 
Negeri Medan No. 744/Pid.B/PN-Mdn patut dijadikan con-
toh penggunaan perspektif  berbeda oleh hakim pada proses 
pidana penodaan agama. 
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Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 
Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby 

dengan Terdakwa H. Roies Al Hukama 
Oleh :

Aloysia Herawati

Abstrak

Pengepungan dan penyerangan terhadap kelompok Syi’ah di Dusun 
Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten 
Sampang, Madura, telah membawa H. Roies Al Hukama didakwa 
melanggar pasal 338  354 ayat 2 dan 170 ayat 2 KUHP. Pengadilan 
Negeri Surabaya memutuskan H. Roies Al Hukama tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seb-
agaimana didakwakan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Proses 
persidangan belum memenuhi rasa keadilan para korban. Karena per-
nyataan Roeis Al Hukama pada saat memberikan ceramah, mendo-
rong kebencian atau permusuhan terhadap kelompok Syiah, yang telah 
mengakibatkan terjadinya kekerasan (hate speech) tidak menjadi kon-
truksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Freedom of thought, freedom of conscience, freedom of reli-
gion, Roies Al Hukama, Ta’jul Muluk, Syi’ah, Sampang, hate 
speech, hate crime
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar  Belakang

Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah suatu hak asasi ma-
nusia yang berlaku universal yang terkodifi kasi dalam instrumen-instru-
men HAM Internasional. Sejak permulaan era HAM, hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang paling 
penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan bersikap sesuai den-
gan hati nurani. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak 
yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights). 

Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional mau-
pun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), 
UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 29 Tahun 
1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Dis-
kriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 
Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui 
oleh negara. 

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai pelanggaran hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu kasus pelanggaran 
hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah penyerangan 
terhadap kelompok pemeluk Syi’ah di Dusun Nangkrenang, Karang 
Gayam, Omben, Sampang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 
2004, dan meledak menjadi aksi kekerasan massa. Rumah ketua Ika-
tan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan 
dua rumah Jamaah Syi’ah lainnya dan Mushalla yang digunakan seb-
agai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang mengklaim diri 
sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-Jamaah pada 29 Desember 2011. 
Aksi-aksi pembakaran ini merupakan mata rantai kekerasan yang di-
alami oleh Jamaah Syi’ah di Omben dan Karang Penang sejak 2004 
akibat pewacanaan sesat atas ajaran Syi’ah dan aktivitas dakwah yang 
dilakukan oleh Ust. Tajul Muluk. Kekerasan dan permusuhan terjadi 
akibat ujaran kebencian (hate speech) sejak tahun 2004, yang diintensifi -
kasi oleh para tokoh agama di Omben, dan direproduksi secara terus 
menerus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang dan MUI se-
Madura, Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sampang, dan 
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Badan Silaturahmi Ulama se-Madura (Basra)1. 
Untuk kasus pembakaran dan penyerangan rumah dan pesantren, 

polisi hanya menetapkan satu orang tersangka yaitu Musyrikan, yang 
divonis 3 bulan 10 hari. Namun, Ust. Tajul Muluk yang merupakan 
korban kekerasan dilaporkan oleh Roisul Hukama kepada Kepolisian 
Sektor Omben atas tuduhan Penodaan Agama (pasal 156a KUHP jo. 
335 KUHP). Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang men-
jatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ustad Tajul Muluk atas da-
kwaan melakukan penodaan agama.

Dan pengkriminalisasian Ustad Tajul Muluk, tidak menghenti-
kan ujaran dan penyebaran kebencian terhadap komunitas Syiah. Pada 
26 Agustus 2012, terjadi kembali pengepungan perkampungan warga 
Syiah. Massa memblokade jalan dan memaksa pulang warga Syiah yang 
akan mengantar anak-anak mereka ke pesantren di Bangil. Dan seki-
tar 1.500 orang menyerang desa Karang Gayam dan Bluuran, dengan 
menggunakan batu, golok, tongkat besi, dan klewang. Akibat penyeran-
gan ini satu orang meninggal dunia, 5 (lima) orang luka-luka. Properti 
yang dirusak dan dibakar mencapai 48 rumah, 33 mushala, 43 dapur 
dan 28 kandang ternak. Satu sepeda motor dibakar dan lusinan lain-
nya hilang. Untuk kasus penyerangan ini Polda Jatim menetapkan Rois 
Al-Hukama sebagai tersangka  penyerangan warga Syiah di Sampang2. 

Roies Al Hukama didakwa dengan tiga tuduhan, yaitu:
1. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan 
sengaja telah merampas nyawa orang lain, dengan ancaman 
pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP;

2. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sen-
gaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dengan 
ancaman pidana pasal 354 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 KUHP;

1 Pokja AKBB Jatim, Kronologi Kasus Kriminalisasi Keyakinan Ust. 
Tajul Muluk, Syiah Sampang, Surabaya, 25 Juni 2012, http://membumikantoleransi.
wordpress.com/2012/07/17/kronologi-kasus-kriminalisasi-keyakinan-ust-tajul-muluk-
syiah-sampang/ baca juga Kontras Surabaya,

2 Kronologi Persekusi Syiah Sampang http://lbhuniversalia.org/index.php/
berita/10-kronologi-persekusi-syiah-sampang
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3. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan secara 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana pasal 170 
ayat 2 KUHP.

Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan H. Roies Al Hukama 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan dibebaskan dari se-
gala tuduhan.

Ada beberapa hal yang patut untuk mendapat perhatian dalam 
kasus dan proses persidangan perkara ini. Pertama, dilihat dari pasal-
pasal KUHP yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan 
dakwaan terhadap Roies Al Hukama, tampak bahwa dakwaan diban-
gun dengan perspektif  akibat, yaitu tindak pidana melukai dan mer-
ampas nyawa orang lain. Tidak ada pasal KUHP berkaitan dengan se-
bab yang digunakan untuk membangun dakwaan, padahal keterangan 
beberapa saksi mengarah kepada fakta sebab tersebut. Kedua, Jaksa 
Penuntut Umum tidak menggunakan peraturan perundang-undangan 
lain dan yang lebih tinggi untuk membangun dakwaannya. Hal ini khu-
susnya berlaku terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak 
asasi manusia. Maka, berdasarkan hal tersebut,  menjadi penting untuk 
melakukan penelitian terhadap putusan perkara H. Roies Al Hukama. 

II. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian 
ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 
terdakwa Roies Al Hukama sudah menjamin hak asasi manu-
sia ? 

2. Apakah penilaian hakim pada proses pembuktian itu sudah 
menunjukkan pemahaman hakim terhadap hak asasi manusia 
yang tepat ? 
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III. KAJIAN PUSTAKA

Hakim mempunyai peran utama dalam pengadilan karena ditan-
gannyalah terletak tugas untuk memberikan pertimbangan yang beru-
jung pada putusan atas suatu perkara yang diajukan. Hakim menjadi 
peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, mengingat 
pada mulut hakimlah tergantung semua penilaian dari suatu perkara. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Montesquieu yang memisahkan 
kekuasaan dalam hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif  dan 
yudisial namun lebih kepada pengaturan pembagian kekuasaan dari se-
tiap alat-alat perlengkapan negara. Harjono menjelaskan hal ini sebagai 
bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di bagi-bagi menurut fungsi 
dari setiap alat perlengkapan negara (functional distributive powers)3, bahwa 
dalam suatu Negara haruslah terdapat tiga kekuasaan yaitu legislatif, 
eksekutif, dan yudisiil. Kaitannya dengan keberadaan hukum sendiri, 
ketiga kekuasaan tersebut tetap berada didalamnya dan menjadi aturan 
yang berlaku. Kekuasaan legislatif  merupakan lembaga yang mem-
bentuk hukum, kekuasaan eksekutif  merupakan lembaga yang melak-
sanakan hukum sedangkan kekuasaan yudisiil merupakan lembaga 
yang menegakkan hukum. Pemikiran akan keberadaan ketiga kekua-
saan lembaga tersebut ternyata secara konsisten diatur dalam konstitusi 
yang pernah diberlakukan di Indonesia. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas lembaga peradilan jus-
tru memiliki kekuasaan yang berbeda dengan lembaga lainnya. Kekua-
saan kehakiman mempunyai kemandirian sebagai modal dasar dalam 
melakukan tugas mengadili. Sebagaimana dipahami dalam Teori Judge 
Made Law, hakim memiliki kebebasan untuk membentuk hukum seba-
gai jaminan atas hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan4. Pasal 1 
angka 1  UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan “Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan…”. Kemandirian hakim dalam 
melakukan tugasnya dimaknai sebagai kondisi dimana hakim bebas 
dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun dalam melakukan tugas 
mengadili. Penjelasan Umum Undang-Undang Kekuasaan kehakiman 

3 Harjono, Politik Hukum Perjanjian Internasional (Bina Ilmu Surabaya 1999) 47-48
4 J. Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman 

(Kesaint Blanc Cetakan pertama 2008) 127 
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juga menegaskan hal tersebut sebagai syarat mutlak bagi terciptanya in-
dependensi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 
1945. Pemahaman terhadap kemandirian hakim menurut Undang-Un-
dang Kekuasaan Kehakiman tidak berarti hakim bisa sebebas-bebasnya 
melakukan kekuasaannya tanpa batasan yang jelas karena jika demikian 
justru hakimlah yang menjadi pelanggar hukum pertama kali. Pelaksa-
naan tugas mengadili harus tetap mendasarkan diri pada hukum yang 
berlaku demi tegakknya hukum dan keadilan. Dalam pertemuan Semi-
nar Hukum Nasional 1963 disepakati bahwa hakim harus memberikan 
kontribusi dalam pembangunan hukum nasional dengan menggali hu-
kum yang ada (baik tertulis atau tidak tertulis) berdasarkan pertimban-
gan kasusnya. Ini berarti hakim diharapkan melakukan fungsi pengadi-
lannya dengan usaha mencari hukumnya (the judge is in charge of  fi nding 
law).5 

Tujuan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah men-
egakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945. Disinilah tujuan dari kekuasaan kehakiman untuk memberikan 
kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat dalam bingkai 
konstitusi. Walaupun kekuasaan kehakiman diberikan kemandirian un-
tuk mengadili setiap perkara yang ada tidak berarti tanpa arah yang 
jelas. Arah dari kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak lain ha-
nyalah untuk mempertahankan nilai-nilai luhur sebagaimana tercantum 
dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu bagian dari proses hukum yang harus ditem-
puh seseorang ketika mengajukan perkara pidana, kekuasaan kehaki-
man jelas memerankan bagian yang sangat penting. Lembaga peradilan 
mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mah-
kamah Agung mempunyai visi yang sama untuk meneggakan hukum 
dan keadilan sesuai amanat UUD 1945 walaupun masing-masing tahap 
memiliki tugas yang berbeda. Pengadilan Negeri memiliki tugas un-
tuk memeriksa fakta hukum dalam perkara yang diajukan kepadanya 
dan memutus  apakah terdapat bukti yang meyakinkan adanya tindak 
pidana sesuai ketentuan hukum yang didakwakan (judex facti). Sangat 

5 Peter Mahmud Marzuki, ‘The Judges Task to Find Law Under the Indonesian Law’ 
(2004) Jurnal Yuridika Vol.19 No.2 85
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berbeda dengan tugas Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada 
tingkat Banding dan Kasasi yang berorientasi pada benar atau tidaknya 
ketentuan hukum serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh ha-
kim pada tingkat pertama (judex juri). 

Pelaksanaan peran hakim sendiri tidak dapat dilepaskan dari UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) sebagai pedo-
man pemberlakuan hukum acara pidana. Keberadaan HAP tersebut 
memang sangat penting mengingat hakikat hukum pidana merupakan 
perampasan hak asasi manusia yang harus dilakukan dengan hati-hati 
dan tepat sasaran. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hu-
kum merupakan bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang 
seharusnya dapat dihindarkan mengingat tujuan dari hukum pidana 
menghendaki pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi korban aki-
bat tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu hukum acara pidana 
formiil menjamin upaya penegakan hukum dalam perkara pidana se-
cara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keadaan samar yang justru 
berpotensi menimbulkan kerugian dan korban. Pengaturan pun dimu-
lai dari tahap awal penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemenuhan terhadap keten-
tuan hukum acara pidana dapat dinilai sebagai pemenuhan terhadap 
hak asasi manusia saat berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan 
perlindungan dan kepastian hukum.

IV. ANALISA PUTUSAN
5.1 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif  Terdakwa

Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan hak bagi Roies Al Hu-
kama sebagai terdakwa dalam kasus ini, semua pihak mulai dari polisi, 
jaksa, hakim telah memenuhi hak Roies Al Hukama untuk mendapat-
kan proses peradilan yang adil dan diperlakukan sama didepan hukum. 
Hal ini terlihat dari turunan putusan perkara pidana pengadilan negeri 
Surabaya. Dalam persidangan saksi yang memberatkan dan meringank-
an telah dihadir beserta barang bukti yang ada. 

Majelis Hakim telah mempertimbangkan tiga dakwaan dari Jaksa 
Penuntut Umum terhadap Roies Al Hukama berdasarkan keterangan 
para saksi dan barang bukti. Pertimbangan majelis hakim fokus pada 
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beberapa hal yaitu:
1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

a.  Unsur “barang siapa” 
Pertimbangan hakim unsur ini terpenuhi karena jaksa 
telah menghadirkan seorang selaku terdakwa yang 
menjadi subyek yang dimintai pertanggungjawaban 
atas perbuatannya yaitu H. Roies Al Hukama dan 
identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

b. Unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan ke-
kerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu 
menyebabkan matinya orang”
Pertimbangan majelis hakim, unsur ini tidak terbukti 
karena berdasarkan keterangan saksi dan barang buk-
ti yang ada, majelis hakim tidak berada pada lokasi 
kejadian karena pada saat kejadian (minggu tanggal 
26 Agustus 2012) beberapa saksi menyatakan bahwa 
terdakwa berada dirumah sedangkan lokasi kejadian 
berjarak ± 300m sampai 500 m dari rumah terdakwa. 

2. Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
a.  Unsur “barang siapa”

Telah terpenuhi sesuai dengan pertimbangan majelis 
hakim 

b.  Unsur “dengan sengaja orang yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan turut melakukan perbua-
tan menghilangkan jiwa orang lain” dan pasal peny-
ertaan yaitu “orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”
Pertimbangan majelis hakim, unsur ini tidak ter-
penuhi karena dari keterangan para saksi terdakwa 
tidak tidak pernah melakukan perbuatan penga-
niayaan, pelemparan batu, merusak, membakar dan 
membunuh pada kejadian hari minggu tersebut dan 
terdakwa tidak pernah melakukan dan tidak pernah 
menyuruh melakukan serta tidak turut melakukan 
perbuatan seperti  penganiayaan, pelemparan batu, 
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pembunuhan, dan pembakaran hari minggu tersebut. Ses-
uai keterangan para saksi pada saat kejadian di kampung 
nyaloap terdakwa tidak ada dalam kelompok massa dan 
tidak ada saksi yang mendengar terdakwa menyiarkan him-
bauan agar orang-orang membawa clurit, pentungan, mau-
pun senjata tajam lainnya untuk melakukan pelemparan 
batu, penganiayaan, pembunuhan, pengerusakan dan pem-
bakaran rumah.  

3. Pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
a. Unsur “barang siapa”

Telah terpenuhi sesuai dengan pertimbangan majelis ha-
kim

b. Unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain, orang 
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut 
melakukan perbuatan jika perbatan itu menjadi kematian 
orang.
Pertimbangan hakim untuk unsur ini dikaitkan juga den-
gan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang menyuruh 
melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pengerti-
an untuk “turut melakukan” adalah orang yang melakukan 
dan ada orang lain yang turut melakukan. Sedangkan untuk 
unsur “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua 
orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga ada 
orang yang menyuruh kepada orang lain untuk melakukan 
sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Unsur-unsur 
ini tidak terpenuhi menurut pertimbangan hakim karena 
tidak pernah ada saksi yang mendengar Roies Al Hukama 
menyuruh untuk melakukan pelemparan batu, penganiay-
aan, pembunuhan, pengerusakan dan pembakaran rumah. 
Disamping itu, saat kejadian Roies Al Hukama juga tidak 
ada dalam kelompok massa. Berdasarkan hal-hal terse-
but majelis hakim meningmbang bahwa terdakwa tidak 
melakukan, menyuruh melakukan atau tidak turut melaku-
kan perbuatan melukai berat orang lain. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terlihat bah-
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wa dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak bisa dibuktikan. Oleh karena 
itu, majelis hakim memutus bebas Roies Al Hukama. Hal ini memang 
seharusnya dilakukan oleh majelis hakim saat unsur-unsur yang didak-
wakan tidak bisa terbukti. Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan 
hak untuk Roies Al Hukama sebagai warga negara yang harus diper-
lakukan sama didepan hukum, maka putusan ini sudah tepat. Hak-hak 
Roies Al Hukama sudah dipenuhi dan proses persidangan sudah di-
lakukan dengan prosedur yang benar. 

3.2  Hak Asasi Manusia dalam Perspektif  Korban

Meskipun sudah ada beberapa orang yang ditahan dalam kasus 
ini, proses persidangan yang berlangsung belum memenuhi rasa keadi-
lan bagi para korban. Kasus ini masih menyisakan beberapa persoalan 
seperti, ‘dalang ‘ atau ‘otak’ dari penyerangan warga Syiah belum di-
hukum, Tajul Muluk yang menjadi korban dijadikan tersangka untuk 
kasus penodaan agama, tidak terlindunginya warga syiah dari tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. 

Jika diamati lebih jauh, kebencian terhadap warga Syiah di Sam-
pang sudah dimulai dari tahun 2010 atau jauh sebelum itu. Hal ini ter-
bukti dari beberapa pernyataan saksi yang memberatkan dalam persi-
dangan kasus Roies Al Hukama. Pada beberapa kesempatan, Roies Al 
Hukama menyampaikan pernyataan yang mengandung ketidaksukaan 
terhadap Syiah. Kalimat yang diucapkan seperti:

• “Qur’an Syiah itu lain dalilnya tidak diambil dari Qur’an tetapi 
pura-puranya diambil dari Qur’an” (tausiah dari Roies Al Hu-
kama saat menjadi penceramah dalam pengajian tahun 2011)

• “Reng Syiah neka sesat, Syiah seperti ular Saw.ah, orang syiah 
jika bersedekah jangan dimakan supaya dikubur saja, orang 
syiah kalau duduk kursinya harus dicuci karena najis” (cera-
mah Roies Al Hukama dalam pengajian tahun 2010)

• “orang Syiah sesat, kafi r, orang syiah najis, kalau nasi diberi ke 
nyai lalu dimakan najis, orang syiah temani sunni juga haram” 
(ceramah Roies Al Hukama dalam pengajian istighosah tahun 
2010)

• “kalau ada orang Syiah di Blu’uran supaya diusir, Syiah itu se-
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sat, kafi r” (ceramah Roies Al Hukama saat pengajian tahun 
2010

Pernyataan-pernyataan Roies Al Hukama yang menyiratkan keti-
daksukaan tersebut didengar beberapa orang karena diucapkan pada 
saat memberikan ceramah. Hal ini bisa disebut sebagai ujaran keben-
cian (hate speech) karena Roies mengeluarkan pernyataan-pernyataan 
kebencian atau permusuhan terhadap kelompok Syiah. Oleh karena 
itu, seharusnya pasal yang didakwakan untuk Roies adalah pasal 156 
KUHP dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesa-
han Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Setelah 
itu baru bisa ditarik benang merah antara ujaran kebencian dengan hate 
crime (tindak pidana kebencian) untuk mendakwa Roeis sebagai orang 
yang menyuruh melakukan penyerangan terhadap warga Syiah di Sam-
pang. Ujaran kebencian seringkali menjadi awal mula terjadinya konfl ik 
sosial yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dan lainnya6.

Keterkaitan antara ujaran kebencian yang diucapkan Roies deng-
an peristiwa penyerangan warga Syiah di Sampang juga diamati oleh In-
donesia Legal Resource Center (ILRC). Hal ini disampaikan pada saat Work-
shop “Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan di Indonesia”. Narasumber dari ILRC menyampai-
kan bahwa “ada kemungkinan relasi kuat antara ujaran kebencian yang di-
lakukan oleh tokoh lokal dengan kejadian kekerasan dan penyerangan terhadap 
warga Syiah di Karang Gayam, Omben, Kabupaten Sampang Madura tanggal 
26 Agustus 2012”7. ILRC telah melakukan pengumpulan informasi-in-
formasi terkait dengan kasus ini dari berbagai sumber baik wawancara, 
berita media maupun penelusuran di dunia maya. Hasil dari penelu-
suran dan verifi kasi informasi disimpulkan bahwa ada hubungan kuat 
antara ujaran kebencian dengan kejadian kekerasan dna penyerangan 
terhadap warga Syah di Omben Karang Gayam Sampang pada tanggal 
26 Agustus 2012. Massa dimobilisasi menggunakan ujaran kebencian 

6 Pultoni, Panduan Pemantuan: Tindak PIdana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian 
atas Dasar Agama (The Indonesian Legal Resources Center 2012)

7 Uli Parulian Sihombing, ‘Ujaran Kebencian Terhadap Warga Syiah di Jawa Timur’, 
makalah yang disampaikan saat Workshop “Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu 
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Surabaya 24-25 April 2013 yang 
diselenggarakan oleh Indonesia Legal Resource Center (ILRC) bekerjasama dengan Pusat Studi 
HAM Universitas Surabaya (Pusham Ubaya)
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untuk memusuhi dan membentu opini serta memberikan stigma jelek 
terhadap warga Syah di Jawa Timur. 

Selain ada hubungan kuat antara ujaran kebencian dengan kasus 
penyerangan tersebut, dalam peristiwa ini terjadi pula condoning oleh 
Bupati Sampang. Hal ini terungkap dari kesaksian salah satu saksi yang 
memberatkan terdakwa. Pada saat pengajian Mauludan tahun 2012, 
menurut saksi Bupati Sampang berpidato “kalau ada orang Syiah tidak 
mau kembali ke Sunni supaya diusir”. Bupati sebagai pejabat pemer-
intah seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pejabat 
pemerintah harus bisa melindungi semua warga negara tanpa ada pem-
bedaan dan tidak mendukung salah satu kelompok masyarakat.

3.3  Pemahaman Hakim tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/
Pn Sby merupakan salah satu produk hukum yang sangat penting teru-
tama dalam menilai tindakan menyebar kebencian (hate speech). Putusan 
tersebut berisi tentang pernyataan hakim atas perkara yang melibatkan 
terdakwa H. Roies Al Hukama yang didakwa melanggar ketentuan hu-
kum pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP) yang disusun dalam dakwaan subsider oleh jaksa 
penuntut umum.  Analisis hukum yang akan diberikan terkait putusan 
tersebut akan difokuskan pemahaman jaminan pemenuhan hak asasi 
manusia dalam proses hukum yang tampak dalam putusan tersebut. 

 Sebagaimana halnya berkas putusan pengadilan, Putusan Pen-
gadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/PnSby telah men-
catat proses pengadilan dalam perkara terdakwa H. Roeis Al Hukama 
secara sistematis. Hal tersebut tampak dengan jelas dalam uraian si-
dang pengadilan pada setiap tahap persidangan terekam dengan baik 
sehingga dapat diketahui proses persidangan dengan jelas. Sebagaima-
na ditentukan dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana 
bahwa proses persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari hukum pidana formil maka pelaksanaannya harus menjunjung 
tinggi asas kepastian hukum. Setiap tahap persidangan harus didasar-
kan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No.8/1981 agar 
tidak mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia yang dimiliki 
oleh orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kajian terhadap 
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putusan pengadilan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya pros-
es persidangan yang telah sesuai dengan UU No. 8/1981. Hal terse-
but dapat dibuktikan dari dilakukannya tiap tahapan persidangan se-
bagaimana diatur dalam UU No. 8/1981 antara lain tahap dakwaan, 
tahap pembuktian, hingga tahap putusan pengadilan. Hal yang tidak 
kalah penting dari dimulainya persidangan, jaminan perlindungan hak 
terdakwa dihadapan hukum juga telah dipenuhi dengan mendapatkan 
pendampingan dari penasehat hukum. Tahap dakwaan pun dilakukan 
jaksa penuntut umum dengan mengajukan beberapa ketentuan hukum 
yang dituduhkan kepada terdakwa sehingga menjadi dasar bagi hakim 
untuk mengadili. Hal tersebut sangatlah penting mengingat kejelasan 
ketentuan hukum pidana mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum merupakan perwujudan kepastian hukum bagi terdakwa. Jaksa 
penuntut umum bertanggung jawab penuh atas dakwaan yang diaju-
kannya sehingga harus membuktikan dakwaanya pada tahap pembuk-
tian di sidang pengadilan. Selain itu dicantumkannya ketentuan hukum 
pidana mana yang menjadi dasar dakwaan akan menghindarkan ter-
dakwa dari dakwaan ganda atas kasus yang sama sehingga menjamin 
kepastian hukum. Terdakwa mendapatkan dakwaan melanggar keten-
tuan hukum yaitu pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang disusun secara subsider. Artinya, 
terdakwa dituduh melakukan perbuatan pembunuhan (doodslag) sebagai 
orang yang menyuruhlakukan atau melakukan tindakan pengrusakan 
yang mengakibatkan kerugian besar. Hanya terhadap kedua ketentuan 
hukum tersebut jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya tin-
dakan yang dilakukan oleh terdakwa. 

 Hal yang menarik dalam putusan pengadilan tersebut, majelis 
hakim menggelar tahap pembuktian yang begitu panjang dengan meng-
hadirkan begitu banyak saksi. Saksi tersebut begitu berimbang baik dari 
pihak jaksa penuntut umum  maupun dari pihak pembela. Keadaan ini 
sangat sesuai dengan pengaturan hukum acara pidana sebagaimana dia-
tur dalam UU No. 8/1981. Mengingat proses pembuktian merupakan 
tahap yang paling menentukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya 
tindak pidana maka hadirnya saksi yang berimbang menunjukkan ad-
anya proses yang obyektif. Catatan penting dari kesaksian yang disam-
paikan oleh saksi yang dihadirkan ternyata keterangan yang diberikan 
oleh para saksi tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan dakwaan 
penuntut umum. Justru apa yang disampaikan oleh saksi menunjuk-
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kan terdakwa tidak bersalah melanggar ketentuan hukum yang didak-
wakan penuntut umum. Apa yang dilakukan terdakwa lebih merupakan 
tindakan menghasut orang banyak untuk membenci seseorang karena 
perbedaan pemahaman kepercayaan. Hal berbeda justru menjadi per-
timbangan jaksa penuntut umum yang memberikan penilaian bahwa 
tindakan terdakwa memiliki korelasi dengan korban yang tewas dan 
kerusakan rumah akibat pembakaran oleh massa. Hal tersebut patut 
disayangkan mengingat tindakan terdakwa justru menunjukkan adanya 
tindakan menyebarkan kebencian yang dilakukan secara langsung me-
lalui publikasi (hate speech). 

 Pertimbangan hakim pun dalam mencermati pemenuhan un-
sur –unsur ketentuan hukum sebagaimana didakwaan penuntut umum 
mulai dari ketentuan hukum pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP diperoleh kesimpulan tidak terbukti. Tindakan terdakwa sama 
sekali tidak menunjukkan bahwa terdakwa menyuruhlakukan tindakan 
pembunuhan akan tetapi membenci seseorang. Begitu pula dengan 
pertimbangan hakim pada Pasal 170 ayat (2) ke–3 KUHP mengenai 
tindakan pengrusakan hampir sama dengan pertimbangan pertama 
justru keterangan saksi yang dihadirkan tidak menunjukkan bahwa ter-
dakwa menyuruhlakukan tindakan pengrusakan akan tetapi menyuruh 
membenci seseorang karena perbedaan pemahaman akan ajaran. 

 Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pun dilakukan dengan 
menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis yaitu dengan me-
mahami maksud unsur ketentuan hukum yang ada dikaitkan dengan 
tujuan pembentukan ketentuan hukum lalu dibandingkan dengan tin-
dakan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Pemahaman yang 
diperoleh akan menjadi kesimpulan akhir ada atau tidaknya kesesuaian 
antara unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum dengan tin-
dakan yang dilakukan oleh terdakwa. 

 Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak asasi manusia 
dalam putusan tersebut justru telah dipenuhi dengan lengkap dari sisi 
terdakwa. Tiap tahap proses persidangan menunjukkan adanya perlind-
ungan dan jaminan kepastian hukum sehingga terdakwa terhindar dari 
pengurangan hak asasi manusia secara semena-mena. Proses hukum 
acara pidana telah dijalankan dengan baik terlepas dari bebasnya terdak 
wa. Kesalahan justru terletak pada jaksa penuntut umum yang meng-
ajukan ketentuan hukum mengenai pembunuhan dan pengrusakan pa-
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dahal tindakan menyebarkan kebencianlah yang dilakukan oleh terda-
kwa. Sudah seharusnya terdakwa didakwa dengan pasal 156 KUHP 
karena melakukan tindakan menyebarkan kebencian terhadap golong-
an masyarakat yang dalam hal ini kelompok yang memiliki perbedaan 
pemahaman dengan dirinya.

 
IV.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan

• Pada perspektif  terdakwa, putusan perkara telah memenuhi 
hak asasi manusia karena proses telah memenuhi prosedur 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan per-
aturan yang berlaku.

• Pada perspektif  korban, putusan perkara tidak memenuhi hak 
asasi manusia karena: 1. Aktor intelektual di balik kasus pe-
nyerangan tidak dibuktikan, 2. Korban justru diposisikan seb-
agai terdakwa dengan tuduhan penodaan agama.

• Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal-pasal KUHP 
yang tepat, yaitu yang berkaitan dengan aspek ujaran keben-
cian/hate speech.

• Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan ketentuan hukum 
lain dan lebih tinggi dalam membangun dakwaan, seperti pas-
al 156 KUHP dan UU 39/1999.

• Mengingat adanya asas dalam KUHP bahwa seseorang tidak 
dapat didakwa dua kali untuk kasus yang sama walaupun den-
gan dasar dakwaan berbeda, maka Roies Al Hukama tidak 
dapat didakwa untuk kasus hate speech.

4.2 Rekomendasi

• Jaksa Penuntut Umum memasukkan bukti baru dalam proses 
kasasi, yang dapat membuktikan dakwaan pada sidang sebel-
umnya.

• Memberikan masukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
memasukkan pasal 156 KUHP sebagai dasar dakwaan pada 
kasus-kasus lain yang serupa.
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Kasus “Facebooker” Alexander Aan: Antara Siar 
Kebencian, Penistaan Agama, Penyebaran Ateisme dan 

Kebebasan Berpendapat. 
Oleh :

Margiyono, S.H., L.LM

Abstrak

Kasus Alexander Aan menjadi salah satu kasus yang dibicarakan ber-
bagai kalangan. Ia dikenai tuduhan menyebarkan kebencian suku, ras, 
agama dan antar golongan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) 
juncto pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Eelektronik (ITE); atau menyebarkan pesan yang men-
imbulkan permusuhan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) 
sebagaimana diatur dalam pasal  156 a huruf  a KUHP atau me-
nyebarkan pesan di muka umum dengan maksud agar supaya orang 
tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan kepada Ketu-
hanan Yang Maha Esa, sebagaimana dilarang oleh pasal 156 a huruf  
b KUHP. Ketiga tuduhan tersebut dikarena sejumlah status dan post-
ingnya yang pada intinya mengkritik ajaran agama Islam. Pengadilan 
Negeri Muaro, Sumatera Barat, menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan. 
Penelitian ini akan menganalisa putusan pengadilan terhadap Alex-
ander Aan, dikaitkan dengan pembatasan hak kebebasan beragama/
berkeyakinan dan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kata Kunci: SARA, Menyebarkan kebencian, UU Informasi dan 
Transaksi Eelektronik (ITE)
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I.  PENDAHULUAN

Seorang penguna media sosial, Facebook, Alexander Aan dijerat 
dengan delik penistaan agama sesuai pasal 28 ayat (2) junto pasal 45 
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE). Alexander yang merupakan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) di Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Dhar-
masraya, Sumatera Barat, diadili karena postingnya di Facebook dini-
lai menghina Agama Islam. Alexander sendiri merupakan salah satu 
admin grup Facebook bernama “Atheis Minang”. Grup dibuat dan 
dikelola oleh beberapa orang asal Sumatera Barat, salah satunya adalah 
Jusfi q Hadjar yang biasa menggunakan nama Jusfi q Hadjar Gelar Mar-
adjolelo, aktivis berdarah Minang yang sudah puluhan tahun tinggal 
di negeri Belanda dan sejak tahun 1996 aktif  dalam diskusi-diskusi di 
dunia maya.

Bermula dari munculnya beberapa posting di grup Facebook ber-
nama Ateis Minang yang isinya dinilai menghina agama Islam. Wa-
lau bukan pendiri grup, ia menjadi salah satu admin setelah diundang 
pendirinya, Jusfi q Hadjar. Namun, Alexander sendiri memposting be-
berapa informasi yang dinilai menghina Nabi Muhammad Saw., yaitu :

a. Artikel berjudul “Nabi Muhammad Tertarik Pada Menantu-
nya Sendiri”;

b. Sebuah gambar yangd diberi tajuk “Nabi Muhammad beran-
cuak Jo Babu Bininyo” (Nabi Muhammad Bersetubuh dengan 
Pembantu Istrinya);

c. Karikatur yang diberi tulisan “Nabi Muhammad bersetubuh 
dengan Menantunya”;

d. Gambar Ka’bah dilanda banjir.

Dalam artikel tersebut, Alexander juga menyebutkan sebuah kali-
mat berbunyi “..ayat Al Quran diturunkan dalam kaitan melegalkan perkawi-
nan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jas”.

Melalui akun Facebook pribadinya, Alexander juga kerap menu-
liskan status dan posting yang pada intinya mengkritik ajaran agama 
Islam. Salah satu status Facebook Alexander yang dipermasalahkan 
adalah berbunyi “Kalau kamu percaya Tuhan, tolong lihatkan Tuhanmu itu 
pada aku”. 
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Posting-posting di Facebook tersebut dibaca rekan kerjanya. Mere-
ka lantas menegur Alexander dan meminta untuk menghapusnya. 
Alexander merasa hal itu adalah pendapatnya dan dia mempertahan-
kan pendapatnya tersebut. Lantas beberapa orang mendatangi kan-
tor Alexander dan memukulinya. Tak lama kemudian, beberapa polisi 
datang dan menangkap Alexander. Polisi memproses Alexander secara 
hukum, dan Jaksa mendakwa Alexander dengan tuduhan melakukan 
penistaan agama yang menimbulkan permusuhan suku, ras, agama dan 
antar golongan (SARA). Dakwaan Jaksa yang dikenakan terhadap Al-
exander adalah:

Pertama, secara tanpa hak menyebarkan kebencian suku, ras, 
agama dan antar golongan sebagaimana diatur dalam pasal 28 
ayat (2) juncto pasal 45ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Eelektronik (ITE); atau
Kedua, menyebarkan pesan yang menimbulkan permusuhan 
suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur 
dalam pasal  156 a huruf  a KUHP; atau
Ketiga, menyebarkan pesan di muka umum dengan maksud agar 
supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersen-
dikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dilarang 
oleh pasal 156 a huruf  b KUHP.
Penuntut umum, dalam kasus ini, tidak menggunakan UU PNPS 

No. 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama (blasphemy) yang sering di-
gunakan untuk menjerat kasus-kasus serupa. Penuntut umum, melain-
kan menggunakan pasal penyebaran permusuhan SARA dan penyeba-
ran ateisme sebagaimana dilarang UU ITE dan KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro, Sumatera Barat, yang 
mengadili menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Alexander karena 
perbuatannya tersebut dinilai secara sah  dan meyakinkan memenuhi 
unsur-unsur delik pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 156 huruf  a dan 
huruf  b KUHP. Majelis hakim menilai berdasarkan keterangan para 
saksi dan alat bukti yang ada, tindakan Alexander tersebut bisa menim-
bulkan permusuhan SARA, walau tidak menjelaskan secara detail dam-
pak permusuhan SARA yang dimaksud. Walaupun secara factual Al-
exander terbukti menyebarkan pesan yang dapat dinilai menyakiti hati 
umat Islam, namun materi yang disebarkan Alexander Aan tidak berisi 
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hasutan untuk mendorong permusuhan umat Islam dengan golongan 
lain. Bahkan, Alexander juga tidak menganjurkkan agar penganut ateis 
memerangi umat Islam. 

Lebih dari itu, tidak terbukti danya hubungan kasualitas antara 
tindakan Alexander (mengkritik Nabi Muhammad) dan terjadinya per-
musuhan antara umat Islam dan penganut keyakinan lain. Padahal, ru-
musan pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 156 a huruf  a KUHP meru-
pakan delik materill (suatu delik yang dirumuskan berdasarkan akibat). 
Dengan kata lain, suatu delik menyebarkan permusuhan SARA hanya 
terjadi jika muncul akibat, yaitu adanya permusuhan SARA. Permu-
suhan tersebut, tentunya harus disebabkan atau didorong oleh pesan 
yang disebarkan oleh Alexander.

Persoalan selanjutnya adalah apakah tindakan yang dilakukan 
Alexander merupakan bentuk penyebaran permusuhan SARA atau 
merupakan diskusi publik mengenai hal-hal terkait agama? Sebelum 
menyatakan dirinya sebagai Ateis, Aleander merupakan seorang muslim 
yang rajin. Ia merupakan lulusan pesantren yang pandai mengaji. Na-
mun Alexander merupakan orang yang tak berhenti berpikir dan men-
galami “kegalauan teologis”. Karena di tempat tinggalnya tak ada rekan 
diskusi mengenai keagamaan, Alexander lantas aktif  dalam diskusi on-
line, salah satunya melalui grup Facebook bertajuk Ateis Minang. Grup 
Facebook tersebut merupakan ajang diskusi, walau bukan merupakan 
wahana diskusi formal seperti jurnal ilmiah. Namun, grup tersebut 
bukan merupakan media propaganda untuk menyebarkan ajaran ateis 
melainkan merupakan ajang tukar pikiran mengenai masalah ateismi 
diantara orang-orang Minang di yang menyebar di berbagai tempat.

Pertanyaannya, apakah berdiskusi yang bersifat mengkritik agama 
merupakan bentuk menyebarkan permusuhan SARA dan menyebar-
kan ajaran ateis? Apa berbedaan menyebarkan permusuhan dan dis-
kusi? Apakah masalah-masalah sensitif  yang menyangkut agama tidak 
boleh didiskusikan terbuka karena bisa menimbulkan permusuhan 
SARA?  

II. PERMASALAHAN

Dari kasus Alexander Aan tersebut, muncul beberapa persoalan 
yang menjadi pertanyaan penelitian ini:
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a. Pertama, apakah mendiskusikan isu-isu sensitif  melalui fora 
online seputar agama merupakan bentuk tindakan menyebar-
kan permusuhan SARA? 

b. Kedua, Apakah pembatasan (margin of  appreciation) dapat dite-
rapkan untuk memnatasi diskusi tersebut? Bagaimana prinsip 
dan pelaksanaan margin of  appreciation yang tepat sehingga bisa 
menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan menjaga 
ketertiban umum?

c. Ketiga, apa dampak putusan Alexander Aan terhadap kebe-
basan berpendapat di internet, termasuk fora online?

III. ANTARA DISKUSI PUBLIK DAN MENYEBARKAN PER 
MUSUHAN SARA: DIMANA BATASNYA?

3.1 Diskusi Publik
Diskusi publik merupakan pondasi masyarakat demokratis. 

Dalam Bab II buku On Liberty, John Stuart Mill menekankan pentingnya 
kebebasan berpikir dan diskusi dan bahayanya jika kebebasan tersebut 
dibatasi oleh negara. Ada tiga alasan Mill mengapa kebebasan berpikir 
dan berdiskusi tidak boleh dibatasi1: Pertama, pembatasan kebebasan 
berpikir dan berdiskusi merupakan bentuk ketidakmampuan kita un-
tuk berargumentasi. Kedua, pembatasan kebebasan berpendapat dan 
berdiskusi, walau pendapat tersebut mengandung kesalahan, tapi men-
gubur kebenaran yang juga terkandung dalam pendapat tersebut beta-
papun kecilnya. Ketiga, kalaupun pendapat tersebut salah, jika tidak 
boleh didiskusikan secara terbuka justru akan mengundang kecurigaan 
jangan-jangan pendapat tersebut benar. Lebih jauh, pembatasan kebe-
basan berpendapat dan berdiskusi akan mendorong masyarakat untuk 
hanya mendapat sumber kebebaran dari dogma-dogma formal, tanpa 
mengajak mereka membuka pikiran terhadap adanya kemungkinan ke-
benaran lainnya. Mill juga menekankah bahwa pelarangan kebebasan 
berpendapat dan diskusi atas nama keyakinan atas doktrin yang lemah 
merupakan hal yang berbahaya.

Masyarakat demokratis membutuhkan adanya ruang publik (pub-
lic sphere) –ruang dimana masyarakat bisa berdiskusi secara bebas untuk 
membicarakan maslaah-masalah sosial—merupakan salah satu krite-

1  John Stuart Mill, On Liberty (1859).
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ria masyarakat demokratis2. Ruang publik, dengan demikian dipahami 
sebagai “teater publik dalam masyarakat modern dimana partisipasi 
politik dikembangkan melalui medium perbincangan (medium of  talk)”3.   
Menurut Jugen Habermas, ruang publik merupakan wahana penting 
bagi demokrasi karena merupakan sarana untuk perubahan struktural 
masyarakat secara struktural.4 Tanpa adanya ruang publik, maka tidak 
ada tempat bagi masyarakat untuk mendiskusikan masalah-masalah 
bersama sehingga sulit mewujudkan adanya kebersamaan untuk mem-
ecahkan persoalan secara kolektif.

Kebebasan berpendapat bukan hanya penting dalam konteks 
sebagai instrumen demokrasi, namun juga sudah lama diakui sebagai 
hak dasar manusia. Hak kebebasan berpikir, berhati nurani (freedom to 
conscience) dan kebebasan beragama merupakan hak yang sebenarnya 
saling melengkapi. Pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
mengatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, hati 
nurano dan beragama: dalam hal ini termasuk kebebasan untuk pindah 
agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama 
atau kepercayaan dengan cara menyebarkan ajarannya, mengamalkan-
nya, beribadat dan mentaatinya, baik secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama orang lain, di muka umum maupun di tempat 
sendiri”5.  

Kebebasan berfi kir, hati nurani dan beragama tersebut juga meli-
puti kebebasan untuk menolak ajaran agama, sebagaimana diterangkan 
dalam penjelasan umum pasal nomor 22 DUHAM oleh PBB: 

1. hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama 
(yang juga meliputi kebebasan untuk memeluk agama) dalam 
pasal 18.1 bersifat luas dan dalam; ini mengarah kepada ke-
bebasan untuk memikirkan segala hal, keyakinan pribadi dan 
keimanan pada agama dan kepercayaan, baik itu diejawantah-
kan secara individual atau dalam masyarakat secara bersama-

2 Gerard Hauser, “Vermicular Dialogue and the Rhetorical in Public Opinion”, 
Communication Monograph (21998) 5 (2): 83-107, p 86.

3 Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution of  the Critique of  Actually 
Existing Democracy” (1990) Duke University Press 25 (26), hal 50-80.

4  Jurgen Habermas, The Structural Transformation of  Public Spehere: An Inquiry Into 
The Category of  Bourgeois Democracy (Politi, Cabride, 1962).

5 Deklarasi Universal HAM, pasal 18
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sama…
2. Pasal 18 melindungi penganut keyakinan agama (theis), pen-
ganut bukan agama (non-theis) dan kaum tak beragama (atheis), 
juga hak untuk tidak mengakui agama atau kepercayaan apa-
pun. Istilah “kepercayaan” dan “agama” haruslah dipahami 
secara luas. Pasal 18 tidak hanya dibatasi pelaksanaannya hanya 
bagi agama-agama tradisional atau hanya kepada agama atau 
kepercayaan yang berkharakter melembaga atau amalan yang 
serupa (analog) dengan agama-agama tradisional tersebut”6. 

Lebih lanjut, hak untuk mengkritik suatu agama juga dilindungi 
pasal 19 DUHAM sebagai bagaian dari kebebasan berekspresi.7 Pasal 
19 DUHAM mengatakan:

“Setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan 
berpendapat; hak ini meliputi juga kebebasan untuk meme-
gang teguh pendapat tanpa gangguan apapun dan untuk men-
cari dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media 
apapun dan tanpa batas kenegaraan apapun (frontier)8”. 

Kebebasan berekpresi dan pendapat menggunakan “medium 
apapun” dan tanpa adanya “batas-batas negara (frontier), ini berarti juga 
bebas berekspresi menggunakan sarana media internet, termasuk Face-
book. Internet adalah medium yang kini digunakan oleh banyak orang 
dan diakui sebagai sarana untuk bisa (enable) orang dalam melaksanakan 
hak asasinya9.  

3.2  Menyebarkan Permusuhan SARA  (Hate Speech)
Alexander dijerat dengan pasal menyebarkan permusuhan SARA 

atau syiar kebencian (hate  speech), sebagaimana diatur dalam pasal 28 
ayat (2) UU ITE:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar-
kan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa keben-
cian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyara-

6  Penjelasan Umum PBB Nomor 22.
7  International Humanist and Ethical Uninon, Freedom of  Thought 2012: A Global 

report on Discrimination Against Humanists, Atheists and Nonreligious (IHEU, 2012), hal 9.
8  DUHAM, pasal 19
9 Laporan Special Reporteur PBB tentang Kebebasan Berekspresi 2011.
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kat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolon-
gan”.  

Pasal tersebut merupakan delik yang mirip sebagaimana diatur 
dalam pasal 156 a KUHP yang memidanakan siar kebencian (hate speech) 
dan penistaan agama (blasphemy) (huruf  a) serta menyebarkan ajaran 
ateisme (156a huruf  b) berbunyi:

“Dipidana dengaan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengelu-
arkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indo-
nesia.

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apa yang dimaksud siar 
kebencian sebagaimana dilarang pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 
156 a huruf  (a) KUHP, apa yang dimaksud penistaan agama (blasphemy) 
sebagaimana diatur oleh pasal 156 a huruf  (a) serta apa yang dimak-
sud menyebarkan ajaran ateisme. Apakah sebuah diskusi publik dapat 
dikategorikan dalam tindak pidana seperti itu, atau harus ada syarat-
syarat khusus. Hal ini penting untuk menilai putusan hakim dalam 
menerapkan norma tersebut dalam kasus Alexander Aan.

3.3  Siar Kebencian  (Hate Speech)

Menyebarkan pesan yang berisi permusuhan SARA atau siar ke-
bencian (hate speech) adalah komunikasi yang merendahkan martabat 
seseorang atau sekelompok orang berdasarkan sifat diskriminasi terha-
dap seseorang atau kelompok tersebut khususnya dalam situasi tertentu 
yang bisa memprovokasi kekerasan10. Hukum mengenai siar kebencian 
tidaklah sama di berbagai negara, namun secara umum bisa dikategori-
kan menjadi tiga kelompok, yaitu :

Pertama, negara yang menganggap siar kebencian tidak bisa 

10  John T Nockleby, “Hate Speech” dalam Encyclopedia of  American Constitution (2000) 
vol. 3 (edisi 2) hal 1277-1279; “Hate Speech Law and Legal Defi nition” US Legal <defi nitions.
uslegal.com/hate-speech> (diakses 10 Agustus 2013).
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dilarang oleh undang-undang karena merupakan bagian dari ke-
bebasan berekspresi. Hanya Amerika Serikat yang berpandangan 
seperti ini. 
Kedua, negara yang secara keras dan luas melarang siar keben-
cian, bahkan pelarangannya umumnya sangat eksesif. Negara 
dalam golongan ini adalah negara-negara Eropa, disamping 
Kanada. 
Ketiga, adalah negara yang melarang siar kebencian namun ti-
dak eksesif. Negara seperti ini bisa digolongkan lagi menjadi dua 
kelompok. Pertama negara-negara yang melarang siar kebencian 
dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan kelompok 
minoritas. Kedua adalah negara-negara yang melarang siar keben-
cian dalam rangka melindungi kelompok mayoritas atau nilai-nilai 
tradisional.
Amerika Serikat mungkin satu-satunya negara yang tidak memi-

liki undang-undang melarang siar kebencian karena hal ini dipandang 
sebagai kebebasan berekspresi yang merupakan hak konstitusional se-
bagaimana dijamin oleh Amandemen Pertama. Namun bukan berarti 
siar kebencian di AS sama sekali tidak bisa dipidana, karena kasus-kasus 
di Mahkamah Agung (case laws) mengakui bahwa ada bentuk-bentuk 
ekspresi yang tidak masuk dalam perlindungan Amandemen Pertama, 
antara lain : cabul (lewd and obscene), penistaan agama (profane), dan peni-
staan atau penghinaan atau kata-kata permusuhan (fi ghting words) yang 
bisa berakibat pada terjadinya kerusakan (injury) dan dengan cepat 
merusak kedamaian11. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pem-
batasan kebebasan berekspresi tersebut tidak serta merta namun harus 
memenuhi syarat adanya kerusakan (injury) dan dengan cepat merusak 
perdamaian. Syarat tersebut baru diperjelas dalam putusan MA yang 
membebaskan Ku Kluk Klan yang rasis dan kerap menyebar keben-
cian12. MA menerapkan batu uji berupa “imminent danger test”. Inti tes 
tersebut adalah apakah suatu siar tersebut diarahkan untuk mengobar-
kan tindakan kerusuhan secara tiba-tiba.13 Pada 1969 batu uji tersebut 
disempurnakan menjadi: apakah si penyiar memiliki niat untuk men-
gobarkan kerusuhan tersebut dan ada dugaan bahwa kerusuhan akan 

11 Chaplinsky vs New Hampshire, 315 US 568, 572 (1942
12  Brandeburg vs Ohio, 359 US 444, at 447 (1969).
13 Ibid.
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terjadi sebagai akibat dari isi siarnya. Perlu digarisbawahi bahwa pelar-
angan adalah terhadap isi siar, bukan cara menyampaikan siar (misalnya 
menggunakan bahasa atau gambar-gambar yang provokatif)14.

Walaupun internet dan media di AS kerap digunakan untuk me-
nyebarkan siar kebencian hal ini tidak bisa membuat Kongres mem-
buat UU yang melarang hal tersebut karena Amandemen Pertama 
secara eksplisit melarang Kongres membuat UU yang membatasi ke-
bebasan berekspresi dan kebebasan pers, walau tidak melarang Mah-
kamah Agung (dalam hal ini berfungsi sebagai penerjemah konstitusi) 
membuat larangan melalui case law. Pada 1992 Kongres memerintah-
kan Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA) un-
tuk membuat assasmen penggunakan telekomunikasi termasuk radio 
dan televisi sebagai sarana penyebaran siar kebencian. Laporan NTIA 
menyimpulkan bahwa internet dan media penyiaran telah menjadi sa-
rana untuk menyebarkan siar kebencian, namun NTIA merekomen-
dasikan tidak perlu adanya sensor terhadap siar kebencian melainkan 
menyarankan pembatasan melalui edukasi publik15. Walaupun komisi 
penyiaran AS (FCC) didorong untuk mengusut siar kebencian yang 
marak melalui radio dan televisi oleh National Hispanic Media Coalition, 
namun FCC sampai sekarang tidak melakukan pengusutan oleh karena 
FCC tidak boleh melakukan sensor.

Bertolak belakang dengan AS, negara-negara Eropa memiliki 
undang-undang yang sangat keras terhadap siar kebencian dan mener-
apkan sensor terhadap materi yang berisi kebencian. Bukan hanya itu, 
banyak negara Eropa memiliki undang-undang yang memidanakan 
pengingkaran holokaus (holocaust denial), yaitu setiap pernyataan yang 
menyangkal adanya pembantaian oleh partai Sosialis Nasionalis Jerman 
(NAZI) terhadap kaum Yahudi pada Perang Dunia II. Bahkan sebagian 
negara Eropa memasukkan homophobia sebagai salah satu bentuk siar 
kebencian. Di Belgia, pidana siar kebencian diatur dalam dua undang-
undang yakni UU Anti-Rasisme 1981 dan UU Pengingkaran Holokaus 
1995. Di Belanda, siar kebencian dilarang melalui KUHP pasal 372 c 
yang meliputi ekspresi penghinaan terhadap sekelompok orang ber-
dasarkan ras,agama, falsafah hidup, orientasi seksual dan cacat fi sik 
maupun mental. Sedangkan pasal 137 d melarang tindakan mengobar-

14 RAV vs City of  St Paul 91992), 505 US 377.
15 NTIA, Role of  Telecommunication in Hate Speech, Report to Congress, hal 84
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kan permusuhan atas dasar  ras, agama, falsafah hidup, gender, orientasi 
seksual dan cacat fi sik maupun mental. Pada 2009 pembuat fi lm “Fitna” 
yang dibuat anggota parlemen sayap Kanan Geert Wilders dinyatakan 
melanggar dengan pasal 137 c dan 137d oleh pengadilan Amsterdam, 
namun dalam pengadilan banding pada 2011 ia dinyatakan bebas dari 
segala dakwaan. Jerman hanya memidanakan tindakan mengobarkan 
permusuhan (incitement of  hatred)  berdasar pasal 130 KUHP, yang me-
liputi permusuhan terhadap sebagian penduduk atau menyerukan ke-
kerasan atau tindakan kekerasan diluar hukum terhadap mereka, atau 
menghina, atau dengan mengakibatkan kerugian melakukan penistaan 
atau penghinaan terhadap martabat manusia yang dilindungi konstitusi. 
Di Perancis, adalah negara yang paling keras dalam hal siar kebencian 
dilarang melalui KUHP dan UU Pers yang meliputi komunikasi publik 
yang bersifat menghina atau menista, atau yang mengobarkan diskrimi-
nasi, permusuhan atau kekerasan terjadap seseorang atau sekelompok 
orang atas dasar asal-usul, etnis, kemiskinan, kebangsaan, ras, agama, 
jenis kelamin, orientasi seksual dan kecacatan. Selain itu Perancis me-
miliki UU Gayscott yang mengancam pidana setiap pernyataan yang 
membenarkan Holokaus atau mengingkari adanya Holokaus. Inggris 
memiliki beberapa undang-undang yang memidanakan siar kebencian 
terhadap beberaga kategori orang. Undang-undang tersebut melarang 
komunikasi yang bermuatan kebencian, ancaman, pelecehan, penistaan 
terhadap orang atas dasar warna kulit, ras, kecacatan, kebangsaan, atau-
pun orientasi seksual. 

Di tingkat Komisi Eropa pembatasan kebebasan siar kebencian 
tidak dilarang berdasar pasal 10 Konvensi HAM Eropa, termasuk ad-
anya undang-undang yang memidanakan pengingkaran Holokaus atau 
menyepelekan adanya genosida atau kejahatan terjadap kemanusiaan. 
Putusan Pengadilan HAM Eropa justru merekomendasikan agar neg-
ara anggota Uni Eropa memerangi siar kebencian, yang meliputi per-
nyataan yang berisi sikap anti-Smitisme (anti Yahudi) dan anti-Islam.

Hukum di banyak negara melarang siar kebencian, baik secara 
pidana maupun perdata, dengan tujuan untuk melindungi seseorang 
atau suatu kelompok oleh karena memiliki karakteristik tertentu16, mis-

16 Activist Guide to Yogyakarta Principle, hal 125 (Yogyakarta Principle in Action); 
Terry A Kinney “Hate Speech of  Communication” dalam The International Encyclopaedia of  
Communication (Blackwell Reference Online) (diakses 10 Agustus 2013.



 62

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

alnya etnis, suku, agama, keyakinan dan pandangan politiknya. Hukum 
pidana terhadap siar kebencian di banyak negara dimaksudkan untuk 
menghapuskan diskriminasi rasial terhadap ras dan suku minoritas, ter-
masuk juga terhadap imigran. Di Australia, misalnya, pidana siar keben-
cian diatur di hukum beberapa negara bagian yang dimaksudkan untuk 
melindungi ras minoritas. Sementara di Salandia baru, siar kebencian 
dilarang melalui UU Hak Asasi Manusia 1993. Di Afrika Selatan siar 
kebencian diatur dalam konstitusi setelah negara itu berhasil keluar dari 
rezim Aparheid dan dalam UU Promosi Kesetaraan dan Pencegahan 
Diskriminasi yang Tidak Fair tahun 2000.

Di tataran Internasional, siar kebencian juga tidak diakui sebagai 
kebebasan berekspresi yang dilindungi. Pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak-
hak Sipil dan Politik menyatakan “setiap tindakan yang menganjurkan 
kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang berupa hasutan 
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dila-
rang oleh hukum17”.  

 
IV. PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDA-

SARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
4.1. Pembatasan Berdasarkan Standar Hukum Internasional dan 

Nasional

Hak atas kebebasan berpendapat, berhati nurani dan beragama 
sebagaimana diatur pasal 18 DUHAM dan hak atas kebebasan ber-
ekspresi sebagaimana diatur dalam pasal 19 DUHAM serta pasal 19 
ayat (1) dan (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik bukanlah hak yang 
bersifat absout. Hak tersebut dapat dibatasi penerapannya (derogable 
rights). Pembatasan penerapan diatur dalam pasal 19 ayat (3) Kovenan 
Hak-Hak Sipil dan Politik: 

“Pelaksanaan hak sebagaimana diakui dalam paragraf  
(2) disertai dengan tugas dan tanggungjawab khusus. Oleh 
karenanya, pelaksanaan tersebut dapat dikenakan pembatasan 
tertentu, namun pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan 
berdasarkan hukum dan hanya jika dipandang perlu:
(a) untuk menghormati hak-hak dan reputasi orang lain;

17 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 20 poin 2.
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(b) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban um- 
um (odre publik), atau kesehatan dan moralitas publik” 18

Prinsip pembatasan secara lebih jelas diatur dalam Johannesburg 
Principles yang menyatakan pembatasan berdasarkan keamanan nasi-
onal, haruslah memenuhi prinsip-prinsip:

a. Diatur melalui hukum yang bersifat aksesibel, tidak ambigu, 
dirumuskan secara rigid dan dengan presisi yang tinggi serta 
mengantisipasi adanya penyalahgunaan;

b. Untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah;
c. Dipandang perlu dalam masyarakat demokratis, yang antara 

lain harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi;
d. Dalam situasi darurat;
e. Larangan diskriminasi terhadap ras, warna kulit, gender, baha-

sas, agama, politik dan pandangan lain, kebangsaan dan asasl-
usul sosial, kekayaan, kelahiran dan status lainnya;

Di Eropa, pembatasan kebebasan tersebut dibatasi dalam pasal 
10 ayat 92) Konvensi HAM Eropa yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebebasan (berekspresi), karena disertai 
tanggungjawab dan kewajiban, dapat dibatasi berdasarkan for-
malitas-formalitas, integritas teritorial dan dan keselamatan 
publik, untuk mencegah kekacauan dan kejahatan, untuk me-
lindungi kesehatan dan moralitas, untuk melindungi reputasi 
atau hak orang lain, untuk mencegah dibukanya informasi ra-
hasia, atau untuk menjaga otoritas dan imparsialitas lembaga 
peradilan.19” 

Di Eropa, selain itu, pembatasan pelaksanaan kebebasan ber-
ekspresi juga berdasarkan doktrin margin of  appreciation dalam rangka 
menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan nasional juga 
untuk menghindari adanya konfl ik akibat perbedaan pandangan men-
genai moral dan hati nurani dalam masyarakat20. Pada intinya, margin 
of  appreciation dalam kewenangan yang dimiliki suatu negara yang ter-

18  Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 19 ayat (3).
19 Konvensi HAM Eropa, pasal 10 ayat (2)
20  Eyal Bevenisti, Margin of  Appreciation, Concessus, and Universal Standard, (1999) 

International Law and Politics 834.
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libat dalam perjanjian internasional untuk menyesuasikan penerapan 
instrument-instrumen hak asasi manusia internasional dengan kondisi 
khusus negara masing-masing21. Ada empat prinsip pembatasan ber-
dasarkan doktrin tersebut22: 

1. Efective Protection
 Tujuan utama pembatasan tersebut adalah dalam rangka un-

tuk mewujudkan efektivitas perlindungan hak asasi manu-
sia, sehingga tak bisa semata-mata pembatasan untuk untuk 
mempertahankan kedaulatan nasional;

2. Subsidiarity and Review 
 Pembatasan dilakukan dalam kerangka demokrasi dan harus 

ada ruang untuk banding terhadap pembatasan tersebut;
3. Permissible Interference with Convention Rights: 
 Pembatasan tersebut diatur dalam perjanjian atau case-law ka-

sus-kasus yang lahir dari perjanjian tersebut, yakni: (a) Diatur 
oleh hukum/berdasarkan hukum (prescribed by law or according 
to law); (b) Untuk tujuan yang legitim (legitimate aims); (c) Di-
pandang perlu dalam kerangka masyarakat demokratis (neces-
sary in a democratic society)

4. Proporsionalitas 
 Pembatasan tersebut sebanding dengan hak yang dilindungi.
Pembatasan kebebasan juga diatur dalam Deklarasi HAM Asso-

ciation of  South-East Asia Nation (ASEAN), diatur dalam prinsip umum 
butir 6 sampai 8 yang intinya23: 

1. Pelaksanaan HAM dan kebebasan harus seimbang dengan 
tanggungjawab terhadap orang lain, komunitas dan masyara-
kat dimana mereka tinggal;

2. Pelaksanaan HAM harus ditempatkan dalam konteks regional 
dengan memperhatikan perbeedaan politik, ekonomi, hukum, 

21 Yutaka Araia-Takahashi, The Margin of  Apperciation Doctrine and the Principle of  
Proportionality in the Jurisprudence of  the ECHR 2 (2002); Thomas A O’Donnel, The margin 
of  Appreciation Doctrine: Standards in the Jurisprudence of  the Europeam Court of  Human Rights, 
(1982) Human Rights Quarterly 474, 475.

22  Hendyside vs United Kingdom 5493/72 (1976) ECHR 5 (7 esember 1976)
23 Deklarasi HAM ASEAN, pasal 6-8
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sosial, budaya dan agama;
3. Pembatasan pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar hanya 

bisa dibatasi berdasarkan hukum semata-mata untuk tujuan 
melindungi hak-hak asasi yang dilindungi dan hak-hak dasar 
orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan adanya keamanan 
nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keamanan 
masyarakat, moralitas masyarakat, dan juga kesejahteraan pa-
da umumnya dalam kerangka masyarakat demokratis.

Pada intinya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan dalam 
kerangka hukum HAM internasional adalah dalam rangka untuk me-
lindungi hak asasi orang lain, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, 
moralitas dengan syarat: 1. Diatur melalui hukum; 2. Dalam kerangka 
masyarakat yang demokratis.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia 
selain dijamin oleh intrumen HAM Internasional seperti Kovenan 
Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifi kasi sebagai hukum yang 
berlaku melalui UU No. 12 tahun 2005, juga diatur dalam pasal 28 E 
ayat 1, 2 dan 3 dan pasal 28 F UUD dasar 1945 hasil Amandemen24. 
Namun hak tersebut juga dibatasi oleh pasal 28 J berupa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam tertib 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

2. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengab maksdu semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam kerangka masyarakat demokratis.25 

Pembatasan juga diatur dalam pasal 69 dan 70 UU No. 39 tahun 
1999 tentang HAM, yang pada intinya:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, etika, 
dan tata tertib kehidupan bermasyakart, berbangsa dan ber-
negara;

24 UUD 1945, pasal 28 E dan F.
25  UUD 1945, pasal 28 J
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2. Setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan 
tanggungjawab menghormati hak asasi orang lain;

3. Dalam menjalankan hak tersebut wajib tunduk pada pemba-
tasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyara-
kat demokratis.

Dalam konteks siar kebencian dan penghinaan agama, pem-
batasan tersebut dibatasi oleh berbagai undang-undang antara lain: 1. 
UU No. 1/PNPS 1965 tdntang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama; 2. KUHP pasal 156 huruf  a; 3. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 ta-
hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 36  ayat 
(1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

4.2 Penerapan Pembatasan Kebebasan dalam Kasus Alexander 
Aan

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi memang bisa 
dibatasi berdasarkan syarat dan alasan yang sah (legitimate limitation), ses-
uai intrumen hak asasi manusia internasional, regional dan nasional. 
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemidanaan Alexander Aan 
sesuai pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 136 hurf  a butir a KUHP 
merupakan bentuk pembatasan yang sah (legitimate) berdasarkan prin-
sip-prinsip tersebut. Untuk itu, haruslah menggunakan batu uji pem-
batasan yang sah dalam kasus ini.

a. Prinsip Berdasarkan Hukum
 Prinsip formalitas pada intinya bahwa pembatasan harus 

berdasarkan hukum atau sesuai dengan hukum yang ber-
laku. Dalam hal ini, pembatasan bisa dilakukan dengan per-
aturan perundang-undangan –UUD, UU ataupun peraturan 
dibawahnya— atau melalui case-law (bagi negara dengan sistem 
Common Law, terutama). Dalam hal penerapan prinsip ini, san-
gat jelas bahawa pembatasan kebebasan tersebut diatur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di In-
donesia yakni:
1. UU PNPS No, 1 tahun 1965 tentang Penistaan Agama;
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2. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik;

3. Pasal 156 huruf  a butir a Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.

 Namun, prinsip formalitas tidak berarti semata-mata pelaran-
gan tersebut harus dibuat dalam suatu undang-undang. Meng-
acu pada Johannesburg Principles, undang-undang tersebut harus 
dirumuskan secara jelas, rigid, tidak multitafsir dan disertai 
tameng dari penyalahgunaan. Perumusan pembatasan dalam 
UU PNPS No 1 tahun 1965, pasal 136 a KUHP dan pasal 28 
ayat (2) UU ITE masih bersifat longgar, multitafsir dan tidak 
disertai tameng dari penyalahgunaan. Dengan demikian, wa-
lau syarat pembatasan berdasarkan hukum terpenuhi, namun 
kualifi kasi hukum yang digunakan untuk membatasi tidak ter-
penuhi sebagaimana dirumuskan dalam Johannesburg Prin-
ciples.

b.  Prinsip Perlindungan Hak Orang Lain
 Pembatasan atas dasar untuk melindungi hak dasar orang lain 

bertujuan untuk menyeimbangkan hak antara individu dengan 
individu lain, atau sekelompok orang dengan kelompok lain-
nya. Untuk melihat pelaksanaan prinsip ini tentu harus dicer-
mati hak apa yang perlu dilindungi sehingga Alexander harus 
dipidanakan. Untuk itu, haruslah dilakukan penilaian apakah 
perbuatan Alexander tersebut menghalangi orang lain dalam 
menjalankan hak asasinya, yaitu hak atas kebebasan beragama.

Hak kebebasan beragama adalah hak untuk meyakini suatu ajaran 
agama dan hak untuk mengamalkan perintah-perintah dalam agama 
tersebut tanpa hambatan (interference) apapun. Lalu, apakah posting-
posting yang dibuat Alexander tersebut menghalangi orang lain untuk 
memeluk Islam atau menghalangi orang lain dalam beribadah sesuai 
ajaran Islam? Dalam hal ini jelas, bahwa suatu posting berupa tulisan 
atau gambar tidak bisa menghalangi orang lain untuk memeluk Islam 
dan mengamalkan ajarannya. Hal ini berbeda jika Alexander memaksa 
orang lain keluar dari Islam atau menghalang-halangi orang yang akan 
beribadah. Degan demikian prinsip perlindungan tersebut tidak ter-
penuhi. Justru sebaliknya, dengan pemidanaan, maka hak Alexander 
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untuk berpendapat dan berekspresi menjadi terhalangi.

c.  Prinsip Nesesitas
 Prinsip nesesitas mengatakan bahwa suatu pembatasan kebe-

basan perlu dilakukan dalam kerangka masyarakat demokratis. 
Konsep ini memiki dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, 
pembatasan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang ha-
rus ditempuh. Kedua, pembatasan tetap mengacu pada prin-
sip-prinsip demokratis. Dengan kata lain, prinsip nesesitas 
mengatakan bahwa pembatasan merupakan satu-satunya jalan 
yang harus dilakukan dan masih dalam konteks demokratis.

 Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban 
umum, keamanan nasional, keselamatan masyarakat, kes-
ehatan dan moralitas warga. Pertanyaannya adalah, apakah 
jika tidak dilakukan pelarangan terhadap aktivitas Alexander 
Aan dalam memposting kritiknya terhadap Islam dan pandan-
gannya mengenai atheism, hal-hal tersebut terancam. Tujuan 
pemidanaan perbuatan menyebarkan permusuhan SARA 
adalah untuk mencegah adanya permusuhan antara kelom-
pok SARA, jika tidak dilakukan maka akan terjadi bentrokan 
sehingga perlu untuk menjaga ketertiban umum (public or-
der). Perbuatan yang dilakukan oleh Alexander Aan memang 
menimbulkan kemarahan beberapa orang, namun tidak me-
nyulut adanya bentrokan SARA. Tidak ada bukti-bukti fac-
tual bahwa posting yang ia tulis menyulut bentrokan SARA. 
Dengan demikian, prinsip nesesitas dalam kasus ini juga tidak 
terpenuhi.

 V. KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Kesimpulan

Karena posting-postingnya di grup Facebook Atheis Minang dan 
akun Facebook pribadinya yang mengkritik ajaran Islam dan nabi Mu-
hammad secara sarkas, Alexander Aan dijerat dengan pasal menyebar-
kan permusuhan SARA sebagaimana dilarang pasal 28 ayat (2) UU ITE 
dan pasal 136 a KUHP. Tindak pidana tersebut masuk dalam kategori 
pidana siar kebencian (hate speech) yang merupakan tindak pidana di 



 69

BAGIAN I  :  ANALISA PUTUSAN PENGADILAN

banyak negara dan merupakan perbuatan yang oleh instrument HAM 
internasional seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik harus dilarang. Pa-
da intinya siar kebencian harus memenuhi unsur-unsur:

a. bersifat diskriminatif;
b. Ditujukan terhadap kelompok masyarakat atas dasar latar be-

lakang tertentu;
c. Ditujukan untuk memusuhi
Siar kebencian mengacu pada isi (substansi) pernyataan, bukan 

cara menyampaikan pernyataan. Dengan demikian, siar kebencian ti-
dak boleh mengacu apakah cari yang disampaikan halus atau kasar, 
sopan atau tidak sopan karena tidak ada ukuran yang sama mengenai 
halus dan kasar, sopan dan tidak sopan, diantara kelompok masyara-
kat dan pribadi. Untuk menilai adanya siar kebencian harus mengacu 
pada isinya: apakah ada isi yang sifatnya mendiskriminasi dan menye-
barkan permusuhan (memerangi) orang atau kelompok lain atas dasar 
prasangka tertentu.

Dalam sebuah diskusi, baik yang sifatnya terbatas maupun dis-
kursus publik (publics sphere),  perbedaan pendapat termasuk perbedaan 
intepretasi atas suatu fakta adalah hal yang biasa, betapapun tajamnya 
dan emosionalnya perdebatan tersebut. Diskusi publik merupakan pra-
syarat masyarakat demokratis dan perwujudan kebebasan berpendapat 
dan berekspresi yang diakui secara universal. Namun kebebasan terse-
but juga dibatasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sah (legitimate).

Posting-posting Alexander Aan di Facebook tidak bisa digolong-
kan kedalam perbuatan siar kebencian menurut standar hak asasi ma-
nusia. Syarat-syarat bersifat diskriminatif  dan mengajak memusuhi ter-
hadap individu atau kelompok Islam tidak terpenuhi. Perbuatan yang 
dilakukan Alexander masih tergolong sebuah diskusi publik, walau 
menggunakan kata-kata yang sarkas. Namun, siar kebencian dinilai dari 
substansi pernyataannya, bukan dari cara menyampaikan pernyataan.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi 
sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasalk 156 
huruf  a KUHP yang digunakan untuk menjeran Alexander juga tidak 
memenuhi syarat-syarat pembatasan yang sah (legitimate limitation) ber-
dasarkan standar hak asasi manusia. Pembatasan tersebut dilakukan 
melalui undang-undang, namun masih bersifat luas dan multitafsir, dan 
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tidak disertai tameng dari potensi penyalahgunaan. Akibatnya, undang-
undang tersbut justru disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ber-
pendapat yang sah, bukan untuk menghukum siar kebencian yang se-
benarnya seperti yang dilakukan sebagaian organisasi masyarakat yang 
memusuhi minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Kedua, prinsip un-
tuk melindungi hak orang lain juga tidak terpenuhi dalam pembatasan 
ini karena yang disasar bukan perbuatan atau pernyataan yang melarang 
orang memeluk suatu agama atau aliran agam dan menghalang-halangi 
mereka beribadah. Justru sebaliknya, pembatasan ini justru melanggar 
hak orang untuk berpendapat di muka umum. Syarat nesesitas juga 
tidak dipenuhi karena tidak adanya bukti faktual atau potensi terjadi 
kerusuhan antar kelompok masyarakat jika Alexander tidak dipenjara. 
Memang perbuatan Alexander memancing kemarahan sekelompok 
orang tapi tidak menyebabkan terjadinya kerusuhan yang mengancam 
ketertiban umum (public order), keamanan nasional, maupun keselamatan 
masyarakat, kesehatan masyarakat maupun moralitas masyarakat.

2.  Saran

Perlu adanya reformasi hukum siar kebencian (menyebarkan 
permusuhan SARA) agar hukum pidana siar kebencian benar-benar 
mencapai tujuan, yaitu memerangi segela bentuk diskriminasi atas 
dasar latar belakang seseoranga atau sekelompok orang. Pidana siar 
kebencian harus diarahkan untuk memidanakan kelompok yang bersi-
fat diskriminatif, bukan untuk menghukum kebebasan pendapat yang 
sah. Untuk itu, hukum siar kebencian harus dibuat dengan rumusan 
yang jelasm, rigid dan tidak mutitafsir disertai dengan pasal-pasal yang 
mencegah penyalahguhaan pasal tersebut untuk merepresi kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berekspresi.



ANALISA KEBIJAKAN DAERAH 
YANG DISKRIMINATIF
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Analisis Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai 

Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan 
pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial 

Masyarakat Kota Tasikmalaya. 
Oleh :

Lidwina I. Nurtjahyo, Farid Hanggawan

Abstrak

Setelah otonomi daerah diberlakukan, muncul berbagai peraturan dae-
rah yang dirumuskan pada semangat untuk mencapai suatu kondisi 
yang ideal menurut perspektif  daerah yang bersangkutan. Salah satu-
nya adalah peraturan daerah yang berlandaskan syariah, diantaranya 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 berjudul 
Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlan-
daskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Ma-
syarakat Kota Tasikmalaya. Perda ini mengatur bukan hanya kehidu-
pan kelompok dominan melainkan juga kelompok-kelompok lain di 
luar kelompok dominan. Perda ini  mengatur pula cara berpakaian 
perempuan. Penelitian ini mengkaji peraturan daerah ini dalam konteks 
perlindungan terhadap kelompok agama minoritas dan hak-hak perem-
puan atas hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak kebebasan 
berekpresinya.

Kata Kunci: SARA, Peraturan Daerah, Hak Perempuan, Tasikmalaya
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I. PENDAHULUAN 

Setelah UU No 22 Tahun 1999 diberlakukan di Indonesia, 
pemerintah daerah mulai membuat berbagai peraturan dalam rangka 
mengatur rumah tangganya secara independen. Di beberapa daerah 
peraturan yang dirumuskan masih dalam koridor UUD 1945 dan per-
aturan pemerintah pusat. Banyak peraturan yang dirumuskan  dengan 
didasarkan pada semangat untuk mencapai suatu kondisi yang ideal 
menurut perspektif  daerah tersebut. Salah satunya adalah peraturan 
daerah yang berlandaskan syariah. Dasar dari pembentukan perda den-
gan basis syariah tersebut adalah untuk menjaga moralitas dan kondisi 
kemanan warga dari perspektif  elit pemerintah perumus peraturan. 
Berdasarkan data sementara yang diperoleh, ada yang menyebutkan 
di 22 kota/kabupaten, terdapat 50 perda berbasis syariah. Antara lain 
perda yang dihasilkan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Ka-
bupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; In-
dramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat; dan di Kota Tangerang, 
Banten1. Menurut catatan Komnas Perempuan2, pada periode tahun 
1999-2009, terdapat 63 dari 154 kebijakan daerah tersebut secara lang-
sung diskriminatif  terhadap perempuan dengan cara:

1.  pembatasan hak kemerdekaan berekspresi, di mana 21 perda 
berisi kebijakan yang mengatur cara berpakaian, 

2. pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum 
karena mengkriminalisasi perempuan  di mana 37 perda berisi 
tentang pemberantasan prostitusi yang aturannya mengand-
ung azas prasangka terhadap perempuan, 

3. penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum  di 
mana 1 kebijakan tentang larangan khalwat, 

4. dan pengabaian hak atas perlindungan  di mana terdapat 4 
kebijakan tentang buruh migran.

 Dari serangkaian peraturan berbasis syariah  tersebut, ada be-

1  Sukron Kamil. Perda Syari’ah di Indonesia: Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil dan 
Minoritas Non Muslim. Diskusi Serial Terbatas Islam, HAM dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: 
UII, 13-14 Agustus 2008.

2 Dr. Rumadi dan Wiwit Rizka Fathurahman. Perempuan dalam Relasi Agama dan 
Negara. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Jakarta: Komnas 
Perempuan, 2010. 
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berapa perda yang menarik untuk dianalisis karena mengandung nilai 
yang justru mengusung primordialisme, berpotensi menimbulkan relasi 
sosial yang timpang antar kelompok, dan tidak mengakomodir seman-
gat keberagaman dan egalitarianisme. Salah satu perda tersebut adalah 
perda yang merupakan produk hukum dari pemerintah Kota Tasikma-
laya No 12 Tahun 2009.

Profil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya yang jumlah penduduknya  634.424 jiwa terdiri 
dari 320.859  penduduk laki-laki dan 313.565 penduduk perempuan 
menurut hasil sensus tahun 20103, sejatinya terbentuk atas kumpulan 
beberapa  kelompok penganut agama. Dalam tabel di bawah ini terli-
hat komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianutnya per tahun 
2010.

Jumlah  Penduduk Berdasarkan Agama
di Kota Tasikmalaya Tahun 2010

No Kecamatan Islam Katholik Protestan Hindu Budha Lainnya

1 Kawalu 68.864 18 60 7 - -
2 Tamansari 57.233 16 12 - - -
3 Cibeureum 54.858 77 12 5 - -
4 Purbaratu 35.840 6 1 - - -
5 Tawang 55.943 371 861 137 - 10
6 Cihideung 55.998 1.760 1.685 126 - -
7 Mangkubumi 74.745 66 58 - - 826
8 Indihiang 44.223 41 41 2 2 -
9 Bungursari 44.700 5 29 - - -
10 Cipedes 69.123 355 429 46 36 -
Jumlah 560.727 2.715 3.287 323 38 836

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Dengan kondisi yang pluralistik tersebut maka diharapkan perda 

3 Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per 
Kecamatan  di Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Biro Pusat Statistik, 2010, hlm. 6  Diunduh 
dari  http://sp2010.bps.go.id/fi les/ebook/3278.pdf  pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 
18.32 WIB.
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yang dikonstruksi oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya akan lebih 
mengakomodir kondisi keberagaman. Akan tetapi pemerintah daerah 
Kota Tasikmalaya pada tahun 2009 menetapkan peraturan daerah yang 
bertajuk “Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang 
Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Ma-
syarakat Kota Tasikmalaya”. Pembangunan tata nilai kehidupan dan 
norma sejatinya merupakan konstruksi yang dilakukan terus menerus 
dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Ketika pemerintah dengan per-
spektif  yang bersifat top-down-nya mencoba untuk melakukan kon-
struksi terhadap tata nilai itu, menarik untuk melihat sampai sejauh ma-
na tata nilai yang dikonstruksi pemerintah setempat dalam bentuk per-
aturan daerah mengakomodir tata nilai masyarakat yang sesungguhnya 
pluralistik menurut data BPS. Kemudian, menjadi sangat penting juga 
untuk melakukan analisis kemudian terhadap perda tersebut berkaitan 
dengan pengaturan perlindungan HAM dalam konteks kebebasan be-
ragama, bagi semua kelompok penganut agama yang tinggal di wilayah 
Kota Tasikmalaya. Untuk itulah perda ini kemudian dipandang penting 
untuk dianalisis, terutama pasal-pasalnya yang memuat prinsip-prinsip 
pengaturan kehidupan beragama di wilayah tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Ada dua masalah yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu : 
1. Bagaimana keberagaman/ kebebasan beragama dipersepsikan 

di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 
2009 ? 

2. Bagaimana prinsip-prinsip tentang kebebasan beragama yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Ta-
hun 2009 berkontestasi dengan peraturan perundangan lain-
nya tentang HAM antara lain ICCPR, dan Konstitusi ?

III. ANALISIS KEPUSTAKAAN

Agama, hanyalah salah satu aspek pembentuk identitas seseorang 
atau kelompok. Identitas sendiri hakekatnya dapat dikonstruksi ber-
dasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, kepercayaan, afi liasi politik, 
etnisitas, gender, bangsa, kelas dan sebagainya. Sifat dari identitas yang 
dimiliki seseorang sangat majemuk, tumpang tindih, dan terus menerus 
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diverifi kasi oleh lingkungan sosial seseorang tempat orang  
Hakekatnya, sifat identitas seseorang itu adalah sangat pluralis-

tis,  karena: 
1. identitas seseorang terus menerus dikonstruksi baik oleh dir-

inya sendiri maupun lingkungannya (Amartya Sen, dan Lawler 2008); 
2. identitas dapat muncul karena berbagai aspek yang terkait den-

gan kehidupan manusia. 
3. identitas dapat diaktifkan atau sebaliknya di-non-aktifkan oleh 

orang yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya.
Anehnya, meskipun identitas disadari tidak pernah bersifat ‘tung-

gal’, oleh masyarakat persepsi tentang adanya ketunggalan identitas 
secara kolektif  dipertahankan. Implikasinya identitas, selain sebagai 
penanda, juga dapat menjadi dasar bagi suatu kelompok (dan orang-
orang di dalamnya) untuk bersifat eksklusif  terhadap kelompok lain di 
luarnya. Adanya persepsi bahwa identitas bersifat tunggal dan mutlak, 
mendorong suatu kelompok menganggap identitas lain sebagai lawan 
dari identitasnya, bahkan perlu dikoreksi atau dihapus keberadaannya 
(Amartya Sen, 2007: xii-xiv).  Identitas yang dibentuk berdasarkan 
agama/kepercayaan, oleh kelompok-kelompok di dalam masyarakat 
juga sering diperlakukan sebagai dasar dalam proses pengkategorisa-
sian kelompok lain di luar kelompoknya atas ‘yang benar’ dan ‘yang 
salah’. Identitas, ketika dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan 
batas suatu kelompok, dengan sendirinya menjadi semacam ‘separator’.  
Pihak yang berada di luar ‘separator’ atau garis pemisah tersebut diang-
gap sebagai pihak luar yang bahkan sering dilihat sebagai pembawa an-
caman terhadap terjadinya perubahan di ‘dalam’ kelompok yang berada 
dalam wilayah yang dilindungi garis pemisah tersebut (Blomley,2004).

Pertemuan antara masing-masing garis separator yang dikon-
struksi setiap kelompok di dalam masyarakat berpotensi menimbulkan 
konfl ik sosial. Peran negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan 
adalah mencegah (dalam tahap potensi) atau menjadi mediator (dalam 
tahap ketika konfl ik telah menuju pada tahap sengketa terbuka) bagi ke-
lompok-kelompok yang berbeda itu. Akan tetapi, dalam situasi di ma-
na negara (baik pada level nasional maupun lokal) justru memperkuat 
potensi terjadinya konfl ik dan sengketa itu melalui konstruksi hukum 
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yang memperjelas garis separasi antar kelompok dan meletakkan ke-
lompok-kelompok tersebut pada relasi sosial yang timpang, dengan 
memperkuat hak-hak kelompok tertentu dan justru melemahkan hak 
kelompok lain, pada saat itulah penting untuk dipertanyakan apakah 
negara – dalam hal ini khususnya pemerintah daerah, telah memahami 
dan melaksanakan Amandemen UUD 1945 (dan tentu saja Pancasila) 
yang memiliki semangat egaliter dan menghormati hak asasi manusia – 
secara khusus hak untuk bebas beragama bagi semua pemeluk agama- 
di dalam tindakannya mengkonstruksi dan menerapkan aturan hukum 
tersebut. 

Hukum, dalam konteks tulisan ini, menyediakan penjelasan men-
genai batas-batas tentang hak dan kewajiban seseorang ataupun kelom-
pok (Blomley, 2004). Terutama dalam relasinya dengan individu atau 
kelompok lain, dan juga relasinya dengan negara. Akan tetapi hukum – 
secara khusus hukum yang merupakan produk negara -  juga memiliki 
sisi lain: menjadi alat kontrol negara (pada level nasional maupun lokal) 
terhadap kehidupan warganya. Hukum yang dikonstruksi dengan dasar 
semangat egaliter dan penghormatan terhadap keberagaman manusia, 
akan menjadi alat kontrol yang menjembatani keberagaman tersebut 
ketika melakukan interaksi. Sebaliknya, hukum yang dikonstruksi tidak 
didasari semangat egaliter dan tidak menghargai keberagaman manusia, 
akan menyumbang pada terbentuknya relasi sosial yang timpang antar 
kelompok dalam masyarakat – bahkan potensial menciptakan konfl ik.

Relasi sosial yang timpang antar kelompok mayoritas yang domi-
nan dengan kelompok minoritas yang posisi tawarnya lebih lemah atau 
antara kelompok minoritas yang akses terhadap kekuasaannya sangat 
luas dengan kelompok mayoritas yang akses terhadap kekuasaannya 
sangat terbatas, menimbulkan praktek-praktek yang bersifat diskrimi-
natif. Konsep diskriminasi sendiri berdasarkan Undang-Undang Re-
publik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 
1 butir 3 adalah :

“…setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golon-
gan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keya-
kinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak 
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asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik in-
dividual maupun kolektif  dalam bidang politik, ekonomi. hu-
kum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. “

Diskriminasi, secara ringkas dalam Pasal 1 butir 3 Undang-un-
dang No 39 Tahun 1999 dirumuskan sebagai upaya untuk membatasi 
bahkan menghilangkan akses manusia terhadap hak-hak dasarnya yang 
didasari pemikiran bahwa manusia yang dibatasi aksesnya itu berbeda 
identitasnya dari manusia atau kelompok yang berupaya memberi pem-
batasan tersebut. 

 Konsep diskriminasi dalam lingkup tulisan ini juga dicoba un-
tuk dijelaskan dengan menggunakan konsep yang ada dalam Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Con-
vention of  Elimination for Discrimination Against Women/CEDAW) 
yang diratifi kasi melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1984.

Pasal 1
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: “diskriminasi ter-

hadap perempuan” berarti segala pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempu-
nyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekono-
mi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, 
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan 
antara laki-laki dan perempuan.

Mengapa konsep diskriminasi dalam cakupan yang lebih sempit 
yaitu pembedaan perlakuan yang didasarkan pada jenis kelamin diser-
takan dalam tulisan ini? Hal ini disebabkan karena pada bagian anali-
sis, dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 ada 
aturan mengenai standar berpakaian, yang aturan pelaksananya masih 
merujuk pada aturan lama berbentuk keputusan Walikota, di mana 
aturan tersebut mencantumkan kewajiban untuk menggunakan stan-
dar berpakaian yang wajib ditaati oleh perempuan yang bekerja dalam 
lingkungan pemerintahan daerah, dengan didasarkan pada (lagi-lagi) 
nilai/norma kelompok mayoritas. Menjadi penting untuk ‘membedah’ 
aturan tersebut apakah memang mengandung diskriminasi terhadap 
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perempuan – dan secara khusus perempuan dari kelompok di luar ke-
lompok mayoritas.

IV. ANALISIS PERDA KOTA TASIKMALAYA
4.1  Dominasi Kelompok Agama Mayoritas 

 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 ber-
judul Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Ber-
landaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Ma-
syarakat Kota Tasikmalaya. Dari aspek judul perda Kota Tasikmalaya 
tersebut, dapat ditangkap bahwa peraturan daerah ini ditetapkan dengan 
tujuan untuk membangun tata nilai kehidupan kemasyarakatan. Sekilas 
apabila diamati pada bagian selanjutnya, rangkaian kata “berlandaskan 
pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya”, 
nampak tidak bermasalah. Akan tetapi kembali ke tabel komposisi pen-
duduk Kota Tasikmalaya yang terdiri dari berbagai kelompok agama 
dan kelompok etnik, maka norma-norma sosial masyarakat Tasikma-
laya sesungguhnya adalah norma-norma sosial yang merepresentasikan 
nilai-nilai warga yang beragam. Keberadaan kelompok penganut agama 
yang bersifat mayoritas memang tak dapat dipungkiri akan memberi 
warna dominan pada kehidupan warga masyarakat. Akan tetapi ketika 
pihak pemegang otoritas – dalam hal ini pemerintah daerah – men-
guatkan dominasi itu dengan mengkonstruksi peraturan yang merujuk 
kepada satu nilai dominan tertentu maka tersedia potensi untuk ter-
jadinya relasi kuasa yang timpang antar kelompok mayoritas dengan 
kelompok minoritas. Terbentuknya relasi kuasa yang timpang ini antara 
lain dapat dilihat dalam munculnya berbagai aksi kekerasan yang di-
lakukan oleh orang-orang yang menyatakan diri berasal dari kelompok 
mayoritas terhadap kelompok minoritas. Beberapa contoh di antaranya 
adalah pengrusakan gereja4, komunitas Ahmadiyah5 dan pesantren6. 

Konstruksi peraturan tersebut yang merujuk pada suatu nilai 

4 Chandra Nugraha. Bangunan Gereja Dirusak Massa. Tempo.co. Jum’at, 22 Maret 
2013 | 06:55 WIB. diunduh Selasa 10 Sep 2013. 07.50.

5 Eriez M Rizal. Teror masih Terus Hantui Jemaah Ahmadiyah Tasik. MetroTVNews. 
Selasa, 07 Mei 2013 | 11:35 WI. Diunduh Selasa 10 Sep 2013. 09.20

6 Pikiran rakyat Online. Minta Polisi Cegah Aksi Anarkis Gabungan Ormas 
Datangi Mapolres Tasikmalaya Kota. Selasa, 09/04/2013 - 10:35. www.pikiran-rakyat.
com/node/230318 diunduh Selasa, 10 Sep, 2013 
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dominan tertentu apabila ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat 
yang memang menganut nilai-nilai dimaksud, tentu memang meru-
pakan ranahnya. Akan tetapi apabila konstruksi peraturan tersebut 
ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat di luar kelompok 
mayoritas, maka seperti ‘menerabas separator atau batas pekarangan 
tetangga’ (Blomley, 2004) yaitu wilayah kehidupan kelompok warga 
masyarakat lain dalam tulisan ini. Persepsi kelompok dominan yang 
dikukuhkan dengan produk hukum untuk mengatur bukan hanya ke-
hidupan kelompok dominan melainkan juga kelompok-kelompok lain 
di luar kelompok dominan tersebut berimplikasi pada lahirnya kecend-
erungan untuk meluruskan pemikiran, bahkan nilai yang berlaku dalam 
kelompok-kelompok lain di luar kelompok dominan. 

4.2 Mendorong Kelompok Lain Tunduk pada Nilai Kelompok 
Mayoritas 

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah, dirumuskan dalam Pasal 
3 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : 

a. menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap 
pentingnya nilai-nilai ajaran agama Islam dan norma-norma 
sosial sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan pribadi 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara; 

b. membangun pemahaman masyarakat terhadap akibat dari 
perilaku dan perbuatan yang menyimpang dan/atau berten-
tangan dengan ajaran agama Islam dan norma-norma sosial 
serta aturan hukum, baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, 
masyarakat maupun bangsa dan negara; 

c. membentuk kepribadian bagi setiap masyarakat muslim den-
gan akhlaqul karimah yang bersumber pada ajaran Al-Qur’an 
dan Assunah; 

d. membentuk kepribadian setiap orang yang bukan beragama 
Islam untuk menghormati dan menghargai norma-norma aja-
ran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat 
Kota Tasikmalaya serta norma-norma sosial dan peraturan 
hukum yang berlaku di Indonesia; 

e. menciptakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi umat 
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Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala; 
f. menciptakan suasana kehidupan masyarakat dan lingkungan 

yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram. 
Adanya kecenderungan untuk meluruskan pemikiran dan nilai 

yang berlaku dalam kelompok-kelompok lain di luar kelompok domi-
nan untuk mendorong mereka berada dalam kondisi yang minimal 
sepakat atau bahkan secara maksimal mencapai kondisi uniformitas. 
Persepsi untuk mendorong kelompok lain tunduk pada nilai dari ke-
lompok mayoritas ini terlihat dalam pasal 3 ayat (2) huruf  d dari Per-
aturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 yang berbunyi, 
“Membentuk kepribadian setiap orang yang bukan beragama Islam untuk meng-
hormati dan menghargai norma-norma ajaran agama Islam.” 

 Sikap saling menghormati apabila dilaksanakan dengan se-
mangat timbal balik merupakan cara untuk menciptakan kehidupan 
bermasyarakat yang harmonis. Akan tetapi yang kemudian menjadi 
pertanyaan, mengapa dalam tidak ada pasal yang juga mengatur ten-
tang ‘membentuk kepribadian setiap orang yang beragama Islam untuk 
menghormati dan menghargai norma-norma ajaran agama lain’ meng-
ingat pasal ini berada dalam suatu peraturan daerah yang dimaksudkan 
untuk membentuk kepribadian orang dan kelompok untuk menjadi 
lebih ‘bernorma’ dan ‘bermoral’.  Kalaupun memang semangat dari 
aturan ini adalah untuk menghormati, mengapa tidak dicantumkan juga 
pasal mengenai ‘membentuk kepribadian setiap orang yang beragama 
Islam untuk menghormati pemeluk agama lain?”  Apabila argumen-
tasi yang mencoba menjelaskan bahwa cakupan pasal ini hanyalah un-
tuk pemeluk agama tertentu, mengapa perumus pasal ini merasa perlu 
memperluas cakupan aturannya sampai kepada ‘umat beragama lain’? 

Pasal 3 ayat (2) ini tanpa diimbangi dengan pengaturan yang 
bersifat timbal balik untuk saling menghormati antar pemeluk agama 
yang berbeda, juga mengandung pertentangan dengan cita-cita yang 
diusung dalam Pasal 29 UUD 1945. Dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) 
secara khusus dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) adalah 
berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, dan bukan berdasarkan ajaran 
agama tertenu. Prinsip Ketuhanan yang Mahaesa dengan demikian me-
landasi kehidupan masyarakat di Indonesia dalam memeluk agama dan 
beribadah menurut agamnya tersebut dengan dijamin kemerdekaan 
masing-masing orang oleh negara (ayat 2). Dengan demikian, aturan 
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yang mengatur kewajiban kelompok-kelompok penganut agama lain 
di luar kelompok mayoritas secara berat sebelah adalah bertentangan 
dengan Pasal 29 UUD 1945 baik ayat (1) maupun ayat (2).

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu

 Pertanyaan yang mungkin harus diajukan adalah kepada siapa-
kah sebetulnya peraturan daerah ini ditujukan? Apabila memang di-
tujukan untuk semua orang yang tinggal di Kota Tasikmalaya, maka 
jelas Judul dan Pasal 3 ayat (2) peraturan ini tidak sejalan dengan Pasal 
29 UUD 1945 yang prinsip dasarnya adalah Ketuhanan yang Mahaesa 
(bukan ajaran agama tertentu) dan pengakuan terhadap hak kebebasan 
beragama yang memunculkan kewajiban dari masing-masing pemeluk 
agama untuk SALING menghormati dan menghargai pemeluk agama 
dan kepercayaan lainnya. 

Selain tidak mencerminkan semangat perlindungan terhadap hak 
kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, 
Pasal 3 ayat (2) dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 
2009 ini tidak bersesuaian pula dengan International Covenant on Civil 
and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik) yang diratifi kasi dengan Undang-undang Negara Republik In-
donesia No 12 Tahun 2005 – secara khusus pasal 2 ayat (1). 

 Pasal 2 dari Kovenan ICCPR secara khusus mengatur bahwa 
setiap negara yang menandatangani Kovenan ini sepakat untuk meng-
hormati dan menjamin hak-hak semua orang yang tinggal di dalam 
wilayah Negara tersebut yang diatur dalam Kovenan tanpa pembedaan 
apapun (termasuk juga pembedaan berdasarkan agama). Pemerintah 
daerah, sebagai bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, 
sekalipun dengan berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah ber-
hak untuk mengkonstruksi aturannya sendiri sesuai dengan kekhasan 
daerah masing-masing, masih terikat pada kewajiban untuk tunduk 
pada perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah pusat, bah-
kan wajib tunduk pada undang-undang. Dalam hal ini, Kovenan telah 
diratifi kasi melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia No 
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12 Tahun 2005. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang 
bertentangan dengan Undang-undang pemerintah pusat – utamanya 
selain dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dengan Undang-un-
dang yang mengatur hak asasi manusia – penting untuk dikonstruksi 
ulang. Kekhasan daerah memang penting untuk diperhatikan, akan 
tetapi penting juga untuk mengakomodir hak-hak kelompok minoritas 
yang tinggal di daerah tersebut dan turut serta membangun serta mem-
perkuat wilayah tersebut. Upaya untuk memaksa pihak lain menghor-
mati satu kelompok mayoritas tanpa adanya pengaturan timbal balik 
supaya kelompok mayoritas juga menghormati kelompok-kelompok 
minoritas dapat menjadi salah satu dasar terciptanya diskriminasi dan 
kekerasan struktural.

Pasal 2
1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk meng-

hormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan 
ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan 
tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apa-
pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, 
kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 

 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 
Tahun 2009 sebagai aturan hukum yang ‘berupaya membentuk ke-
pribadian’ kelompok-kelompok lain di luar kelompok mayoritas untuk 
‘menghormati ajaran agama tertentu’ mengabaikan apa yang disebut-
kan dalam Pasal 7 dari Universal Declaration of  Human Rights (Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia)7. Dalam Pasal 7 tersebut diatur bahwa 
setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan ber-
hak atas perlindungan hukum tanpa boleh didiskriminasi. 

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas per-

lindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak 
atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskrimi-
nasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap 

7 Pasal ini dikutip dari terjemahan yang tersedia pada laman web United Nations 
Information Centre, Indonesia . Diunduh melalui http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/
Language.aspx?LangID=inz tanggal 12 September 2013.
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segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

 Pengaturan pasal 3 ayat (2) dalam Perda Kota Tasikmalaya 
No 12 Tahun 2009 tersebut mengabaikan prinsip bahwa status semua 
orang adalah sama di depan hukum. Upaya mengkonstruksi pikiran 
orang dengan memaksakan nilai-nilai yang berbeda dan menuntutnya 
untuk mematuhi nilai-nilai tersebut tanpa adanya kesepakatan atas 
dasar kesukarelaan yang terbentuk atas dasar hubungan yang egaliter, 
merupakan tindakan diskriminatif  yang justru dilakukan melalui ‘hu-
kum’, yaitu perda. 

Unsur pembatasan yang didasarkan pada pembedaan manusia 
atas dasar agama yang dapat berdampak pada terbentuknya ketimpan-
gan relasi sosial antara kelompok mayoritas dengan kelompok minori-
tas melalui diwajibkannya kelompok-kelompok lain di luar kelompok 
mayoritas untuk  Pasal 3 (2) dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
No 12 Tahun 2009 untuk ‘dibentuk kepribadiannya untuk menghor-
mati dan menghargai norma-norma ajaran agama Islam’ tanpa diser-
takan kehadiran aturan lain yang mengatur kewajiban dari kelompok 
mayoritas untuk sebaliknya juga menghormati keberadaan kelompok-
kelompok di luar kelompok mayoritas tersebut.

Pasal 3 ayat (2) dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 
Tahun 2009 yang mengatur ‘pekarangan’ orang lain, yaitu dengan me-
nyebutkan kewajiban kelompok-kelompok penganut agama lain untuk 
menghormati kelompok mayoritas tanpa mengatur juga kewajiban ke-
lompok mayoritas untuk menghormati keberadaan umat beragama lain, 
berlanjut pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (6), dan (8). Ayat-ayat pada pasal 
tersebut berisikan aturan bahwa setiap orang berhak untuk beribadah 
menurut agamanya masing-masing sesuai dengan ajaran agama yang 
dianut pemeluknya dengan tetap menghormati norma sosial dan tetap 
menjaga kerukunan hidup di antara pemeluk agama (ayat (1) sampai 
dengan ayat (3)). Kemudian juga ditegaskan lagi bahwa dalam pelaksa-
naan ibadahnya, seseorang dilarang mengganggu orang lain beribadah 
(ayat (4)).  Dalam hal ini, ayat-ayat tersebut jelas-jelas mengatur tentang 
penghormatan hak kebebasan beragama. 

Benar bahwa Pasal 7 dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
No 12 Tahun 2009 ini kembali mencerminkan semangat dari Pasal 29 
UUD 1945. Akan tetapi, ayat-ayat yang disebutkan di atas dari Pasal 7 
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ini dimaksudkan berlaku tidak hanya untuk kelompok penganut agama 
tertentu yang dirujuk dalam judul Peraturan Daerah ini, melainkan 
mencakup seluruh penduduk Tasikmalaya baik dari kelompok pen-
ganut agama mayoritas maupun kelompok-kelompok lainnya di luar 
kelompok mayoritas. Hal ini sangat menarik mengingat judul dari Per-
aturan Daerah ini secara khusus merujuk pada pembentukan tata nilai 
yang bersumber pada ajaran agama tertentu. 

Pasal 7
(1) Setiap orang berhak untuk beribadah menurut agamanya 

masing-masing. 
(2) Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama/yang dianut oleh 
pemeluknya dengan menghormati norma-norma sosial di 
lingkungannya. 

(3) Setiap orang wajib menjaga kerukunan hidup diantara para 
pemeluk agama dan dengan sikap saling menghargai dan 
menghormati. 

(6) Setiap orang dilarang mengganggu orang-seorang lainnya 
yang tengah melakukan kegiatan ibadah dan/atau mengha-
lang-halangi orang-seorang yang akan melakukan kegiatan 
ibadah, baik dalam satu agama maupun dalam agama yang 
berbeda. 

(8) Setiap badan/lembaga pemerintah maupun swasta wajib 
menyediakan sarana peribadatan secara layak dan sepatut-
nya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah orang yang ada 
dalam lingkungan badan/lembaga yang bersangkutan. 

Apabila Perda ini memang mengatur tentang tata tertib kehidu-
pan beragama dan pergaulan antar kelompok beragama, dan cakupan-
nya adalah berbagai kelompok penganut agama dan kepercayaan, pent-
ing untuk kembali merujuk pada Pasal 29 UUD 1945 di mana Negara 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  dan tentu saja Kovenan IC-
CPR yang telah diratifi kasi dengan UU No 12 Tahun 2005. Dalam ba-
gian pertimbangan dari Perda ini memang tidak dicantumkan rujukan 
baik terhadap UUD 1945 maupun Kovenan ICCPR.
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4.3 Kewajiban Berpakaian yang Sesuai Dengan Ajaran Agama 
Islam

 Pasal lain yang tak kalah menariknya dari Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 adalah Pasal 11 yang mengatur 
mengenai pelaksanaan kewajiban berpakaian yang sesuai dengan ajaran 
agama Islam dan norma sosial masyarakat setempat.  Yang berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib 

berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan aja-
ran agama Islam. 

(2) Dalam rangka toleransi antar umat beragama, setiap muslim 
dan pemeluk agama lain berkewajiban untuk saling meng-
hormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian 
sesuai dengan norma kesopanan dan adat istiadat masyara-
kat Kota Tasikmalaya. 

(3) Batasan dan tata cara berpakaian sehari-hari di lingkungan 
Instansi Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Swasta dan 
di tempat-tempat hiburan seperti yang diatur pada pasal 11 
ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Ketentuan dalam pasal 11 kemudian dibuatkan salah satu per-
aturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Walikota Tasikmalaya No 14 
Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya.Pada pasal 11 ayat (1) dari Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya ini, secara jelas kewajiban untuk mengenakan 
busana dengan standar ajaran agama tertentu ditujukan kepada umat 
pemeluk agama tersebut. Pada ayat (2) dicantumkan pula adanya kewa-
jiban dari setiap pemeluk agama yang diatur dalam ayat (1) maupun dari 
pemeluk agama lain di luar yang diatur dalam ayat (1) untuk SALING 
menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian terse-
but. Dengan memperhatikan kata SALING tersebut, maka seyogyanya 
tidak ada masalah dalam pengaturan batasan berpakaian sesuai norma 
kesopanan dan adat istiadat setempat karena di atas kertas, menurut 
perda ini ada kewajiban untuk mengakomodir batasan kesopanan ber-
busana dari setiap kelompok yang ada di dalam masyarakat Kota Tasik-
malaya. Akan tetapi, pada ayat (3) dari pasal ini, ada pernyataan bahwa 
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untuk instansi pemerintah maupun swasta – tata cara berbusana diatur 
lebih lanjut oleh Walikota. 

 Keputusan/aturan Walikota Tasikmalaya yang mengatur ten-
tang tata cara berbusana pegawai pemerintah daerah setempat adalah 
Keputusan Walikota Tasikmalaya No 14 Tahun 2004 tentang Pakaian 
Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 
Berdasarkan angka tahun, Keputusan ini bukanlah Keputusan yang la-
hir berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
No 12 Tahun 2009. Akan tetapi, berdasarkan data dari website resmi 
Kota Tasikmalaya, secara khusus bagian tentang produk hukum, Kepu-
tusan Walikota ini masih dipergunakan sebagai pelaksana dari Pasal 11 
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Dari Keputusan Walikota 
ini ada Pasal 2 ayat (2), (4), dan (6) yang relevan untuk dianalisis berkai-
tan dengan masalah identitas dan pengaturan yang bersifat berat sebe-
lah bagi kelompok di luar kelompok mayoritas.

 Keputusan Walikota ini mengatur tentang standar berpakaian 
seragam bagi pegawai Pemerintah di lingkungan Kota Tasikmalaya, 
baik untuk pegawai laki-laki maupun perempuan. Pada ayat tentang 
pengaturan berbusana bagi pegawai laki-laki, tidak ada masalah karena 
merupakan standar berpakaian umum. Akan tetapi pada pasal 2 ayat 
(2), (4), dan (6) yang mengatur cara berpakaian bagi pegawai perem-
puan, ditetapkan bahwa salah satu standar adalah berkerudung.
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Pasal 2
 (2) Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi pegawai perempu-

an dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai beri-
kut :
a. Baju lengan panjang berlidah bahu ;
b. Rok panjang atau celana panjang ;
c. Berkerudung ;
d. Sepatu tertutup warna hitam ;
e. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi dan logo.

 (4) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat bagi pega-
wai perempuan dengan atribut dan kelengkapannya adalah 
sebagai berikut :
a. Baju lengan panjang berlidah bahu ;
b. Rok panjang atau celana panjang ;
c. Berkerudung ;
d. Sepatu tertutup warna hitam ;
e. Lencana Linmas, papan nama, tanda lokasi dan logo.

(6) Pakaian kerja lainnya bagi pegawai perempuan sebagai beri-
kut :
a. Baju lengan panjang motip batik khas Tasikmalaya atau 

busana Muslimah dengan motip bordir khas Tasikma-
laya;

b. Rok panjang atau celana panjang (kulot) warna disesuai-
kan ;

c. Berkerudung.

Peraturan tentang kewajiban berkerudung ini tidak dijelaskan 
apakah memang diberlakukan untuk pegawai perempuan yang bera-
gama Islam atau untuk seluruhnya. Berkaitan dengan tidak adanya 
penjelasan tambahan, maka dapat disimpulkan bahwa pakaian terse-
but berlaku umum – termasuk pegawai perempuan yang non-Muslim. 
Mari bandingkan dengan Pasal 4 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, uta-
manya Pasal 4 ayat (2) butir b dan c yang mengatur standar tentang tata 
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cara berpakaian bagi pegawai perempuan.
Pasal 4
b. PDH Wanita: 

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan 
3. Sepatu pantovel warna hitam. 

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

Dalam Pasal 4 ayat (2 ) butir b dari Peraturan Menteri Dalam 
Negeri ini diatur standar berbusana pagi pegawai perempuan secara 
umum. Sedangkan untuk pegawai perempuan yang berjilbab dan hamil, 
disesuaikan dalam arti berpakaian tetap dengan menggunakan atribut 
yang ditetapkan tetapi dengan penyesuaian seperti misalnya pengguna-
an kerudung ataupun baju yang nyaman dalam kasus ibu hamil. Per-
mendagri ini memberikan ruang bagi pilihan perempuan pegawai in-
stansi pemerintahan, untuk menggunakan busana kerja sesuai dengan 
keinginan mereka meskipun mereka tetap harus berbusana kerja sesuai 
standar yang ditetapkan oleh pemerintah.  

Berbeda dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya No 14 Ta-
hun 2004 Pasal 2 ayat (2), (4), dan (6) di mana standar berpakaian 
ditetapkan sedemikian rupa tanpa memperhitungkan atau mengako-
modasi nilai-nilai dari kelompok-kelompok lain. Aturan berkerudung 
bagi perempuan, apabila memang diatur dengan dasar nilai-nilai yang 
menjadi kesepakatan dari suatu masyarakat dengan memperhitungkan 
keberagaman masyarakat tersebut, menjadi suatu hal yang tidak akan 
dianggap bertentangan dengan hak asasi perempuan maupun hak asasi 
kelompok-kelompok di luar kelompok mayoritas/kelompok dominan. 
Akan tetapi ketika aturan berkerudung yang dicantumkan dalam Kepu-
tusan Walikota Tasikmalaya ini lebih didasarkan pada nilai keagamaan 
dari suatu kelompok dominan atau kelompok mayoritas, maka aturan 
ini menjadi bersifat diskriminatif. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi 
Perempuan, berdasarkan penelitian mereka yang diselenggarakan an-
tara tahun 1998 sampai dengan 2011,  tindakan pemaksaan standar ber-
busana menurut nilai keagamaan tertentu yang dianut kelompok domi-
nan atau kelompok mayoritas termasuk dalam bentuk praktik tradisi 
bernuansa seksual praktik tradisi bernuansa seksual yang membaha-
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yakan atau mendiskriminasi perempuan8. Dalam konteks pemaksaan 
busana melalui penetapan peraturan di wilayah lokal, tindakan tersebut 
termasuk dalam tindakan yang mendiskriminasi perempuan, terutama 
perempuan yang berasal dari kelompok di luar kelompok mayoritas/
kelompok dominan karena meletakkan perempuan pada posisi yang 
mematuhi peraturan itu tanpa ada ruang untuk perempuan yang tidak 
memiliki tradisi menggunakan kerudung. 

Selain itu, penetapan peraturan tersebut patut dipertanyakan 
apakah dalam proses perumusannya sudah menyertakan perempuan 
dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat di Kota Tasikma-
laya. Apabila ternyata perempuan dari berbagai kelompok tersebut ti-
dak diikutsertakan dalam perumusan Keputusan ini, maka jelas bahwa 
Keputusan Walikota tentang aturan berbusana bagi pegawai perem-
puan yang bekerja di lingkungan pemerintahan juga bersifat diskrimi-
natif. Sifat diskriminatif  tersebut karena dalam perumusannya tidak 
mengakomodir perspektif  dan kepentingan perempuan dari berbagai 
kelompok masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya untuk merumus-
kan bersama, standar berbusana yang sesuai dengan kesepakatan ber-
sama perempuan Tasikmalaya. Partisipasi perempuan secara luas dalam 
perumusan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang akuntabel 
belum terjadi dalam proses permasalahan Keputusan Walikota ini.

Keputusan Walikota Tasikmalaya berkenaan dengan masalah 
pengaturan busana bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah di 
lingkungan pemerintahan daerah di mana pegawai perempuan harus 
berkerudung tanpa memberikan pilihan bagi perempuan, juga berten-
tangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2007 
yang merupakan peraturan di atasnya. Peraturan Menteri tersebut pada 
Pasal 4 memberi ruang bagi perempuan pegawai negeri maupun pega-
wai pemerintah daerah bagi perempuan yang berjilbab maupun tidak 
berjilbab, meskipun mereka harus berpakaian sesuai dengan ketentuan 
(seragam). Pengaturan ini tidak didasarkan pada aturan agama terten-
tu melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan dari individu 
tersebut sesuai dengan kondisinya: tidak berjilbab, berjilbab, ataupun 
hamil.

8 Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Hasil 
Penelitian Komnas Perempuan, 1998-2011. Hlm. 1-4.
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Pasal 2 dari Keputusan Walikota Tasikmalaya No 14 Tahun 2004 
ayat (2), (4), dan (6) selain tidak mengakomodir suara perempuan dari 
kelompok di luar kelompok mayoritas, ternyata juga tidak sejalan den-
gan semangat anti diskriminasi terhadap perempuan yang diatur pada 
Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (Convention of  Elimination for Discrimination Against Women/
CEDAW). Dalam Pasal 2 CEDAW dikemukakan bahwa negara-negara 
yang telah menandatangani CEDAW berupaya untuk melaksanakan 
kebijakan dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 
Dalam mencapai tujuan tersebut selain menetapkan aturan hukum 
yang melindungi baik laki-laki maupun perempuan dalam kedudukan 
yang setara, negara penandatangan juga menyatakan akan menghapus 
segala bentuk diskriminasi yang terjadi di lembaga pemerintahan, lem-
baga swasta, dan memastikan para pejabat publik tidak melakukan hal 
ini. Ketentuan yang dirumuskan oleh Walikota Tasikmalaya terkait den-
gan penetapan aturan berbusana yang tidak mengakomodir hak perem-
puan di luar kelompok mayoritas yang dominan dan juga bahkan tidak 
mengikutsertakan perempuan di luar kelompok mayoritas dominan 
dalam perumusan keputusan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 
2 CEDAW, secara khusus butir d dan f.

Pasal 2
Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perem-

puan dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalank-
an dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda 
melaksanakan kebijakan untuk menghapus diskriminasi ter-
hadap perempuan dan, untuk mencapai tujuan itu, melaku-
kan:

(a) Mencantumkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan 
di dalam konstitusi nasional atau perundang-undangan 
lainnya yang tepat, jika belum dicantumkan, dan untuk me-
mastikan melalui hukum dan cara-cara lainnya yang tepat, 
realisasi praktis prinsip ini;

(b) Mengambil langkah-langkah legislatif  dan lainnya yang te-
pat, termasuk sanksi jika diperlukan, yang melarang segala 
tindak diskriminasi terhadap perempuan;

(c) Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan 
atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin me-
lalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik 
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lainnya perlindungan efektif  bagi perempuan dari segala 
tindak diskriminasi;

(d) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terha-
dap perempuan dan memastikan bahwa pejabat dan lem-
baga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

(e) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa-
pun, organisasi atau perusahaan apapun;

(f) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, terma-
suk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah 
atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, ke-
biasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif  terhadap 
perempuan;

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan

1) Pasal 3 ayat (2) peraturan ini yang menetapkan kewajiban dari 
kelompok masyarakat di luar kelompok dominan dan mayo-
ritas secara sepihak, bertentangan dengan semangat dari Pasal 
29 UUD 1945 yang menjadi landasan perlindungan hak ke-
bebasan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perbe-
daan identitas dari berbagai kelompok yang ada dalam ma-
syarakat Kota Tasikmalaya tidak diakomodir dalam peraturan 
daerah ini.

2) Peraturan ini antara judul dengan ruang lingkupnya tidak kon-
sisten. Judul peraturan ini mengarah pada pengaturan nilai-
nilai kehidupan yang didasarkan pada ajaran agama tertentu, 
sedangkan isi dari aturan ini mencakup pengaturan mengenai 
kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh waraga masyara-
kat Kota Tasikmalaya tanpa pandang bulu. Hal ini merupakan 
diskriminasi terhadap kelompok penganut agama lainnya teru-
tama apabila dalam perumusan aturan ini kelompok penganut 
agama lainnya tidak diakomodir suara dan kepentingannya. 

3) Suatu aturan yang bersifat spesifi k, hendaknya juga cakupan-
nya bersifat spesifi k. Suatu aturan yang berlaku pada wilayah 
yang penduduknya beragam, hendaknya juga cakupannya ber-
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sifat umum dan tidak merujuk pada nilai-nilai dari kelompok 
mayoritas.

4) Peraturan Daerah ini juga bertentangan dengan UDHR, 
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan IC-
CPR. 

5) Untuk Pasal 11 ayat (3), pelaksanaannya masih merujuk pada 
Keputusan Walikota No 14 Tahun 2004. Keputusan ini yang 
mengatur tentang pakaian dinas pegawai pemerintah daerah 
dan PNS yang bertugas di wilayah Kota Tasikmalaya selain 
bersifat diskriminatif  terhadap kelompok lain di luar kelom-
pok mayoritas, juga merupakan diskriminasi terhadap perem-
puan (terutama perempuan yang berasal dari kelompok pen-
ganut agama lain yang kebetulan berprofesi sebagai pegawai 
pemerintah daerah maupun PNS di lingkungan Kota). Oleh 
karenanya, Keputusan Walikota ini bertentangan dengan 
CEDAW  Pasal 1 (tentang diskriminasi) dan Pasal 2, secara 
khusus butir (d) dan (f). 

5.2      Rekomendasi

1) Pihak Kementerian Dalam Negeri dan pihak Kementerian 
Hukum dan HAM seyogyanya melakukan evaluasi terhadap 
peraturan-peraturan daerah maupun kebijakan pemerin-
tah daerah secara kontinyu. Peraturan daerah dan kebijakan 
pemerintah daerah yang bertentangan dengan aturan di atas-
nya wajib untuk ditarik dalam rangka direvisi atau dibatalkan 
apabila bertentangan dengan pengaturan mengenai perlind-
ungan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya,  bagi pemerintah dae-
rah yang mampu mengkonstruksi peraturan daerah maupun 
kebijakan yang berbasis pada kesadaran dan penghargaan 
pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, secara 
khusus yang berkaitan dengan masalah perlindungan atas hak 
kebebasan beragama, penting untuk diberikan penghargaan 
(rewards).

2) Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Na-
sional Hak Asasi Perempuan membuat MOU dengan pihak 
Kementerian Dalam Negeri maupun pihak Kementerian Hu-
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kum dan HAM untuk bersama melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah 
daerah terutama yang dianggap melanggar hak kebebasan be-
ragama baik dalam konteks hak asasi secara umum maupun 
hak perempuan.

3) MOU sebagaimana diusulkan dalam rekomendasi kedua, juga 
harus mencakup kerjasama untuk melakukan pelatihan dan 
sosialisasi peraturan mengenai perlindungan HAM terutama 
untuk hak kebebasan beragama, secara khusus untuk jajaran 
pemerintah daerah.
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Analisis Terhadap Pewajiban Keterampilan Agama 
Tertentu Bagi Siswa Sekolah.

(Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar 
Membaca Al-Qur’an Bagi Pelajar Beragama Islam di 

Kabupaten Serdang Bedagai)
 

Oleh :
Arief  Wahyudi, Majda El Muhtaj dan M. Fahmi Siregar

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena pewajiban keterampilan ke-
agamaan tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan akses terhadap 
pendidikan melalui Peraturan Daerah (Perda). Diantara perda terse-
but adalah Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2012 
Tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur’an Bagi Pelajar Beragama 
Islam di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa perda ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan pendidikan dan keagamaan, baik pada kewenang-
an maupun materinya; Dan muatan materi yang diatur pada perda 
bertentangan dengan prinsip yang terkait dengan hak pendidikan dan 
hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). Penelitian ini selan-
jutnya merekomendasikan agar perda ini dicabut atau setidak-tidaknya 
direvisi.

Kata Kunci: Baca-Tulis Al-Qur’an, daerah, perda, HAM
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I. PENDAHULUAN 
1.1    Latar Belakang 

Pendidikan dan agama pada sejarah perkembangannya memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Sarana, fasilitas dan proses dalam mekanis-
me pendidikan dipandang sebagai media yang tepat untuk menyebarlu-
askan ajaran agama. Bahkan, pada sejarah perkembangan pendidikan, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Manfred Nowak, pendidikan be-
rada dalam lingkup dua kepedulian utama budaya dan masyarakat yaitu 
untuk perpindahan keterampilan teknis yang perlu untuk tugas sehari-
hari dalam hidup dan pemindahan nilai-nilai agama, fi losofi , budaya 
dan sosial pada generasi muda1. 

Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan kerap digunakan se-
bagai alat untuk melakukan indoktrinasi-indokotrinasi dan propoganda 
politik politik pemerintah. Termasuk juga digunakan, pada kaitannya 
dengan agama, untuk memaksakan nilai-nilai agama tertentu yang pada 
akhirnya memunculkan banyak persoalan pada dunia pendidikan sep-
erti praktek diskriminasi. Terkait dengan ini, Mandred Nowak menu-
liskan:

“Pengalaman menunjukan bahwa pemerintah cend-
erung menggunakan sistem pendidikan sebagai suatu sarana 
untuk mendiskriminasi ras, agama, atau kelompok-kelompok 
minoritas serta kelompok-kelompok rentan tertentu seperti 
perempuan, orang-orang kulit hitam, secara sistematis. Jika 
suatu pemerintah hendak mencegah kelompok-kelompok ter-
tentu untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, politik, 
sosial, dan ekonomi di negara mereka masing-masing secara 
sama, maka salah satu cara yang paling tepat adalah dengan 
mengingkari kesetaran akses terhadap pendidikan. Juga dengan 
mempertahankan pemisahan sarana-sarana pendidikan secara 
terpisah2. 

 Pada posisi inilah konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi 
jalan tengah. Pada satu sisi hak atas pendidikan diakui sebagai hak asasi 
setiap orang, pada sisi yang lain negara dapat mewajibkan pendidikan 

1 Manfred Nowak, Hak Atas Pendidikan, dalam Asbjron Edi, dkk, Ed, Hak 
Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Edisi Bahasa Indonesia, (RWI) hlm 263  

2 Ibid, hlm 277
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bagi anak usia sekolah dan sekaligus negara wajib menghormati kebe-
basan orang tua untuk menentukan pendidikan agama dan moral bagi 
anak-anak mereka yang sesuai dengan keyakinan mereka. Relasi ini yang 
kemudian menjembatani hubungan antara hak atas pendidikan dengan 
hak KBB, bahwa pada pendidikan yang berhubungan dengan agama, 
negara harus menghormati hak KBB yang dimiliki oleh setiap orang. 

 Indonesia sekaligus mengakui hak atas pendidikan dan hak Ke-
bebasan Beragama (KBB) baik melalui sistem hukum nasional maupun 
melalui peratifi kasian instrumen hukum dan HAM Internasional. Jami-
nan terhadap hak atas pendidikan di Indonesia setidaknya dapat dite-
mukan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI, Pasal 
11, 12, 13 dan 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Ma-
nusia (UU HAM) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan pasal 13 International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Kovenan Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)3. Sedangkan jaminan terhadap Hak 
KBB setidaknya dapat ditemukan pada 28E dan 29 UUDNRI, Pasal 22 
UU HAM dan pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights/
ICCPR (Konvenan Internasiol Hak-hak Sipil dan Politik)4.

Sekalipun merupakan dua jenis hak yang berbeda, namun upaya 
menjamin penikmatan kedua hak ini mesti berjalan beriringan seb-
agaimana ciri tidak dapat dipisahkan, saling ketergantungan dan tidak 
dapat dibagi-baginya HAM. Negara tidak dapat memprioritaskan pe-
menuhan kewajiban hanya kepada salah satu hak saja dan mengabaikan 
hak yang lainnya apalagi menggunakan salah satu hak untuk melemah-
kan pemenuhan hak yang lain. Pada relasi antara hak atas pendidikan 
dan hak KBB, kedua hak ini saling bertemu pada pengaturan terkait 
pembelajaran agama pada sistem pendidikan. Melalui titik temu inilah 
pemerintahan daerah memiliki peran strategis.

Sebagai bagian dari pemerintahan, pemerintahan daerah juga me-
miliki tanggungjawab untuk memikul kewajiban perlindungan, pemaju-

3 Telah diratifi kasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2005 Tentang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

4 Telah diratifi kasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
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an, penegakan dan pemenuhan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat 
(4) UUDNRI Tahun 19455. Karena itu, kebijakan-kebijakan pemerin-
tahan daerah semestinya mencermin prinsip dan nilai HAM termasuk 
pada kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan agama. 

Akan tetapi, kencenderungan pemerintahan daerah untuk me-
munculkan produk hukum yang tidak mencerminkan nilai dan prin-
sip HAM tetap muncul bahkan beberapa diantaranya memunculkan 
diskri-minasi dan menghambat terpenuhinya hak-hak dasar lainnya. 
Fenomena ini terutama terlihat pada agresifnya pemerintah daerah 
melahirkan produk hukum daerah yang berbasiskan ajaran keagamaan 
tertentu6. adahal, instrumen hukum dan HAM memberikan pengakuan 
terhadap kebebasan beragama. Selain itu, pada kerangka hukum, uru-
san keagamaan bukan merupakan kewenangan daerah melainkan ke-
wenangan pemerintah pusat. 

Muhammad Fadhly Ase mengklasifi kasikan produk hukum yang 
berbasis nilai-nilai keagamaan ini pada 4 kategori yaitu : (1) jenis perda 
yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, anti pela-
curan dan perzinaan; (2) jenis perda yang terkait dengan fashion, ke-
harusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat 
tertentu; (3) jenis perda yang terkait dengan keterampilan beragama, 
keharusan pandai baca-tulis Al-Quran; dan (4) jenis perda yang ter-
kait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, dan 
shadaqah)7. 

Kategori keterampilan beragama tertentu menjadi titik penting 
relasi antara hak atas pendidikan dan hak KBB karena keterampilan 
beragama tersebut kemudian membutuhkan pendidikan untuk mere-
alisasikannya. Pada sisi lain, pewajiban keterampilan agama juga harus 
memperhatikan jaminan terhadap hak KBB dan tidak dapat menjadi 

5 Pasal 28I ayat (4) UUDNRI berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

6 Produk-produk hukum ini dapat ditelusuri melalui search engine seperti www.
goggle.com, lihat juga daftar produk berbasiskan keagamaan pada http://id.wikipedia.
org/wiki/Daftar_peraturan_daerah_di_Indonesia_berlandaskan_hukum_agama. diakses 
tanggal 6 Agustus 2013

7  Muhammad Fadhly Ase, Mengkaji Ulang Eksistensi Perda Bermuatan Syar’iah: 
Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif, dalam  http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/
Mengkaji%20Ulang% 20Eksistensi%20PERDA%20Bermuatan%20Syariah.pdf. Diakses 
tanggal  6 Agustus 2013
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dasar yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Beberapa 
daerah, meskipun menuai pro dan kontra, justru menjadikan keter-
ampilan beragama seperti pandai baca-tulis Al-Qur’an sebagai syarat 
diterimanya siswa sekolah termasuk sekolah umum dan syarat perkawi-
nan8, bahkan syarat untuk menduduki jabatan tertentu9.  

 Di Provinsi Sumatera Utara, setidaknya terdapat tiga daerah yang 
memiliki Peraturan Daerah (Perda) katergori ini, yaitu (1) Kabupaten 
Mandailing Natal melalui Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Pandai 
Baca Huruf  Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lan-
jutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta 
Calon Pengantin; (2) Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Perda No. 
11 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah; 
dan (3) Kabupaten Serdang Bedagai10 melalui Perda Nomor 19 Tahun 
2012 Tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur’an bagi Pelajar Beragama 
Islam di Kabupaten Serdang Bedagai.  

Berbeda dengan Perda sejenis lainnya, Perda Kabupaten Ser-
dang Bedagai Nomor 19 Tahun 201211 mengunakan kata “wajib” pada 
judulnya sehingga kewajiban hukum bagi siswa sekolah untuk belajar 
membaca Al-Qur’an sebagai syarat pendidikannya langsung terlihat 
dari judul tersebut. Perda lainnya, meskipun pada muatan materi me-
wajibkan, tapi pada umumnya tidak menggunakan kata “wajib” pada 
judul Perda.  

Fenomena ini memerlukan pengkajian lebih jauh terutama ter-
kait dengan pertanyaan apakah Perda ini sesuai dengan peraturan pe-
rundang-udangan yang ada terkait pendidikan dan agama dan apakah 
merupakan bentuk langkah progresif  Pemerintahan Sergai dalam me-
menuhi kewajiban HAM-nya terkait Hak KBB dan hak atas pendidikan 
atau justru merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui 
pemerintah daerah.

8 Misalnya Perda Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pandai Baca 
Huruf  Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 
Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin. Bisa di unduh melalui

9  Misalnya Perda Kabupaten Dompu No. 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pemilihan Kades yang materi muatannya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa 
membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi Kantor Urusan Agama.

10 Selanjutnya dituliskan Sergai saja
11 Selanjutnya disebut Perda No. 19 Tahun 2012
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II. POKOK PERMASALAHAN 

 Penelitian ini secara khusus akan mengkaji Perda No. 19 Tahun 
2012 pada dua pokok permasalahan, yaitu: 

1. Apakah perda ini telah sesuai atau justru bertentangan den-
gan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam 
kaitannya dengan pengaturan sistem pendidikan dan agama di 
Indonesia?

2. Apakah perda ini tela mencerminkan tanggung jawab Pemer-
intahan Sergai untuk memenuhi kewajiban HAM-nya teru-
tama pada hak atas pendidikan dan hak atas KBB.

III. KAJIAN PUSTAKA

 Perda Kabupaten/Kota sebagaimana didefenisikan pada Pasal 
1 angka  8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentu-
kan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-un-
dangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota12. Hak 
daerah kabupaten/kota untuk membuat produk hukum ini mendapat-
kan landasan konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD RI 
yang selanjutnya semakin dikukuhkan dengan dimasukannya Perda 
Kabupaten/Kota ini pada hirarki peraturan perundang-undangan In-
donesia setelah Perda Provinsi13. Dengan demikian, produk hukum 
berupa perda yang dihasilkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota 
merupakan jenis peraturan perundangan-undangan yang  keberadaaan 
diakui, memiliki kekuatan hukum dan termasuk ke dalam hirarki per-
aturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat lokal14. 

 Ruang lingkup materi yang diatur pada perda kabupaten/kota 
berisi materi yang terkait dengan materi muatan dalam rangka penye-
lenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan15 serta menampung 

12 Lihat Pasal 1 angka 8 UU no, 12 Tahun 2011
13  Lihat hararki Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 

12 Tahun 2011.
14  Lihat Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

hlm 63
15 Tidak ada penjelasan terkait asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada 

UU No. 12 Tahun 2011. Pada penjelasan pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud 
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kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.16 Kewenangan pemerintahan 
daerah terkait dengan materi perda ini dibatasi oleh kewenangan yang 
dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai kewenangan pemerintah pusat17 dan ke-
wenangan pemerintahan daerah selanjutnya dipilah menjadi urusan wa-
jib dan urusan pilihan. Pendidikan termasuk urusan wajib yang menjadi 
kewenangan pemerintahan daerah18. Sedangkan yang menjadi urusan 
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan ber-
potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan19. 

Melalui seperangkat kewenangan inilah peran strategis pemer-
intahan daerah termasuk kabupaten/kota pada kerangka pemenuhan 
kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dinis-
cayakan. Termasuk juga didalamnya pemenuhan komitmen Indonesia 
yang berhubungan perjanjian atau  konvensi internasional. Penjelasan 
pasal 11 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan urusan wajib dalam ketentuan 
ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 
hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain:
a.  perlindungan hak konstitusional;
b.  perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyara-

kat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka 
menjaga keutuhan NKRI; dan

c.  pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan 
perjanjian dan konvensi internasional.

Yang dimaksud dengan urusan pilihan dalam ketentuan ini 

dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan 
pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan 
daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah 
kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa

16   Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011
17 Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi: (1) politik luar 

negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fi skal nasional; dan (6) 
agama. Lihat pasal 10 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004

18 Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004
19 Pasal 14 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.lihat juga penjelasannya
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adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpo-
tensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.”

 Secara nasional, Indonesia telah meratifi kasi berbagai perjan-
jian dan konvensi HAM internasional, sehingga kewajiban pemenuhan 
komitmen nasional terhadap peratifi kasian berbagai perjanjian dan 
konvensi tersebut juga melekat pada daerah.

Terkait dengan urusan keagamaan, Pasal 18 ICCPR me-
nyatakan:
“1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan 

beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetap-
kan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan ke-
bebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk men-
jalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, 
pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu ke-
bebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau 
kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

1. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau ke-
percayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 
berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindun-
gi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, 
atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghor-
mati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum 
yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan 
moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 
mereka sendiri”

 Jaminan sebagaimana dicantumkan pada pasal 18 ICCPR terse-
but pada kerangka hukum nasional mendapat landasan konstitusional 
melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUDNRI 
dan diaktulisasi lagi melalui pasal Pasal 22 Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

  Pasal 18 ayat 2 ICCPR melarang adanya pemaksaan termasuk 
penggunaan ancaman kekerasan fi sik dan sanksi hukum pada relasi an-
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tara umat dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Oleh kare-
na itu, kebijakan-kebijakan atau praktik yang berdampak pemaksaan 
seperti membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pe-
kerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin menjadi bertentangan dengan 
pasal 18 ayat 2 ICCPR20.  

Namun bukan berarti pengajaran pendidikan agama di sekolah 
tidak diperkenankan sama sekali. Pasal 18 ayat 4 mengijinkan adanya 
pengajaran agama di sekolah publik jika mata pelajaran tersebut diberi-
kan secara netral dan objektif. Selain itu pendidikan agama juga harus 
menghormati hak orang tua atau wali yang sah untuk memastikan pen-
didikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keya-
kinan atau agama mereka. Pendidikan publik yang hanya mencakup 
pengajaran terhadap satu agama atau kepercayaan tertentu saja menjadi 
tidak sesuai dengan dengan pasal 18 ayat 4 kecuali tersedianya keten-
tuan tentang pengecualian atau alternatif  yang tidak diskriminatif   yang 
mengakomodir keinginan orang tua atau wali yang sah21.    

 Meski diatur pada konvenan yang terpisah, hak atas pendidi-
kan memiliki korelasi yang erat dengan hak KBB.  Pada Pasal 11 ayat 1 
ICESCR dinyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkem-
bangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dir-
inya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan 
manusia yang mendasar. Pendidikan kemudian juga harus memung-
kinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif  dalam suatu 
masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta 
persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau 
agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk memelihara perdamaian22. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3) 
ICESCR menyatakan bahwa: 

“Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk meng-
hormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, un-
tuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didiri-
kan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar 

20 Lihat angka 5 Komentar Umum Nomor 22 tentang Pasal 18 ICCPR. Dapat 
dilihat dalam Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Komnas HAM, 2009) hlm 51 

21 Lihat komentar Umum 22 tentang Pasal 18 ICCPR angka 5 dan 6 hlm 51
22 Lihat Pasal Pasal 11 ayat 1 ICESCR
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minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui 
oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa 
pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan 
keyakinan mereka”.

Komentar Umum No 13 ICESCR terhadap pasal ini menjelaskan 
bahwa pasal 13 ayat (3) memiliki dua unsur yakni, pertama, unsur neg-
ara harus menghormati kebebasan orang tua atau wali dalam menen-
tukan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak mereka yang sesuai 
dengan keyakinan mereka23. Sebagaimana komentar umum untuk pasal 
18 ICPPR, unsur pertama ini juga mengijinkan  sekolah umum untuk 
mengadakan pendidikan agama dan etika sejauh disampaikan secara 
jelas dan objektif, menghormati kebebasan dalam mengungkapkan 
pendapat, kata hati, dan ekspresi. Instruksi-instruksi suatu agama ter-
tentu yang disertakan dalam pendidikan umum menjadi tidak sejalan 
dengan ketentuan pasal 13 ayat (3) ini kecuali terdapat pembebasan 
atau alternatif  non diskriminasi yang sesuai dengan harapan orang tua 
atau wali; Kedua, unsur kebebasan orang tua atau wali memilih sekolah 
selain sekolah umum  bagi anak-anak mereka24.   

Ketidakmampuan menempatkan pendidikan agama secara tepat 
pada pendidikan umum atau diabaikannya relasi dan ruang lingkup 
pendidikan agama pada pendidikan umum dapat berakibat gagalnya 
negara memenuhi hak atas pendidikan dan pelanggaran oleh negara 
terhadap ketentuan pasal 13 ICESCR. Pada Komentar Umum No-
mor 13 ICESCR ini diindentifi kasi jenis pelanggaran dan kegagalan 
negara memenuhi hak atas pendidikan, diantaranya: pengenalan atau 
kegagalan untuk mencabut undang-undang yang mendiskriminasikan 
individu atau kelompok, pada area-area manapun yang dilarang, di bi-
dang pendidikan; kegagalan untuk menerapkan ukuran-ukuran yang 
menanggani diskriminasi pendidikan secara de facto; penggunaan kuri-
kulum yang tidak konsisten dengan sasaran-sasaran pendidikan yang 
tercantum pada pasal 13 ayat (1); kegagalan untuk mempertahan suatu 
sistem yang efektif  dan transparan untuk mengawasi kesejalanannya 
dengan pasal 13 ayat (1); kegagalan untuk memperkenalkan, perihal 
prioritas, pendidikan dasar yang bersifat wajib dan bebas biaya untuk 

23 Lihat Komentar Umum 13 ICESCR Tentang Hak Untuk Menikmati Pendidikan. 
Dapat dilihat dalam Komnas Ham, Op.Cit, hlm 155

24 Ibid 
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semua orang; kegagalan untuk menerapkan ukuran-ukuran yang bebas, 
konkret dan terarah menuju realisasi yang progresif  dari pendidikan 
menengah, tinggi dan fundamental25. Pada kerangka inilah pemerintah 
dan pemerintah daerah semestinya mencermati potensi pelanggaran 
terhadap hak atas pendidikan dan hak KBB yang dimunculkan oleh 
adanya kewajiban keterampilan keagamaan tertentu sebagai syarat pada 
pendidikan umum.  

Terkait dengan pengelolaan urusan pendidikan dan agama serta 
kewajiban menghormati kebebasan orang tua atau wali dalam menen-
tukan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak mereka, sistem 
pendidikan di Indonesia telah membedakan berbagai bentuk jenis 
pendidikan. Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa jenis pendidi-
kan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasi, keagamaan, dan 
khusus. Pada penjelasan pasal ini, pendidikan umum diartikan sebagai 
pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pen-
getahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendi-
dikan ke jejang yang lebih tinggi. Selanjutnya disebutkan bahwa pendi-
dikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi 
yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama.

Rumusan diatas menunjukan bahwa dibedakan antara pendidikan 
umum dengan pendidikan keagamaan pada sistem pendidikan di Indo-
nesia. Pembedaan ini,  sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum 
UU Sisdiknas merupakan pembaharuan sistem pendidikan nasional 
yang juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang 
dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta 
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum26. 
Pendidikan umum ditujukan pada perluasan pengetahuan yang diper-
lukan untuk melanjutkan pendidikan ke jejang yang lebih tinggi, se-
dangkan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta di-
dik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 
nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama. Pada kerangka 
inilah kebebasan orang tua atau wali untuk menentukan pendidikan 
agama atau moral bagi anak-anak mereka mendapatkan ruang yang me-

25 Ibid 
26 Lihat Pragraf  2 Penjelasan umum UU Sisdiknas.
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madai dengan tersedia dan diakomodirnya alternatif  pendidikan yang 
sesuai dengan agama dan keyakinan yang mereka anut. 

Meski secara kelembagaan dibedakan antara pendidikan umum 
dengan pendidikan keagamaan, namun pelajaran agama merupakan 
mata pelajaran wajib di dalam kurikulum pembelajaran yang diberikan 
pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan27 termasuk pada lembaga 
pendidikan yang dikelola oleh asing28. Dengan demikian mata pelajaran 
pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang terintegrasi pada sistem 
pembelajaran di sekolah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan 
yang sistem penilaiannya juga teritegrasi pada sistem penilaian yang ada. 

Kewajiban menyelenggarakan pendidikan agama ini berkorelasi 
dengan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama 
sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf  a UU Sisdiknas yang 
menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendi-
dikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 
pendidik yang seagama. Tidak disediakannya pendidikan agama oleh 
satuan pendidikan dapat mengakibatkan satuan pendidikan yang me-
nyelenggarakan pendidikan dikenai sanksi administratif  sebagaimana 
tercantum dalam pasal 7 ayat (1) PP 55 Tahun 2007.   

PP No. 55 tahun 2007 membedakan pendidikan agama dengan 
pendidikan keagamaan. Yang dimaksud dengan pendidikan agama 
adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 
sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamal-
kan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui 
mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan29. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan adalah pen-
didikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan 
peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama 
dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agaman-
ya30. 

27 Lihat pasal 37 UU Sisdiknas. Rumusan ini semakin ditegaskan lagi dalam Pasal 
3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan (selanjutnya disebut PP No. 55 Tahun 2007)

28 Pasal 65 ayat (2) UU Sisdiknas
29 Pasal 1 angka 1 PP No. 55 tahun 2007
30 Pasal 1 angka 2 PP No. 55 tahun 2007
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Meskipun penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib 
pemerintahan kabupaten/kota, tetapi pengelolaan pendidikan agama 
merupakan wewenang pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian 
agama31. Selain itu pada Pasal 5 PP No. 55 Tahun 2007 disebutkan 
bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan Stan-
dar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat 
dua kewenangan yang berbeda antara penyelenggaraan pendidikan dan 
penyelenggaran pendidikan agama.

 Pembedaan ini merupakan konsekuensi logis dari pembedaan 
kewenangan pemerintah dengan pemerintah daerah. UU No. 32 Ta-
hun 2004 menegaskan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah 
pusat termasuk didalamnya menetapkan kebijakan dalam penyeleng-
garaan kehidupan keagamaan. Penjelasan Pasal 10 huruf  f  UU No. 32 
Tahun 2004 menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya mene-
tapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, 
memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, 
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan ke-
agamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemer-
intah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada 
daerah. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya 
dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upa-
ya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkem-
bangkan kehidupan beragama.”

 Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerin-
tah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota32 sema-
kin ditegaskan bahwa urusan agama sepenuhnya merupakan urusan 
pemerintah pusat. Pasal 2 ayat (1) PP PP 38 tahun 2007 menegaskan 
bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang sepenuhnya men-
jadi kewenangan pemerintah dan urusan yang dibagi bersama antara 
tingkatan dan/atau susunan pemerintah. Pada ayat (2) nya dinyatakan 
bahwa urusan agama termasuk ke dalam urusan yang sepenuhnya men-
jadi kewenangan daerah.  

31 Lihat Pasal 3 ayat (2) PP No. 55 tahun 2007 menyatakan Pengelolaan pendidikan 
agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. 

32 Selanjutnya disebut PP 38 Tahun 2007.
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 Penyelenggaraan pendidikan sendiri, meskipun merupakan 
urusan wajib pemerintah daerah, tapi tidak sepenuhnya dapat dilak-
sanakan secara otonom oleh daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan33 
menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan 
nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang tanggung jawab mengelola, merumuskan dan/
atau menetapkannya dilakukan oleh menteri yang terkait. Termasuk 
ke dalam kebijakan nasional ini adalah pelaksanaan pendidikan agama 
serta akhlak mulia34. 

Dari uraian diatas, setidaknya terdapat tiga komponen pokok yang 
semestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah sebelum merumuskan 
peraturan daerah yang mewajibkan keterampilan agama tertentu bagi 
pendidikan  umum, yakni: 1) kewajiban daerah untuk berkomitmen pa-
da perjanjian internasional yang telah diratifi kasi termasuk yang berkai-
tan dengan urusan keaagamaan dan urusan pendididikan; 2) kesesuaian 
peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hi-
rarki peraturan perundang-undangan; dan 3) batasan kewenangan dae-
rah pada penyelenggaran urusan keagamaan dan urusan pendidikan.

IV. ANALISIS PERDA NO. 19 TAHUN 2012 TENTANG WAJIB 
BELAJAR MEMBACA AL-QURAN BAGI  PELAJAR BER-
AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

4.1 Sekilas Tentang Kabupaten Sergai35 

 Kabupaten Sergai adalah salah satu kabupaten dari 33 kabu-
paten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini meru-
pakan hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang melalui Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan  Kabupaten 
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. 
Kabupaten ini berada pada titik koordinat 20 57” Lintang Utara, 30 

33 Selanjutnya disebut PP 17 Tahun 2010
34 Lihat Pasal 4, 5  dab 6 PP No. 17 Tahun 2010
35 Keselurahan data dan angka yang disebutkan pada bagian ini dikelola dari Serdang 

Bedagai Dalam Angka Tahun 2012. Dokumen lengkap Serdang Bedagai Dalam Angka 
dapat diunduh melalui http://serdangbedagaikab.bps.go.id/. Diakses tanggal 6 Agustus 
2013. Data yang tidak berasal dari Serdang Bedagai Dalam Angka akan diterangkan secara 
khusus pada catatan kaki.
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16” Lintang Selatan, 980 33” Bujur Timur, 990 27” Bujur Barat. Luas 
wilayahnya 1.900,22 km2 dengan sebelah Utara berbatasan dengan Se-
lat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, 
sebelah Barat berbatasan dengan Deli Serdang, dan sebelah Timur ber-
batasan dengan Kabupaten Simalungun.

 Jumlah penduduk Sergai pada tahun 2011 sebanyak 599.941 
jiwa yang menempati 18 kecamatan dengan 243 desa. Penduduk yang 
beragama Islam sebanyak 502.061 jiwa (81,8%), Protestan 78.616 ji-
wa (12,8%), Katolik 17.629 jiwa (2,9%), Hindu 1.154 jiwa (0,2%) dan 
Budha 14.479 jiwa (2,4%)36. Di Serdang Bedagai tersedia tempat ibadah 
yang terdiri dari mesjid sebanyak 631, Mushola sebanyak 459, gereja 
katolik sebanyak 47, geraja protestan sebanyak 470, Pura sebanyak 1 
dan Vihara sebanyak 18. 

 Perbandingan jumlah Sekolah Umum dengan Sekolah Ke-
agamaan di Sergai dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Pendidikan Umum Pendidikan Keagamaan
Jenjang Jumlah 

Sekolah
Jumlah 
Siswa

Jenjang Jumlah 
Sekolah

Jumlah 
Siswa

TK 119 3.743 RA/TK  99 4.434
SDN 432 74.777 MI 34 4.425
SDS 28 4.517  MTs 58 8.802 
SMPN 38 16.193  MA 24 2.647 
SMPS 46 6.973 
SMUN 18 7.698 
SMUS 20 1.764 
SMKN 7 1.764 
SMKS 27 5.590 
Total 735 123.019 215 20.308 

36 Total jumlah penduduk berdasarkan agama dalam Serdang Bedagai Dalam 
Angka Tahun 2012 berbeda dengan jumlah penduduk statistik kependudukannya, yang 
mana pada statistik jumlah penduduk sebanyak 599.941 Jiwa, sedangkan penduduk 
berdasarkan agama 613.575 Jiwa
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4.2  Gambaran Umum Perda No. 19 Tahun 2012

Tidak banyak informasi yang dapat diakses oleh publik terkait 
dengan Perda No. 19 Tahun 2012. Misalnya, tidak ditemukan adanya 
pemberitaan pada media online terkait perda ini dengan menggunakan 
search engine yang banyak tersedia37. Perda ini juga tidak tersedia dalam 
bentuk fi le yang bisa diakses publik dilaman resmi Pemerintah Serdang 
Bedagai38, maupun laman resmi pemerintah lainnya yang menyajikan 
informasi tentang peraturan daerah39. 

Informasi yang berhasil diperoleh terkait proses penyusunan dan 
pengesahan perda ini adalah informasi berdasarkan diskusi non formal 
dengan beberapa pegawai pemerintahan Serdang Bedagai yang men-
getahui langsung proses penyusunan dan pengesahan perda ini. Sum-
ber-sumber ini, meskipun dapat dipertanggungjawabkan kapasitasnya, 
tetapi tidak bersedia disebutkan dalam penelitian. Karena itu informasi 
yang berasal dari sumber-sumber tersebut tidak disebutkan lagi pada 
catatan kaki maupun kepustakaan. Dokumen terkait dengan perda ini 
juga diperoleh dari sumber-sumber tersebut.

Perda No. 19 Tahun 2012 merupakan perda inisiatif  DPRD Ka-
bupaten Serdang Bedagai dengan pengusung utama anggota DPRD 
yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tidak dapat 
ditelusuri pada perda tersebut landasan yuridis, sosiologis maupun fi -
losofi s pembentukannya karena perda ini tidak dilengkapi dengan nas-
kah akademik dan tidak tersedia penjelasan sebagaimana lazimnya per-
aturan perundang-undangan40.  

Pada proses penyusunan dan pengesahannya, Pemerintah Pro-
vinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap Ranperda dan me-
nyatakan bahwa Perda ini tidak dapat ditetapkan menjadi perda me-
lalui Surat Nomor 188.332/5944 tertanggal 04 Juli 2012 yang ditan-
datangani oleh Gubernur Sumatera. Dasar pertimbangan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara menyatakan Ranperda ini tidak dapat ditetap-
kan menjadi perda adalah bahwa kewenangan urusan agama termasuk 

37 Misalnya menggunakan www.goggle.com
38 http://www.serdangbedagaikab.go.id
39 Misalnya laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara www.sumutprov.

go.id, laman resmi kementerian dalam negeri www.kemendagri.go.id dan laman resmi 
kementerian hukum dan ham www.kemenkumham.go.id.

40 Lihat Pasal 56 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011
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pendidikan agama adalah urusan pemerintah pusat.
Meski telah dinyatakan tidak dapat ditetapkan sebagai perda oleh 

Pemerintah Provinsi, namun DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tetap 
mengesahkan Perda No. 19 Tahun 2012 pada tanggal 8 Desember 
2011 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2012 melalui Lembaran 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 Nomor 19 dan akan 
mulai efektif  berlaku pada tahun ajaran 2014/201541. 

Atas ditetapkannya perda ini, pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara kembali mengirimkan surat nomor 188.342/3946 tertanggal 13 
Mei 2013 yang kembali menegaskan hasil evaluasi bahwa perda terse-
but tidak dapat ditetapkan sebagai perda dan meminta Bupati Serdang 
Bedagai untuk menyesuaikan dengan hasil klarifi kasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

  Sebagaimana dicantumkan pada konsideran menimbang, Perda 
No. 19 Tahun 2012 dibentuk berdasarkan pertimbangan: 

“a. bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah 
Subhanahu wata’ala kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai 
salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, 
didalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi dasar hu-
kum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi 
orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta men-
gamalkannya;

b. bahwa kemampuan baca Al-Qur’an bagi setiap murid seko-
lah dasar dan siswa sekolah menengak pertama, serta siswa 
sekolah menengah atas merupakan bagian dari pendidikan 
agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencer-
daskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka mena-
namkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan 
masyarakat pada umumnya;

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pema-
haman serta pengalaman Al-Qur’an oleh seluruh lapisan 
masyarakat, sesuai dengan falsafah tanah bertuah negeri 
beradat dan mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai yang 
religius”

Secara keseluruhan perda ini terdiri dari 9 bab dengan 15 pasal 

41 Pasal 15 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2012.
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serta berlaku bagi seluruh pelajar di sekolah pendidikan umum (SD, 
SLTP, SLTA, SMK) dan sekolah pendidikan keagamaan (MI, MTs, dan 
MA) yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang berdomisili 
di Serdang Bedagai42. 

 
4.3 Kosistensi Perda Dengan Hirarki Peraturan Perundang-

Undangan Terkait Urusan Agama Dan Urusan Pendidikan

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa pemben-
tukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan ber-
dasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang 
meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hirarki, dan muatan materi; d) 
dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan 
rumusan; dan g) keterbukaan43. Selanjutnya, materi muatan sebuah per-
aturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas pengayo-
man, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka 
tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerin-
tahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasaan hukum44.   

 Beberapa diantara asas tersebut akan digunakan untuk meli-
hat kesesuaian perda No. 12 Tahun 2012 dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik sekaligus untuk mengkaji 
kesesuaian perda ini dengan peraturan perundang-undangan berdasar-
kan hirarkinya. Asas-asas yang digunakan tersebut yakni kelembagaan 
atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan 
muatan materi; dapat dilaksanakan; kejelasan rumusan; dan kepastian 
hukum.

a. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Penjelasan Pasal 5 Huruf  b UU No. 12 Tahun 2011 merumuskan 

bahwa yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pemben-
tuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undan-

42 Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 13 Perda No. 19 Tahun 2012.
43 Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011
44 Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
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gan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk per-
aturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila 
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

Asas ini menegasikan kewenangan sebagai landasan pokok pem-
bentukan peraturan perundang-undangan. Dilampauinya kewenangan 
oleh lembaga atau penjabat pembuat peraturan perundang-undangan 
dapat menjadi dasar pembatalan produk hukum yang dihasilkan atau 
produk hukum tersebut batal demi hukum.

Terkait dengan urusan agama dan urusan pendidikan, sebagaima-
na telah dijelaskan diatas, terdapat dua kewenangan yang berbeda yak-
ni, kewenangan pada urusan agama sepenuhnya urusan pemerintah 
pusat, sedangkan urusan pendidikan menjadi salah satu urusan wajib 
pemerintah daerah. Pada kewenangan terkait urusan pendidikan, meski 
dinyatakan sebagai sebagai urusan wajib daerah, pendidikan agama 
dan pendidikan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat 
dibawah naungan Kementerian Agama. 

Pelaksanaan pendidikan agama ini menjadi salah satu kebijakan 
pendidikan yang ditetapkan secara nasional dan pelaksanaannya mesti 
berdasarkan kebijakan mesti berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 
Pelaksanaan pendidikan agama pada pendidikan keagamaan langsung 
dibawah naungan Kementerian Agama sedangkan pelaksanaan pendi-
dikan agama pada sekolah umum mesti melalui supervisi dan penga-
wasan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkatan hirarki kelem-
bagaannya. 

Dengan demikian, jelas bahwa pemerintah daerah terutama 
pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mem-
buat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan 
keagamaan atau pendidikan agama pada sistem pendidikan Indone-
sia.    

Perda No. 19 Tahun 2012 secara langsung mengatur tentang pen-
didikan keagamaan bagi pelajar baik pada pendidikan umum maupun 
bagi pendidikan keagamaan. Bahkan, perda ini mewajibkan setiap siswa 
untuk memiliki sertifi kat sebagaimana tanda keterampilan membaca 
Al-Qur’an dan juga dilengkapi dengan seperangkat sanksi bagi siswa 
yang melanggarnya. Oleh karena itu, pembentukan perda ini diluar dari 
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kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah Serdang Bedagai 
sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 

b. Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, dan Muatan Materi serta 
Kejelasan Perumusan

Penjelasan Pasal 5 huruf  c UU No. 12 Tahun 2011 merumus-
kan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hier-
arki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi mua-
tan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 5 huruf  f  menyatakan yang 
dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Per-
aturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis peny-
usunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 
istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

Setidaknya terdapat beberapa peraturan peraturan perundang-
undangan yang semestinya diacu sebagai dasar hukum pembentukan 
dan muatan materi Perda No. 19 Tahun 2012, yakni UU Sisdiknas, 
UU Pemerintahan Daerah, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 
2007, PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengga-
ran Pendidikan dan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Perumusan Perda ini semestinya juga mempertimbangkan  
Paraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang 
terkait dengan Standar Proses45, Standar Isi46, Standar Penilaian47 dan 
Standar Kompetensi48 pada pengelolaan pendidikan, dan Peraturan Ke-
menterian Agama yang terkait dengan pengelolaan pendidikan agama 
dan pendidikan keagamaan49.  

Mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan 

45 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007 
Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

46 Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah

47 Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidik
48 Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
49 Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



 119

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

tersebut diatas sangat penting terutama karena adanya larangan perda 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 136 ayat (4) UU 
No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal tersebut dilarang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Selanjutnya pada pasal 145 ayat (2) dinyatakan bahwa per-
da yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh 
pemerintah. 

Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Perda No. 19 Tahun 2012 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 4
(1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/

SMK/MA agar mengintergrasikan pelajaran membaca Al- 
Qur’an ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), se-
tiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap pelajar yang 
belum pandai membaca Al-Qur’an untuk belajar membaca 
Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Taman 
Pendidikan Al-Quran (TPQ), rumah, mesjid, musholla/
langgar dan sebagainya.

(3) Kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang 
tua pelajar agar mendukung, membantu, memotivasi kelan-
caran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2).

Pasal 5
(1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab 

guru agama Islam/guru pendidikan agama di Madrasah 
atau Pengawas Pendidikan Agama Islam.

(2) Penilaian tehadap wajib belajar membaca Al-Qur’an dititik 
beratkan pada kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 
baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Pasal 6
(1) Hasil penilaian pendidikan wajib belajar membaca Al-

Qur’an sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diberikan 
pada akhir tahun pendidikan kepada setiap pelajar SD/MI, 
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SMP/MTS, SMA/SMK/MA, setelah dilaksanakan pengu-
jian/evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan 
berupa sertifi kat dengan kategori A, B, C dan D.

(2) Sertifi kat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan reko-
mendasi yang diusulkan dari Sekolah yang bersangkutan 
dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Rumusan pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut setidaknya men-
cakup beberapa permasalahan yakni: pertama, meskipun menghimbau 
agar pelajaran membaca Al-Qur’an diintegrasikan pada pelajaran Pen-
didikan Agama Islam, namun juga memunculkan kewajiban bagi siswa 
yang belum pandai membaca Al-Qur’an untuk belajar diluar sistem 
pembelajaran sekolah yang bersangkutan. Himbuan pengintegrasian 
membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
menjadi tidak relavan dan tidak diperlukan lagi karena membaca Al-
Qur’an telah menjadi bagian dari materi muatan yang dicantumkan 
dalam kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan. Sehingga 
kemampuan membaca Al-Qur’an menjadi salah satu dengan standar 
kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat dinyatakan lu-
lus50.

Terkait dengan pewajiban untuk belajar Al-Qur’an, karena ke-
mampuan membaca Al-Qur’an menjadi salah satu kompetensi kelulu-
san bagi siswa beragama Islam, maka tanpa diwajibkanpun siswa mesti 
mampu membaca Al-Qur’an untuk bisa lulus mata pelajaran Pendidi-
kan Agama Islam. 

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
sistem pendidikan telah memberikan ruang alternatif  pendidikan bagi 
setiap pelajar untuk secara khusus belajar Al-Qur’an baik pada pendi-
dikan formal dan maupun informal51. Akan tetapi pendidikan alter-
natif  itu merupakan pengelolaan tersendiri dan terpisah dengan pen-
gelolaan pendidikan umum52. Dengan demikian, tidak dapat sekolah 

50 Lihat lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Permendiknas No. 23 
Tahun 2006.

51 Lihat pengaturan pada PP No. 55 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur 
tentang pendidikan Al-Qur’an

52 Bagi Pendidikan Keagamaan Islam, membaca Al-Qur’an merupakan salah satu 
kompetensi utama yang harus dimiliki siswa sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses 
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memunculkan kewajiban belajar pada tempat pendidikan yang berbeda 
sebagai bagian dari proses pembelajaran sekolah yang bersangkutan. 
Begitupun, sekolah dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai 
kebutuhan baik berupa tambahan materi, jam pelajaran dan kedalaman 
materi53. 

Standar Kompetensi terkait keterampilan membaca Al-qur’an 
pada mata pelajaran agama Islam untuk pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah sebagai berikut54:

Jejang Kelas
Semester

I II

SD dan 
seting-
kat SD

I Menghafal Al Qur’an su-
rat pendek pilihan

Menghafal Al Qur’an su-
rat-surat pendek pilihan

II Menghafal Al Qur’an Membaca Al Qur’an su-
rat pendek pilihan

III Mengenal kalimat dlm Al 
Qur’an

Mengenal ayat-ayat 
AlQur’an

IV Membaca surat2 
AlQur’an

Membaca surat-surat Al-
Qur’an

V Mengartikan Al Qur’an 
surat pendek pilihan

Mengartikan Al Quran 
Surat pendek pilihan

VI Mengartikan Al Qur’an 
Surat pendek pilihan

MengartikanAl Quran 
Ayat-ayat pilihan

SMP 
dan 
Seting-
kat 
SMP

VII
Menerapkan Hukum ba-
caan ”Al” Syamsiyah dan 
”Al”Qomariyah

Menerapkan hukum ba-
caan nun mati/tanwin 
dan mim mati

VIII Menerapkan hukum ba-
caan Qalqalah dan Ra

Menerapkan hukum ba-
caan mad dan waqaf

IX Memahami Ajaran Al 
Qur’an surat At-Tin

Memahami Al-Qur’an 
surat Al-Insyirah

pendidikan.
53 Lihat Pasal 5 Ayat (8) dan ayat (9) PP No. 55 Tahun 2007. Lihat juga Pasal 7 ayat 

(3)  Permenag No. 16 Tahun 2010.
54 Tabel diolah dari lampiran Permendiknas No. 23 Tahun 2006



 122

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Jejang Kelas
Semester

I II

SMA 
dan 
seting-
kat 
SMA

X

Memahami ayat-ayat Al-
Qur’an tentang manusia 
dan tugasnya sebagai 
khalifah di bumi

Memahami ayat-ayat 
Al-Qur’an tentang De-
mokrasi

Memahami ayat-ayat Al-
Qur’an tentang keikhla-
san dalam beribadah.

 

XI
Memahami ayat-ayat Al-
Qur’an tentang kompetisi 
dalam kebaikan

Memahami ayat-ayat al 
Qur’an tentang perintah 
menjaga kelestarian ling-
kungan hidup

Memahami ayat-ayat 
alQur’an tentang perin-
tah menyantuni kaum 
Dhu’afa

 

XII
Memahami ayat-ayat al 
Qur’an tentang anjuran 
bertoleransi

Memahami ayat-ayat al 
Qur’an tentang pengem-
bangan IPTEK

Memahami ayat-ayat al 
Qur’an tentang etos kerja  

Kedua, Perda No. 19 Tahun 2012 memberikan tanggung jawab 
operasional proses wajib belajar baca Al-Qur’an kepada guru Pendi-
dikan Agama Islam bagi sekolah umum dan guru pendidikan agama 
di Madrasah atau kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam. Tidak 
jelas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban ini. Kata ‘atau’ pada 
Pasal (5) ayat 1 tersebut mengaburkan konsep pertanggungjawabkan 
apakah tanggungjawab itu sepenuhnya merupakan tanggunjawab guru 
atau sepenuhnya tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama Islam 
atau terdapat pembagian tanggungjawab antara guru dengan Pengawas 
Pendidikan Islam. Selain itu tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘se-
cara operasional tanggung jawab” dan bagaimana ‘secara operasional 
tanggung jawab” tersebut akan dilaksanakan pada perda ini, apakah 
sekedar melaksanakan saja atau mencakup perumusan dan pelaksanaan 
standar proses, standar operasional, standar isi, standar penilaian dan 
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standar kompentensi.
Padahal, pada PP No. 55 tahun 2007 secara tegas sudah dinya-

takan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh menteri 
agama55. Pengaturan ini semakin ditegaskan oleh Permenag No. 16 ta-
hun 2010 bahwa standar isi, kurikulum dan proses pembelajaran pada 
sekolah merupakan kewenangan Kementerian Agama dan kebijakan 
yang terkait dengan hal tersebut disahkan oleh Pejabat pada lemba-
ga Kementerian Agama sesuai dengan struktrur pada hirarki kelem-
bagaannya56.   

Ketiga, meskipun dihimbau agar diintegrasikan dalam mata pe-
lajaran Pendidikan Agama Islam, akan tetapi adanya sistem penilaian 
yang khusus dan bukti hasil belajar tersendiri, menunjukan bahwa wajib 
belajar membaca Al-Qur’an menjadi unit pembelajaran tersendiri yang 
terpisah dengan Pedidikan Agama Islam. Hal ini semakin ditegaskan 
dengan frasa “penilaian pendidikan wajib belajar membaca Al-Qur’an” 
pada Pasal 6 ayat (1) Perda No. 19 Tahun 2012. 

Perumusan ini memunculkan beberapa permasalahan, yakni: 
a. Meskipun pemerintah daerah dapat mengelola dan menye-

lenggarakan pendidikan tertentu yang berkaitan dengan kete-
rampilan keagamaan, namun tidak ada kewenangan pemer-
intahan daerah untuk membentuk program pembelajaran 
keagamaan tertentu bagi satuan pendidikan umum. Peme-
rintahan daerah memang dapat menambahkan muatan lokal 
karena muatan lokal merupakan salah satu materi wajib pada 
kurikulum pendidikan dasar dan menengah57.Akan tetapi, 
urusan keagamaan – karena merupakan kewenangan pemer-
intah pusat – tidak dapat dikategorisasikan sebagai muatan lo-
kal apalagi mata pelajaran muatan lokal telah dipisahkan dari 
pendidikan agama. Muatan lokal mengacu kepada pengena-
lan potensi di daerah tempat tinggal yang disesuaikan dengan 
ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah dan 

55 Lihat Pasal 3 ayat (2) PP 55 Tahun 2007
56 Lihat Permenag No. 16 Tahun 2010 terkait standar isi, kurikulum dan proses 

pembelajaran
57 Lihat Pasal 37 UU Sisdiknas
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materinya tidak dapat dikelompokan pada materi yang ada58. 
Selain itu, pada UU No. 36 Tahun 2003 yang menjadi dasar 
pembentukan Serdang Bedagai, tidak ditemukan adanya klau-
sula yang menyatakan keagamaan tertentu sebagai ciri khas, 
potensi maupun kekhususan daerah Sergai.

b. Munculnya sistem penilaian khusus dan tanda bukti kelulusan 
berupa sertifi kat keterampilan membaca Al-Qur’an sebagai 
bagian integral dari proses pendidikan siswa tidak memiliki 
payung hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Sistem 
penilaian pada proses pembelajaran terintegrasi dengan mata 
pelajaran yang diberikan di sekolah. Dengan demikian, jika 
keterampilan membaca Al-Qur’an menjadi bagian dari materi 
Pendidikan Agama Islam di sekolah, maka penilaian terhadap 
keterampilan ini juga menjadi bagian dari penilaian proses 
belajar Pendidikan Agama Islam, bukan menjadi penilaian 
tersendiri59.  

c. Selain itu, tidak jelas bagaimana sistem penilaian yang diatur 
pada Perda No, 19 Tahun 2012 terutama pada pengorganisa-
sian sistem penilaian. Pada satu sisi, tanggung jawab opara-
sional berada pada guru atau pengawas pendidikan Islam, 
pada sisi yang lain pengujian/evaluasi dilakukan oleh satuan 
pendidikan. Selanjutnya hasil pengujian/evaluasi diberikan 
berupa sertifi kat dengan kategori A, B, C dan D60, yang dike-
luarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 
rekomendasi sekolah dan Pengawas Pendidikan Islam. Den-
gan demikian, tidak secara langsung hasil ujian/evaluasi me-
nentukan kelulusan peserta didik tetapi masih tergantung 
kepada rekomendasi sekolah dan pengawas pendidikan Is-
lam sedangkan guru agama yang memiliki tanggungjawab op-
erasional tidak memiliki hak apapun dalam memberikan pe-
nilaian. Perda juga telah memberikan kewenangan kepada Bu-
pati atau pejabat yang ditunjuk untuk ‘menentukan’ warganya 
telah mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

58 Lihat penjelasan pasal 37 UU Sisdiknas
59 Lihat lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
60 Tidak jelas pada Perda No. 19 Tahun 2012 bagaimana atau dengan ukuran apa 

pengkategoriannya.
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sehingga menyampingkan adanya kemungkinan di masa yang 
akan datang Sergai dipimpin oleh seorang Bupati yang tidak 
beragama Islam.

d. Pada sistem pendidikan Indonesia, penilaian terhadap hasil 
belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 
tiga tingkatan yang berbeda, yaitu penilaian oleh pendidik, pe-
nilaian oleh satuan pendidikan dan penilaian oleh pemerintah. 
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan 
untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam 
bentuk ulangan. Penilaian oleh satuan pendidikan ditujukan 
untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan un-
tuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil 
penilaian oleh pendidik. Sedangkan penilaian oleh pemerin-
tah dilakukan berdasarkan ujian nasional untuk pada kelom-
pok mata pelajaran tertentu61. Dengan demikian tidak ada 
kewenangan Pengawas Pendidikan Islam, Bupati maupun 
pejabat yang ditunjuk untuk menilai hasil belajar di sekolah. 
Ketentuan terkait standar penilaian yang diatur pada PP No. 
19. Tahun 2005 secara mutatis muntandis berlaku bagi pen-
didikan agama sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) 
PP tersebut yang menyatakan bahwa pendidikan agama dilak-
sanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

e. Peserta didik pada sistem pendidikan Indonesia dinyatakan 
lulus setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
memperoleh nilai minimal baik untuk semua mata pelajaran; 
lulus ujian sekolah/madrasah dan lulus ujian nasional yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai kriteria dari Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BNSP)62. Dengan demikian, 
tidak ada pengaturan terkait adanya kewajiban keterampilan 
agama tertentu untuk menentukan peserta didik dinyatakan 
lulus. 

f. Terkait dengan pemberian bukti kelulusan pada program 
pendidikan, UU Sisdiknas membedakan antara ijazah dengan 
sertifi kat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik 

61 Lihat pengaturan pada PP. No 19 Tahun 2005 terkait standar penilaian
62 Lihat Pasal 72 PP No. 19 Tahun 2005. Lihat juga pengaturan terkait bahasan ini 

pada lampiran Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
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sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau peny-
elesaian jenjang pendidikan sedangkan sertifi kat kompetensi 
diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan lem-
baga pelatihan sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk 
melakukan pekerjaan tertentu63. Selanjutnya pada PP No. 19 
Tahun 2005 dinyatakan bahwa pencapaian kompetensi akhir 
peserta didik dinyatakan dalam bentuk dokumen ijazah dan/
atau sertifi kat kompetensi. Dengan demikian Ijazah menjadi 
dokumen yang membuktikan bahwa seorang peserta didik 
telah menyelesaikan pendidikannya pada satu jejang sekolah 
untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat diterima pada je-
jang pendidikan berikutnya. Karena itu kewajiban adanya sert-
ifi kat kelulusan membaca Al-Qur’an sebagai salah satu syarat 
untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya pada 
Perda No. 19 Tahun 2012 bertentangan dengan Peraturan 
perundang-undangan yang terkait.

Berdasarkan uraian diatas, Perda No. 19 Tahun 2012 ini berten-
gangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi 
baik pada hirarkinya, maupun pada muatan materinya. Karena itu Per-
da ini dapat dibatalkan dengan mekanisme pembatalan yang ada.   

 
c. Dapat Dilaksanakan 

Penjelasan Pasal Huruf  d UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhi-
tungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam 
masyarakat, baik secara fi losofi s, sosiologis, maupun yuridis.

Karena Perda No. 19 Tahun 2012 tidak dilengkapi dengan nas-
kah akademik dan penjelasan, tidak dapat telusuri secara normatif  
bagaimana Perda ini akan beroperasionalisasi di dalam masyarakat. 
Meski demikian, mengacu kepada peraturan perundangan-undangan 
yang terkait dengan sistem pendidikan – termasuk untuk pendidikan 
agama – beberapa pasal Perda No. 19 Tahun 2012 tidak dapat dilak-
sanakan, antara lain:

63 Lihat pasal 61 UU Sisdiknas
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1) Pasal 4 ayat (2)
 Pasal ini tidak dilaksanakan karena beberapa alasan: pertama, 

sekolah tidak dapat mewajibkan sebagaimana diperintahkan 
Perda pada jenis pendidikan yang lain, akan tetapi dapat me-
nambahkan muatan materi dan jam pelajaran baik melalui 
kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sepanjang di-
anggap diperlukan; kedua, adalah pilihan bebas bagi pelajar 
dan orang tua atau wali untuk menentukan bentuk dan jenis 
pendidikan diluar pendidikan sekolah. kewajiban pemerintah 
daerah adalah menyediakan layanan dan fasilitas pendidikan 
yang sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh peserta didik; 
ketiga, kemampuan membaca Al-Qur’an telah terintegrasi pa-
da kurikulum dan merupakan salah satu kompetensi dasar ba-
gi peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus pada mata Pela-
jaran Agama Islam sehingga menjadi kewajiban sekolah untuk 
menemukan metode yang tepat agar siswa dapat memenuhi 
kompetensi minimal yang ditentukan. Kewajiban tersebut ti-
dak dapat dialihkan menjadi kewajiban siswa dan orang tua 
atau walinya.    

2) Pasal 6 ayat (1) dan (2)
 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa alasan, 

yakni: pertama, kewenangan untuk menilai hasil pembelajaran 
pada proses pembelajaran merupakan kewenangan pendidik 
dan pada tingkat satuan pendidikan merupakan kewenangan 
satuan pendidikan sehingga kewenangan yang diberikan ke-
pada Bupati meski berdasarkan rekomendasi satuan pendidi-
kan dan pengawas sekolah Islam menjadi tidak relevan; kedua, 
kewenangan untuk menerbitkan laporan hasil belajar siswa 
pada proses pembelajaran merupakan kewenangan pendidik 
dan kewenangan untuk menerbitkan ijazah sebagai dokumen 
kululusan siswa merupakan kewenangan satuan pendidikan 
sehingga tidak dapat Bupati menerbitkan dokumen kelulusan 
bagi proses pembelajaran di sekolah.     

3) Pasal 7
 Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi siswa yang tidak mam-

pu membaca Al-Qur’an. Bentuk sanksi yang diberikan adalah: 
1) tetap diterima sesuai dengan tingkatan sertifi kat; 2) per-
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nyataan kesanggupan yang disaksikan oleh orang tua atau wali 
untuk mengikuti program khusus belajar huruf  Al-Qur’an 
dalam tenggang waktu enam bulan; 3) apabila dalam jangka 
waktu enam bulan tidak mengikuti program khusus atau tidak 
memiliki sertifi kat, siswa yang bersangkutan diberikan teguran 
pertama, teguran kedua dan teguran ketiga; dan 4) apabila te-
guran ketiga tidak diindahkan, siswa yang bersangkutan dike-
nakan sanksi sesuai perjanjian yang telah dinyatakan.

 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan: 
pertama, tidak ada ketentuan bagi siswa pendidikan umum 
untuk memiliki keterampilan agama tertentu sebagai syarat 
pada proses pendidikannya sedangkan bagi siswa pendidikan 
keagamaan Islam, kemampuan membaca Al-Qur’an meru-
pakan bagian integral dari proses pembelajaraannya; kedua,  
ketidakjelasan rumusan sanksi pada Pasal 7 dapat berakibat 
terhalangannya akses terhadap pendidikan yang seharusnya 
menjadi kewajiban pemerintah, dan ketiga, pengaturan ini 
tidak diperlukan lagi, karena ketidakmampuan membaca Al-
Qur’an mengkibatkan tidak terpenuhinya kompentensi dasar 
minimum untuk dapat dinyatakan lulus dan telah menyele-
saikan pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4) Pasal 9 ayat (2)
 Pasal ini berisi perintah kepada orang tua dan masyarakat 

untuk mengawasi putra-putri mereka belajar membaca Al-
Qur’an setelah sholat maghrib. Pasal ini tidak dapat dilak-
sanakan dengan beberapa alasan: pertama, tidak ditemukan 
pada perda ini bagaimana pemerintah akan memastikan orang 
tua dan masyarakat mengawasi putra-putri mereka belajar 
membaca Al-Qur’an setelah sholat Magrib; kedua, belajar 
membaca Al-qur’an tidak hanya dapat dilakukan setiap selesai 
sholat magrib terutama jika orang tua atau wali telah mem-
fasilitasi anak-anak mereka belajar pada lembaga pembelaja-
ran Al-Qur’an yang dilaksanakan sebelum sholat Magrib.  
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d. Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting un-
tuk mewujudkan ketertiban masyarakat sebagaimana dijelaskan pada 
penjelasan Pasal 6 huruf  i UU No. 12 Tahun 2011.  Beberapa muatan 
materi yang diatur pada Perda No. 19 memunculkan ketidakpastian hu-
kum, yakni:

1) Perda No. 19 Tahun 2012 mengabaikan pembedaan kewenan-
gan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Padahal Serai juga memiliki Perda No. 38 Tahun 2008 Ten-
tang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pasal 3 Perda 38 Tahun 
2008 terdapat 31 bidang urusan pemerintah yang menjadi ke-
wenangan pemerintah Sergai, urusan agama tidak termasuk di 
dalamnya. 

2) Juga tidak ditemukan adanya pengaturan terkait hubungan 
kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama dengan 
pemerintah daerah pada Perda No. 19 Tahun 2012, padahal 
sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, penyelenggaraan 
pendidikan agama dan keagamaan adalah kewenangan ke-
menterian agama dan pelaksanaan di sekolah umum harus 
melalui supervisi kementerian agama pada tingkatan terkait. 

3) Sebelum Perda No. 19 Tahun 2012 ditetapkan, Serdang Be-
dagai telah memiliki Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan, juga Perda No. 31 Tahun 2007 
Tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Ser-
dang Bedagai. Perda No. 15 Tahun 2009 mengatur tentang 
Pendidikan Agama Islam bagai siswa yang beragama Islam 
dan Pendidikan Keagamaan. Pada pasal 14 Perda No. 15 Ta-
hun 2009 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan keagamaan 
berada dibawah koordinasi dan supervisi Kantor Departe-
men Agama Kabupaten Serdang Bedagai untuk tingkat dasar 
dan supervisi Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera 
Utara untuk pendidikan menengah. Selanjutnya pada Pasal 
16 ayat (2) ditentukan bahwa jam pelajaran untuk Pendidi-
kan Agama Islam sebanyak empat jam. Terkait dengan ke-
wajiban memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an. Pasal 17 
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Perda No. 15 tahun 2009 menyatakan: 1), setiap peserta didik 
muslim pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, wajib 
berkemampuan membaca dan menulis huruf  Al-qur’an; 2) 
Alokasi waktu penyelenggaraan dilaksanakan pada kegiataan 
ekstrakurikuler, 3) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan 
dan Masyarakat dapat membantu ketercapaian berkemam-
puan membaca dan menulis huruf  Al-qur’an.

 Terjadi pertentangan antara Perda No. 15 Tahun 2009 dengan 
Perda No. 19 Tahun 2012. Pada perda No. 15 Tahun 2009, 
kewajiban memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an men-
jadi kewajiban individu peserta didik yang difasilitasi melalui 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Posisi pemer-
intah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam hal ini 
adalah membantu ketercapaian kemampuan membaca dan 
menulis huruf  Al-Qur’an. Sedangkan pada Perda No. 19 ta-
hun 2012, kewajiban tersebut menjadi kewajiban hukum yang 
diperintahkan oleh Perda dan pelanggarannya berakibat sank-
si. Posisi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk adalah sebagai penentu kemampuan membaca 
dan menulis huruf  Al-Qur’an. 

 Oleh Perda No. 19 Tahun 2012, Perda No. 15 Tahun 2009 
dinyatakan tetap berlaku. Dengan demikian terdapat dua per-
da yang mengatur tentang pokok persoalan yang sama yakni 
terkait kewajiban pandai membaca Al-Qur’an dan saling ber-
tentangan.

4) Ketidakpastian juga muncul dari tidak jelasnya mekanisme 
pelaksanaan kewajiban pandai baca Al-Qur’an pada Perda 
No. 19 Tahun 2012 termasuk mekanisme sanksi yang diatur 
didalamnya. Seharusnya, sebuah peraturan perundang-undan-
gan yang baik semestinya diatur secara, rigid, jelas, sistematis 
sehingga tidak multitafsir. Perda ini justru mengaburkan kon-
sepsi norma yang diatur di dalamnya. Sebagai contoh:
- Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa yang dimaksud den-

gan kewajiban adalah hak dan tanggung jawab semua kom-
ponen daerah. Padahal, kewajiban, hak dan tanggungjawab 
adalah tiga konsep yang berbeda. 
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- Perda No. 19 Tahun 2012 menentukan empat kategori 
sertifi kat yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu kategori A, 
B, C dan D yang diberikan pada akhir tahun pendidikan. 
Akan tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait peng-
kategorisasian ini, baik tentang indikator untuk masing-
masing kategori maupun proses untuk mendapatkan serft-
ifi kat pada masing-masing ketegori. Juga tidak ditemukan 
pengaturan terkait hirarki masing-masing kategori apakah 
A merupakan kategori tertinggi dan D terendah atau se-
baliknya. Demikian juga halnya dengan waktu pemberian 
sertifi kat, tidak ditemukan pengaturan apakah yang dimak-
sud dengan “akhir tahun pendidikan” adalah akhir tahun 
ajaran berjalan (2 semeter per tahunnya) atau diberikan 
pada akhir tahun terakhir dari proses pembelajaran pada 
satuan pendidikan. Jika yang dimaksud adalah akhir tahun 
ajaran berjalan, maka seharusnya sertifi katnya tidak hanya 
pada kategori A sampai D, melainkan kategori A sampai 
dengan L, karena untuk menamatkan pendidikan dasar 
dan menengah setidaknya membutuhkan waktu 12 tahun 
ajaran (kelas I sampai dengan kelas XII).  

- Terkait pemberian sanksi siswa, tidak ada sanksi konkrit 
yang dinyatakan baik dalam bentuk administratif  bentuk 
hukuman displin lainnya. Ketentuan terkait sanksi justru 
menjadi kabur dengan adanya rumusan Pasal 7 ayat (1) 
yang menyatakan tamatan SD/MI, SMP/MTS yang ti-
dak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 
tetap diterima sesuai tingkatan sertifi kat. Ketentuan ini 
setidaknya memunculkan 3 pertanyaan: pertama, apa se-
benarnya konsekuensi hukum ketidakmampuan membaca 
Al-Qur’an bagi siswa yang akan melanjutkan ke jejang pen-
didikan berikutnya; kedua, bagaimana seorang siswa akan 
mendapatkan sertifi kat jika dia tidak mampu membaca Al-
Qur’an; ketiga, bagaimana dengan siswa yang tidak mampu 
dan tidak memiliki sertifi kat, apakah tidak diperbolehkan 
melanjutkan pendidikan atau tetap diterima?

 Pengaturan sanksi ini semakin tidak jelas dengan ada-
nya kewajiban membuat pernyataan kesanggupan untuk 
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mengikuti program khusus selama enam bulan yang kemu-
dian menjadi dasar bagi sekolah untuk membuat surat teg-
uran pertama, kedua dan ketiga. Pada akhirnya sanksi baru 
dijatuhkan berdasarkan perjanjian yang telah dinyatakan 
jika sampai teguran ketiga siswa yang bersangkutan belum 
mengikuti program khusus atau belum memiliki sertifi -
kat. Pertanyaan yang muncul terkait rumusan ini: pertama, 
apakah pernyataan kesanggupan ini berlaku hanya bagi 
siswa yang benar-benar tidak mampu membaca Al-Qur’an 
atau berlaku juga bagi siswa yang mampu pada ketegori 
tertentu atau dengan memiliki salah satu kategori sertifi kat 
sudah dianggap cukup; kedua,  apakah siswa setiap saat 
dapat mengikuti pengujian/evaluasi untuk mendapatkan 
rekomendasi, ketiga, apakah pada pernyataan kesanggu-
pan tersebut juga dapat memuat klausul yang menyatakan 
siswa dapat diberhentikan atau berhenti dengan sendirinya 
jika pernyataan kesanggupan tidak terpenuhi mengingat 
pasal Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tetap diterima.

 Berdasarkan analisis diatas, terlihat bahwa Perda No. 19 
Tahun 2012 tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan pen-
gaturan sistem pendidikan dan keagamaan di Indonesia 
serta tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik.  

4.4  Relevansi Perda No. 19 Tahun 2012 Dengan Kewajiban HAM 
Pemerintah Daerah Pada Hak Atas Pendidikan dan Hak 
Atas KBB

Pada kajian kepustakaan penelitian ini, telah diuraikan bahwa ke-
wajiban menghormati dan berkomitmen kepada perjanjian internasi-
onal yang telah diratifi kasi oleh Indonesia juga melekat kepada daerah. 
Dalam konteks inilah peran pemerintahan daerah pada kerangka peng-
hormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dapat diaktualisasi ter-
utama melalui produk hukum yang dihasilkan oleh daerah. Penegasan 
ini semakin dikuatkan dengan adanya ketentuan bahwa setiap materi 
peraturan perundang-undangan termasuk – produk hukum daerah ka-
bupaten/ kota - sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf  b UU 
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No. 12 Tahun 11 harus mencerminkan asas kemanusiaan.  
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf  b menyebutkan  bahwa yang 

dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi mua-
tan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan 
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dengan 
demikian, nilai dan norma yang terkandung dalam berbagai Instrumen 
HAM baik nasional maupun internasional harus diperhatikan dan ter-
itegrasi  dalam muatan materi peraturan perundang-undangan. 

Perda No. 19 Tahun 2012 memuat UU No. 39 Tahun 1999 seb-
agai salah satu dasar hukum pembentukannya. Akan tetapi karena tidak 
tersedianya naskah akademik atau penjelasan pada Perda ini, mengaki-
batkan tidak dapat diketahui secara langsung bagaimana nilai, norma 
dan prinsip HAM yang terkandung pada UU No. 39 Tahun 1999 ter-
cermin dalam Perda tersebut64. 

Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Dae-
rah yang disusun oleh TIM Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, 
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham R.I. bekerjasama 
dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah men-
gurai prinsip HAM, kesetaraan jender dan good sustainable develop-
ment governance dalam penyusunan perda. Tidak terdapat para per-
ameter untuk urusan agama pada uraian tersebut.  

Terkait dengan urusan pendidikan, terdapat 7 parameter, yakni: 
1) kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 
20% APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan; 2) pembukaan akses 
untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan; 3) penerapan asas transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan pelaksanaan 
kerjasama dengan pihak ketiga; 4) kebijakan dalam mengembangkan 
kurikulum pendidikan lokal65; 5) penyelenggaraan pendidikan bagi 
anak yang berada di pengungsian, di lembaga pemasyarakatan, atau di 

64 Sasmita, dkk, Ed, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (Jakarta: 
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Bekerjasama dengan UNDP, 
2008) Hlm 25-34

65 Muatan lokal yang dimaksud pada paremeter ini mencakup bahasa daerah, 
budaya, dan sejarah. Lihat ibid.
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tempat anak yang terpaksa bekerja; 6) kebijakan tentang tenaga pendi-
dik dan kependidikan; dan 7) upaya pengendalian Mutu Pendidikan66.   

 Parameter ini dapat digunakan untuk melihat integrasi prin-
sip HAM pada Perda No. 15 Tahun 2009, tapi tidak tepat digunakan 
pada Perda No. 19 Tahun 2012. Hal disebabkan oleh karena pendidi-
kan yang dimaksud pada paremeter adalah pendidikan sebagai urusan 
wajib pemerintah daerah sedangkan Perda No. 19 Tahun 2012, karena 
menyangkut urusan agama, bukan kewenangan pemerintah daerah me-
lainkan kewenangan pemerintah pusat. 

Meski demikian, Perda ini memiliki keterkaitan langsung dengan 
hak atas pendidikan dan hak KBB yang telah dijamin di Indonesia teru-
tama pada konteks hak untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan 
agama dan keyakinan yang dianut. Oleh karenanya, beberapa prinsip 
dan norma pada instrumen HAM seperti ICCPR dan ICESR dapat 
digunakan untuk melihat relevansi Perda ini dengan kewajiban HAM 
pemerintah Sergai. Beberapa prinsip dan norma tersebut yakni: a) pili-
han bebas orang tua atau wali menentukan pengajaran agama sesuai 
keyakinannya; b) akses terhadap pendidikan; c) larangan diskriminasi; 
dan d) larangan penerapan sanksi   

a. Pilihan bebas orang tua atau wali menentukan pengajaran 
agama sesuai keyakinannya

ICCPR dan ICESCR telah menegaskan bahwa salah satu rela-
si antara hak KBB dan hak atas pendidikan adalah adanya kewajiban 
negara menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk memasti-
kan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai 
dengan keyakinan yang mereka anut67. Berkaitan dengan ini, Manfred 
Nowak mengatakan:

“Kemerdekaan orang tua untuk memilih pendidikan 
anak-anaknya menurut agama dan fi lsafat hidupnya sendiri, 
diatur dalam hukum internasional baik sebagai komponen ke-
bebasan beragama dan berkeyakinan, maupun sebagai suatu 

66 ibid.
67 Lihat Pasal ayat (4) ICCPR dan Pasal 11 ayat (3) ICESCR. Uraian singkat terkait 

relasi ini dapat dibaca di bagian tinjuan pustaka penelitian ini.
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pembatasan terhadap kecenderungan-kencenderungan totali-
tarianisme dalam pendidikan negara68.  

 Selanjutnya Manfred Nowak menegaskan bahwa setiap bentuk 
indoktrinasi akan merupakan suatu pelanggaran terhadap kemerdekaan 
orang tua. Pendidikan agama yang bersifat wajib, yaitu mata pelajaran 
wajib suatu agama khusus tidak sesuai dengan kemerdekaan orang 
tua69. 

Pendidikan membaca Al-Qur’an pada Perda No. 19 Tahun 2012, 
meskipun dihimbau agar diintegrasikan kepada Pendidikan Agama Is-
lam menjadi pendidikan khusus yang diwajibkan bagi siswa dengan ad-
anya mekanisme khusus dan bukti keberhasilan yang khusus pula70. Se-
lain itu, Perda juga memunculkan kewajiban-kawajiban khusus seperti 
kewajiban berperan aktif  untuk membimbing, kewajiban mengawasi 
anak belajar membaca Al-Qur’an setelah sholat Maghrib dan kewajiban 
pembiayaan71. Bahkan, Perda ini memberikan kewenangan kepada Bu-
pati atau pejabat yang ditunjuk untuk menentukan ukuran kemampuan 
membaca Al-Qur’an siswa dengan mengeluarkan sertifi kat.   

Pada dasarnya pengaturan ini tidak diperlukan lagi karena ket-
erampilan membaca Al-Qur’an telah teritegrasi pada kurikulum yang 
terkait dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan termasuk ke-
pada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan ad-
anya pewajiban secara hukum bagi pelajar, munculnya kewajiban hu-
kum orang tua atau wali dan kewenangan Bupati untuk menentukan 
kadar kemampuan siswa pada keterampilan khusus keagamaan yang 
dilengkapi sanksi, maka perda ini bertentangan dengan prinsip peng-
hormatan terhadap  kebebasan orang tua.

  

68 Manfred Nowak, Op.Cit., hlm 281
69 Ibid..
70 Lihat uraian tentang ini pada pembahasan terkait kesesuaian Perda No. 19 Tahun 

2012 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
71 Pasal 10 Perda No. 19 Tahun 2012 berbunyi “Orang tua dan masyarakat turut 

serta memberi dan menggalang dana dalam pelaksanaan wajib belajar  membaca Al-
Qur’an”. Selanjutnya pasal 11 berbunyi, “Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib 
belajar membaca huruf  Al-Qur’an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, kepada orang tua pelajar, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”
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b. Akses Terhadap Pendidikan 

Pengakuan terhadap hak KBB mensyaratkan tidak adanya inter-
vensi terhadap siapapun oleh siapapun pada kebebasannya untuk men-
ganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pili-
hannya. Kebebasan ini, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 ayat (1) 
ICCPR mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercay-
aan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, 
untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, 
pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Dengan demikian memilih 
pendidikan yang sesuai dengan keyakinan yang dianut merupakan ba-
gian dari kebabasan yang diakui.

Pasal 18 ICCPR kemudian mensyaratkan tidak dapatnya ses-
eorang terhambat pemenuhan hak dasar lainnya karena alasan agama 
dan keyakinan yang dianutnya. Kebijakan atau praktik seperti mem-
batasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak-hak lain 
yang dijamin kemudian menjadi bertentangan dengan Pasal 18 ICCPR.  
Tidak hanya itu, terhambatnya akses terhadap pendidikan merupakan 
pelanggaran langsung terhadap hak atas pendidikan yang dijamin oleh 
berbagai Instrumen hukum dan HAM dan kewajiban pemerintah dan 
pemerintah daerah memberikan layanan, kemudahan dan menjamin 
terselenggaranya pendidikan bermutu72.  

Komentar umum untuk Pasal 13 ICESCR juga mengindetifi kasi 
salah satu kegagalan negara pada pemenuhan hak atas pendidikan yaitu, 
kegagalan untuk menerapkan ukuran-ukuran  yang “bebas, konkret dan 
terarah” menuju realisasi yang progresif  dari pendidikan menengah, 
tinggi dan fundamental sebagai mana yang diwajibkan pada pasal 13 
ayat (2) ICESCR.

Perda No. 19 Tahun 2012 meski tidak menyatakan secara terang 
dalam rumusannya, tetapi memungkinkan seseorang kehilangan akses 
terhadap pendidikan melalui mekanisme sanksi bagi siswa yang tidak 
mampu membaca Al-Qur’an atau tidak memiliki sertifi kat. Kemungki-
nan terhalangnya akses pendidikan ini antara lain: pertama, sanksi yang 
menghambat akses terhadap pendidikan umum pada beberapa perda 

72 Lihat Pasal 11 UU Sisdiknas.
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sejenis yang terlebih dahulu ada dinyatakan secara tegas; kedua, sanksi 
terakhir tergantung pada realisasi perjanjian pernyataan kesanggupan 
yang dibuat oleh siswa dan disaksikan orang tua atau wali. Tidak ada 
pengaturan tentang muatan isi dari pernyataan kesanggupan ini, akan 
tetapi pada berbagai bidang yang lain, pelanggaran terhadap teguran 
ketiga dapat berakibat diberhentikannya seseorang dari bentuk aktiftas 
yang dilakukannya. Pernyataan kesanggupan pada akhirnya akan me-
legitimasi sekolah atau pemerintah daerah untuk menghentikan akses 
terhadap pendidikan dan merubah tanggung jawab publik menjadi 
tanggunjawab keperdataan.  

Potensi terhalangnya akses terhadap pendidikan karena alasan 
keterampilan keagamaan tertentu pada Perda No. 19 Tahun 2012 me-
ngakibatkan perda ini bertentangan dengan instrumen hukum dan 
HAM yang terkait dengan pendidikan dan hak KBB. 

c. Larangan Diskriminasi 

Secara sederhana, diskriminasi diartikan sebagai, pada efeknya, 
kesenjangan perbedaan pemberlakuan dari perlakuan yang seharusnya 
sama atau setara73. Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa Semua orang 
berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum 
harus melarang diskriminasi, dan menjamin perlindungan yang sama 
dan efektif  bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun 
seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat 
lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 
lain. berkaitan dengan ini. 

Manfred Nowak menuliskan:
“Akibatnya, setiap pembedaan yang tidak masuk akal, 

baik berdasarkan ras, jenis kelamin, asal usul sosial dan bangsa 
atau berdasarkan kriteria-kriteria lainnya seperti yang ditunju-
kan di atas dalam bidang pendidikan dan atauhukum (seperti 
akses terhadap pendidikan, pemecatan, pengejaran, dan biaya, 
bantuan-bantuan subsidi, materi, dan kualitas pendidikan, dan 
lain-lain), merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 26 

73 Rhona K.M Smith dkk, Ed, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham 
UII, 2008), hlm40
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Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dan korban pelanggaran dis-
kriminasi semacam ini mempunyai hak untuk mengajukan ke-
luhan kepada Komite Hak Asasi Manusia, asalkan negara yang 
bersangkutan sudah meratifi kasi Protokol Polihan (OP) dari 
konvenan itu”74 

Angka 7 Komentar Umum Nomor 22 terkait pasal 18 ICCPR 
menyebutkan bahwa tidak satu pun pengamalan agama atau kepercay-
aan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advo-
kasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong ter-
jadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan75. Selanjutnya pada 
angka 11 dinyatakan: 

Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama 
negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama 
resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut ter-
diri dari mayoritas penduduk, tidak  boleh menyebabkan ti-
dak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh ovenan, termasuk 
oleh pasal 18 dan pasal 27, maupun menyebabkan diskrimi-
nasi terhadap penganut agama lain atau orangorang yang tidak 
beragama atau berkepercayaan. Khususnya, langkah-langkah 
tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti 
langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan 
pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau 
memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi 
mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap raktik 
kepercayaan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan dis-
kriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dan jaminan 
terhadap erlindungan yang setara dalam pasal 26”76  

Komentar Umum 13 ICESCR juga menegaskan hal yang sama. 
Pada angka 31 dinyatakan bahwa larangan terhadap diskriminasi yang 
tercantum pada pasal 2 (2) ICESCR berlaku penuh atas segala aspek 
pendidikan dan meliputi area-area diskriminasi yang dilarang secara 
internasional. Pada angka 34, ditegaskan bahwa prinsip non diskrimi-
nasi meliputi semua orang usia sekolah yang tinggal di dalam teritorial 
sebuah negara, termasuk bukan warga negara terlepas dari status huk-

74 Manfred Nowak, Op.Cit., hlm 276
75 Komnas HAM, Op.Cit., hlm 51
76 Ibid 52
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umnya. Selanjutnya pada angka 35 dinyatakan bahwa perbedaan yang 
tajam pada penerpan kebijakan, yang berakibat pada perbedaan mutu 
pendidikan orang-orang yang tinggal di lokasi-lokasi geografi s berbeda, 
mungkin adalah diskriminasi pada ICESCR77. Sistem Pendidikan Indo-
nesia, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas, juga 
tidak menghendaki adanya diskriminasi pada palaksanaannya. 

Komentar Umum 13 ICESCR mengidentifi kasi adanya diskrimi-
nasi pada dunia pendidikan sebagai kegagalan negara pada hak atas 
pendidikan yakni: kegagalan untuk mencabut undang-undang yang 
mendiskriminasi individu atau kelompok di bidang pendidikan; kega-
galan untuk menerapkan ukuran-ukuran yang menangani diskriminasi 
pendidikan secara de facto.

Perda No. 19 Tahun 2012 memiliki muatan materi yang berpo-
tensi memunculkan diskriminasi pada dunia pendidikan, yakni:

a. Pemerintahan daerah hanya menerbitkan Perda yang terkait 
dengan keterampilan tertentu bagi agama Islam, sementara di 
Sergai juga terdapat warga masyarakat yang tidak beragama Is-
lam dan memiliki kitab suci masing-masing78. Meskipun may-
oritas penduduknya beragama Islam, tapi pada pembentukan-
nya, Serdang Bedagai tidak didirikan berdasarkan kekhasan 
agama tertentu

b. Perda ini hanya ditujukan bagi siswa yang beragama Islam, 
sehingga memunculkan pembedaan yang tajam pada mutu 
pendidikan antara pelajar beragama Islam dengan pelajar yang 
tidak beragama Islam. Tidak ada perda sejenis untuk pelajar 
yang bukan beragama Islam di Sergai.

c. Adanya mekanisme khusus dan sanksi yang diatur pada Perda 
No. 19 Tahun 2012 berpotensi terhalangnya akses terhadap 
pendidikan bagi anak usia sekolah. Pengaturan ini dengan 
sendirinya memunculkan diskriminasi terhadap akses pendi-
dikan bagi anak usia sekolah berdasarkan ukuran kemampuan 
membaca Al-Qur’an meskipun anak tersebut memilih pendi-
dikan umum.  

77 Ibid 161
78 Komposisi penduduk Serdang Bedagai berdasarkan agama dapat dilihat pada 

BAB II penelitian ini



 140

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

d. Perda ini berlaku untuk semua jejang pendidikan dasar dan 
menengah, akan tetapi mekanisme sanksi yang ada hanya ber-
laku untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs. Tidak ditemu-
kan pada Perda ini pengaturan sanksi bagi siswa pada tingka-
tan SMA/MA/SMK. Juga tidak ditemukan adanya sanksi se-
jenis bagi siswa yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, 
pada area pemberlakuan sama, perda ini memberikan sanksi 
yang berbeda. 

Adanya potensi diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat 
berakibat Perda No.19 Tahun 2012 bertentangan dengan prinsip non-
diskriminasi dan menjadi pelanggaran terhadap instrumen hukum 
HAM terkait hak atas pendidikan dan hak KBB. 

d. Larangan Penerapan Sanksi

Pasal 18 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa, tidak ada seorang-
pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut 
atau menentapkan agama dan kepercayaan sesuai pilihannya. Komen-
tar Umum No. 22 ICCPR menjelaskan bahwa penggunaan ancaman 
kekerasan fi sik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang 
percaya atau tidak percaya untuk mentaati kepercayaan dan penganut 
agama mereka termasuk praktek dan kebijakan yang memiliki dampak 
sama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) ICCPR.

Muatan sanksi pada Perda No. 19 Tahun 2012 meskipun tidak 
jelas perumusannya, dapat dikategorikan sebagai sanksi yang dilarang 
pada pasal 18 ayat (2) ICCPR sehingga muatan materi Perda ini berten-
tangan dengan pasal 18 tersebut.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1  Kesimpulan

a. Meskipun pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 
kewenangan membetuk perda dan perda yang dihasilkannya 
merupakan produk hukum yang diakui, namun kewenangan 
itu dibatasi kepada kewenangan yang oleh undang-undang 
dinyatakan sebagai kewenangan daerah. Selain itu perumusan 
produk hukum juga harus sesuai dengan dan tidak boleh ber-
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
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dan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang 
baik.  Perda No. 19 Tahun 2012 baik pada kewenangan kelem-
bagaan yang membentuk, materi muatan, maupun hirarkinya 
tidak sesuai bahkan beberapa muatan materinya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang 
mengatur tentang pendidikan dan keagaman..

b. Pada pemerintah daerah juga melekat tanggung jawab HAM, 
karena kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenu-
han HAM juga menjadi bagian integral pemerintah daerah. 
Tanggung jawab HAM daerah ini termasuk pada pemenuhan 
komitmen negara terhadap perjanjian dan kovenan internasi-
onal yang telah diratifi kasi. Pada kaitannya dengan hak KBB 
dan hak atas pendidikan, beberapa muatan materi Perda No. 
19 Tahun 2012 bertantangan dengan ICPPR dan ICESR 
yakni: 1) melanggar kewajiban penghormatan terhadap pili-
han bebas orang tua atau wali menentukan pengajaran agama 
yang sesuai dengan keyakinannya; 2) adanya potensi perda ini 
menghambat akses terhadap pendidikan; 3)  Perda ini me-
munculkan diskriminasi antara lain: pengistimewaan terhadap 
salah satu agama; perbedaan mutu pendidikan agama antara 
pelajar yang berbeda agama; perbedaan akses terhadap pendi-
dikan termasuk pendidikan umum berdasarkan keterampilan 
agama tertentu; 4) mekanisme sanksi eksternal yang tidak ber-
laku sama bagi semua siswa.

5.2  Rekomendasi

a. Perda No. 1 Tahun 2012 dibatalkan pemberlakuannya atau 
setidak-tidaknya direvisi dengan penyesuaian terhadap ruang 
lingkup kewenangan pemerintah daerah, sistem pendidikan, 
mekanisme pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan, 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
baik dan prinsip-prinsip HAM.

b. Kebutuhan untuk membatalkan atau setidak-tidaknya mere-
visi Perda No. 19 tahun semakin penting mengingat beberapa 
muatan materi di dalam Perda bertentangan dengan istrumen 
hukum dan HAM yang terkait dengan hak atas pendidikan 
dan hak KBB. Tidak dibatalkannya atau direvisinya Perda ini 
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pada masa yang akan datang dapat digunakan sebagai indika-
tor kegagalan negara atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
negara pada hak atas pendidika  dan Hak KBB.

c. Tidak dilarang pemerintah atau pemerintah daerah untuk 
mengatur dan membuat kebijakan yang terkait dengan agama 
dan keterampilan keagamaan sepanjang kebijakan tersebut 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan 
tidak mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar yang lain. Bah-
kan, ICCPR dan ICESCR meniscayakan kewajiban pemerin-
tah daerah untuk menyediakan alternatif  pengajaran agama 
yang sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. 
Akan tetapi, peran pemerintah terutama pemerintah daerah 
pada pendidikan agama adalah sebagai adalah sebagai fasilita-
tor dan bukan sebagai penentu sebagaimana pada Perda No. 
19 Tahun 2012. Contoh terbaik perda yang dapat direkomen-
dasikan pada penelitian ini adalah Perda Kota Banjarmasin 
No. 5 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Buta Aksara79.    

 

79 Dapat diunduh melalui  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php/
component/content/ article/2286
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Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 
2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan 

Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur 
Oleh :

Aloysia Herawati

Abstrak

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa 
Timur, dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan 
keagamaan yang berjalan di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan aja-
ran-ajaran agama yang dianut secara umum. Segala kegiatan dan aja-
ran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah 
ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan bahwa kegiatan demiki-
an tidak boleh dilanjutkan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap orang 
untuk melaporkan kepada pemerintah kegiatan yang mengarah kepada 
ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang yang 
menyebarluaskannya. Penelitian ini meneliti Pergub 55/2012 dalam 
persfektif  HAM, khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan 
dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Freedom of thought, freedom of conscience, freedom 
of religion, Islam, governor ordinance, heresy, social 
order, discrimination, Majelis Ulama Indonesia, East 
Java
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I. PENDAHULUAN 
1.1    Latar Belakang 

Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan 
Gubernur, -selanjutnya disebut pergub- yang mengatur tentang pembi-
naan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Peraturan dikel-
uarkan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang 
berjalan di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama 
yang dianut secara umum. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa se-
gala kegiatan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-po-
kok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan 
bahwa kegiatan demikian tidak boleh dilanjutkan. Pergub ini juga me-
wajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada pemerintah kegiatan 
yang mengarah kepada ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi 
bagi setiap orang yang menyebarluaskannya. Mandat untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan aliran sesat diberikan kepada dua lembaga 
agama, yaitu Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Kepentingan dikeluarkannya pergub ini, adalah untuk terjamin-
nya keberlangsungan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini 
dipercaya dapat terjadi bila ketertiban dan keamanan masyarakat dapat 
diwujudkan. Adanya kegiatan keagamaan yang tidak dibina, termasuk 
ditengarainya apa yang disebut aliran sesat, dikhawatirkan dapat meng-
ganggu ketertiban dan keamanan, yang pada akhirnya akan mempen-
garuhi jalannya pembangunan.

Ada beberapa hal dalam Pergub ini yang perlu mendapatkan pen-
gujian yaitu : Pertama, substansi yang diatur adalah hak beragama dan 
berkeyakinan warga negara di Jawa Timur. Kedua, digunakannya faktor 
pembangunan ekonomi sebagai latar belakang dikeluarkannya Pergub 
kegiatan keagamaan. Ketiga, dibangunnya korelasi antara ketertiban ma-
syarakat dan pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran 
sesat. Keempat, mandat pelaksanaan Pergub hanya kepada dua lembaga 
agama, yaitu Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Kelima, kriteria atau defi nisi aliran sesat yang dinilai sah adalah yang se-
suai dengan pertimbangan dari MUI sebagai sumber tunggal.

Dalam konteks HAM, Pergub ini telah melanggar hak atas ke-
bebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan ber-
keyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal yang 
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terkodifi kasi dalam instrumen-instrumen HAM Internasional. Se-
jak permulaan era HAM, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 
merupakan hak fundamental yang paling penting, senafas dengan ke-
bebasan berpikir dan bersikap sesuai dengan hati nurani. Karenanya 
hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi 
(non derogable rights). 

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara tegas 
dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti 
Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD 1945, UU No. 39 Ta-
hun 1999 Tentang HAM, UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Keseluruhan ketentuan 
tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeya-
kinan yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh negara.

II. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian 
ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah 
menjamin HAM?

2. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah 
mengacu kepada UU atau aturan yang lebih tinggi?

3. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah 
mengacu beragam UU?

4. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah 
mempertimbangkan naskah akademik/tulisan lainnya (dalam 
kerangka untuk memahami latar belakang yang mendorong 
pentingya aturan ini diterbitkan)?
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III. ANALISA PERATURAN GUBERNUR NO. 55 TAHUN 
2012 TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 
DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR

3.1 Pergub No 55 Tahun 2012 dalam Perspektif  HAM

Pergub No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keaga-
maan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dibuat dengan tu-
juan, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Menimbang, adalah “untuk 
menciptakan suasana dan iklim yang kondusif  terutama dalam kehidu-
pan beragama yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat 
terlibat dan berperan”. Tujuan akhir dari peraturan ini adalah “men-
dukung pelaksanaan program pembangunan di Jawa Timur yang ber-
kesinambungan”. Pergub mengatur hal-hal sebagai berikut : 1) tujuan 
kegiatan keagamaan, 2) penanggungjawab dalam pembinaan kegiatan 
keagamaan, 3) pembatasan dalam kegiatan keagamaan, 4) kriteria keg-
iatan keagamaan, 5) sanksi bagi pelanggar peraturan, dan 6) kewajiban 
publik.

Pergub 55/2012 memasukkan sejumlah Undang Undang (UU) 
sebagai konsiderannya. UU ini selanjutnya digunakan oleh peneliti un-
tuk menilai apakah Pergub 55/2012 menjamin hak asasi manusia atau 
justru melanggarnya. Yaitu UUD 1945, UU 39/1999 tentang HAM; 
dan UU 12/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik. Selain itu, peneliti menggunakan dokumen PBB yang 
berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu 
Komentar Umum PBB No 22 atas pasal 18 dan No 34 atas pasal 19 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 

Kebebasan menentukan dan menjalankan agama dan keyaki-
nan sesuai pilihan dan hati nurani sendiri adalah salah satu hak asasi 
manusia. Hak ini diakui oleh beberapa dokumen hukum nasional dan 
internasional. Selain diakui, beberapa dokumen ini juga menyatakan 
keharusan bagi Negara untuk menjamin pemenuhannya. Pasal 4 UU 
39/1999 merupakan pasal pertama yang berbicara mengenai hak atas 
kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu dari hak-hak 
dasar manusia. Pasal 4 menyatakan bahwa “...hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, ... adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 
Selanjutnya, pasal 22 menyatakan bahwa “Setiap orang bebas meme-
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luk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu” dan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan 
setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat 1 berbicara tentang 
adanya hak setiap warga Negara untuk memilih agama atau kepercay-
aan apapun sesuai dengan hati nurani mereka. Lebih jauh, ayat 2 ber-
bicara mengenai kewajiban Negara untuk melindungi hak dasar ini. 
Negara harus melakukan segala upaya agar warga Negara secara pasti 
dapat memilih dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan 
hati nurani mereka.

 UU 12/2005 pasal 18 juga berbicara mengenai hak atas kebe-
basan beragama dan berkeyakinan. Ayat 1 menyatakan bahwa :

 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keya-
kinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk 
menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, 
dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk 
menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan iba-
dah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.” 

Ayat 1 ini menjelaskan spektrum dari hak tersebut, yaitu mene-
tapkan atau memilih sendiri agama/kepercayaan yang ingin dianut, 
sekaligus melakukan ritual agama atau kepercayaannya itu baik se-
cara terbuka maupun tertutup. Selanjutnya, ayat 2 menyatakan bahwa  
“Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya 
untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai 
dengan pilihannya.” Ayat ini menjelaskan bahwa hak untuk memilih 
agama/kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari 
setiap individu, dan mereka memiliki hak untuk memilih tanpa halan-
gan dalam bentuk apapun. Komentar Umum PBB No 22 menjabarkan 
ayat 1 dari pasal 18 ini, bahwa spektrum dari hak atas kebebasan be-
ragama dan berkeyakinan mengacu kepada beberapa isu, mulai dari ke-
bebasan berpikir, pengakuan secara pribadi, sampai kepada komitmen 
kepada agama/keyakinan tertentu baik yang dimanifestasikan secara 
individu maupun dalam kelompok bersama individu lain. Kebebasan 
beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak 
dapat dipisahkan atau dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam 
kondisi darurat sekalipun, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 
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UU 12/2005. 
 Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara khusus 

disebutkan pada pasal 28E UUD 1945. Pasal 28E ayat 1 menyatakan 
bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menu-
rut agamanya…”. Pasal ini berbicara tentang hak setiap orang untuk 
memiliki agama atau keyakinan, termasuk berbicara mengenai tidak 
diijinkannya paksaan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan ter-
tentu. Pasal ini juga menunjuk kepada the exercise of  right pada ranah 
privat; manifestasi keyakinan kepada individu yang bersangkutan itu 
sendiri. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak 
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 2 ini berbicara mengenai kebe-
basan beragama dan berkeyakinan pada ranah yang lebih jauh, yaitu 
pada kebebasan tiap orang untuk menyatakan keyakinannya pada ranah 
publik; berbagi pandangan atas keyakinannya supaya orang lain menge-
tahuinya juga. Pasal 3 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas ke-
bebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini 
merupakan penegasan dari pasal-pasal sebelumnya, bahwa penyataan 
keyakinan kepada orang lain tidak semata dilakukan secara pribadi na-
mun dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok sejumlah orang. 
Dari pasal 28E ini dapat dipahami secara jelas bahwa ada jaminan bagi 
setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengekspresikan pandan-
gan agama dan keyakinan mereka, baik dalam ranah privat maupun 
dalam ranah publik. 

Pergub 55/2012 bertujuan untuk melakukan pembinaan keg-
iatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Alasan yang digunakan 
dalam Pergub adalah bahwa pembinaan dilakukan karena “…kegiatan 
keagamaan harus dapat menumbuhkembangkan keharmonisan, sal-
ing pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat 
beragama”, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2. Yang dimaksud 
dengan aliran sesat dijabarkan dalam pasal 1 ayat 6, yaitu “faham atau 
ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemiki-
ran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyim-
pang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari 
masing-masing majelis agama yang bersangkutan.” Jika ajaran/pemiki-
ran agama yang berbeda dengan agama mainstream dipandang sebagai 
ajaran sesat, maka dapat dikatakan bahwa Pergub ini tidak mengakui 
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kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi, sebagaimana 
dinyatakan dalam beberapa UU dan Kovenan diatas. Tidak diakuinya 
hak ini tidak saja pada spektrum pemanifestasian agama/keyakinan se-
cara individu dan kelompok, namun juga pada spektrum kebebasan 
berpikir dan pengakuan secara pribadi tentang agama/keyakinannya 
itu, sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No 22. Pergub 
ini telah melanggar hak atas kebebasan berpikir terhadap suatu ajaran 
agama/keyakinan; atas kebebasan memilih sebuah agama/keyakinan; 
dan atas kebebasan untuk menjalankan ritual agama/keyakinan terse-
but. 

Lebih jauh lagi, Pergub ini telah memberlakukan penilaian (judge-
ment) bahwa ajaran/pemikiran yang sedemikian dapat mematikan ke-
harmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya 
antar umat beragama, sehingga kepada kelompok-kelompok seperti ini 
perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Ajaran/pemikiran yang 
disebut menyimpang tersebut juga dipandang sebagai upaya meng-
hasut, menodai, bahkan menghina ajaran agama mainstream, dengan 
demikian mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, seba-
gaimana dijelaskan dalam pasal 4 Pergub. Pandangan demikian juga 
menandakan bahwa Pergub 55/2012 tidak mengakui hak atas kebe-
basan berpikir dan meyakini sebuah ajaran tertentu.

Pasal 5 ayat 2 Pergub menyatakan bahwa “Kegiatan keagamaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai aliran sesat 
apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama In-
donesia (MUI) untuk agama Islam …” Dalam Rapat Kerja Nasional 
bulan Jumadil Akhir 1404 H./7 Maret 1984 M, MUI menyatakan bah-
wa walaupun faham Syi’ah merupakan salah satu faham yang terdapat 
dalam dunia Islam, ia memiliki beberapa perbedaan pokok dengan 
faham Sunni1. Disebutkan dalam dokumen tersebut, bahwa  :

“mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah 
dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti tersebut di atas, teru-
tama mengenai perbedaan tentang “Imamah” (pemerintahan), 
Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam In-
donesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama’ah agar menin-

1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, ‘Faham Syiah’ (Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7 Maret 1984) http://konawe.kemenag.go.id/fi le/
dokumen/FahamSyiah.pdf  accessed 19 August 2013
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gkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham 
yang didasarkan atas ajaran Syi’ah.” 

Kemudian, pada 21 Januari 2012, MUI Propinsi Jawa Timur men-
geluarkan keputusan fatwa tentang kesesatan ajaran Syi’ah2. Keputusan 
tersebut memutuskan bahwa ajaran Syi’ah adalah sesat dan menyesat-
kan, dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah un-
tuk melarang aktivitas Syi’ah. 

Melihat kepada pandangan MUI, lagi-lagi Pergub 55/2012 telah 
gagal menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, kare-
na memberikan mandat penilaian ajaran agama/keyakinan hanya ke-
pada majelis agama tunggal yang memiliki hanya pandangan tunggal 
atas ajaran agama/keyakinan yang berbeda ini. Dari kedua dokumen 
diatas, tampak jelas bahwa MUI sama sekali tidak mempertimbangkan 
hak dari kelompok yang berbeda untuk memiliki kebebasan berpikir 
dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Dengan ditunjuknya MUI 
sebagai satu-satunya majelis agama yang dapat memberikan pertimban-
gan atas sesat/tidak sesatnya suatu ajaran, maka dapat dikatakan bahwa 
Pergub 55/2012 telah menutup akses kelompok agama yang berbeda 
terhadap kebebasan untuk berpikir dan memilih keyakinan. 

 
3.2  Pergub No 55 Tahun 2012 dan Hierarki Peraturan Perundang-

undangan

 Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
memiliki tata cara khusus sebagaimana diatur dalam UU No.12 Ta-
hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Se-
bagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 
bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya me-
liputi kegiatan penyusunan sebuah ketentuan hukum akan tetapi terma-
suk pula di dalamnya perancangan, penyusunan, pembahasan, penge-
sahan atau penetapan, dan pengundangan.” Artinya pembentukan per-
aturan perundang-undangan secara formil menghendaki suatu pertim-
bangan keteraturan dari segi hierarkhi peraturan perundang-undangan 
sebelum membuat sebuah ketentuan hukum. UUDN RI Tahun 1945 

2 http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-
SYIAH-SESAT.pdf
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menempati urutan tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-un-
dangan sehingga harus menjadi pertimbangan utama dalam pemben-
tukan peraturan perundang-undangan. 

 Dari sisi formiil, Pergub Jatim No.55 Tahun 2012 memang 
telah menempatkan UUDN RI Tahun 1945 sebagai ketentuan dasar 
pada bab konsiderans. Ketiga ketentuan hukum tersebut antara lain 
Pasal 28E, Pasal 28J dan Pasal 29 UUDN RI Tahun 1945 yang berisi 
tentang hak asasi beragama dan berkeyakinan termasuk didalamnya hak 
untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu. Dicantumkan-
nya ketiga ketentuan hukum dalam UUDN RI Tahun 1945 membawa 
implikasi yuridis terhadap pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 
2012 wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia un-
tuk beragama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadat agama atau 
keyakinannya itu mengingat Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 

 Selain UUDN RI Tahun 1945, Pergub No. 55 Tahun 2012 
juga menempatkan beberapa ketentuan hukum antara lain UU No. 1/
PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Rights, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Interna-
tional Covenan on Civil and Political Rights, UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 19 Ta-
hun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer-
intahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bersama Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Ke-
pala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pem-
berdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat. Berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan, secara 
formil Pergub No. 55 Tahun 2012 dapat dikatakan telah memenuhi 
persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 
Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan 
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dari beberapa tingkatan telah dimasukkan sebagai bahan pertimban-
gan. Mulai dari tingkat UUDN RI Tahun 1945 yang menjadi konsti-
tusi Negara, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan 
Menteri. 

 Pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah me-
menuhi persyaratan formil tidak menjamin terpenuhinya persyaratan 
materiil bagi sebuah peraturan perundang-undangan yang baik. Hal 
tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penekanan dalam pe-
nilaian persyaratan formil dan materiil, jika di satu sisi formil lebih 
mengedepankan telah dipenuhi atau tidaknya tata urutan peraturan 
perundang-undangan di sisi materiil, pembentukan peraturan perun-
dang-undangan dipandang baik apabila memiliki kesesuaian dengan 
arah dan tujuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kes-
epuluh ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pemben-
tukan Pergub No. 55 Tahun 2012 sebenarnya dapat dikelompokkan 
berdasarkan materi yang diatur, yaitu (1) Ketentuan Hukum yang men-
gatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk 
Beragama dan Berkeyakinan, (2) Ketentuan hukum yang mengatur ten-
tang Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemer-
intah Daerah Kabupaten/Kota serta (3) Ketentuan Hukum tentang 
Larangan Tindakan Penodaan Agama. Pemetaan substansi dari keten-
tuan hukum yang dijadikan bahan pertimbangan Pergub No. 55 Tahun 
2012 terkait dengan pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan 
aliran sesat di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Kelom-
pok

Macam Ketentuan 
Hukum

Hal yang Diatur

1 Pasal 28 E, Pasal 28 J 
& Pasal 29 UUDN RI 
Tahun 1945

• kebebasan memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya

• kebebasan untuk meyakini ke-
percayaan, menyatakan pikiran 
dan sikap sesuai hati nurani

• kewajiban untuk menghormati 
hak asasi manusia orang lain

• pembatasan menjalankan hak 
asasi manusia didasarkan atas 
pertimbangan moral, agama,... 



 157

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

Kelom-
pok

Macam Ketentuan 
Hukum

Hal yang Diatur

.. keamanan dan ketertiban 
umum dalam masyarakat de-
mokratis.

1 UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia 

• Hak beragama (pasal 2)
• kebebasan memeluk agama-nya 

masing-masing dan ber-ibadat 
menurut agama dan kepercay-
aannya itu (pasal 22 ayat (1)

• Negara menjamin kemerdeka-
an tiap orang untuk memeluk 
agamanya dan beribadat menu-
rut agama dan keperca-yaannya 
itu (pasal 22 ayat (2)

1 UU No. 11 Tahun 
2005 tentang Pengesa-
han International Cove-
nant on Economic, Social, 
and Cultural Rights, UU 
No. 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan 
International Covenan on 
Civil and Political Rights,

• hak beragama dan berkeyakinan 
sebagai bagian dari hak asasi 
manusia di bidang sosial yang 
diakui oleh hukum Internasi-
onal

2 UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan 
Perundang-undangan

• Materi PERDA berisi materi 
muatan dalam rangka peny-
elenggaran otonomi daerah dan 
tugas pembantuan (pasal 14)

2 PP No. 19 Tahun 
2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur 
sebagai Wakil Peme-
rintah di Wilayah 
Provinsi

• Wewenang pemerintah dae-
rah provinsi untuk melakukan 
koordinasi urusan pemerintah-
an di daerah (pasal 3).
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Kelom-
pok

Macam Ketentuan 
Hukum

Hal yang Diatur

2 PP No. 38 Tahun 
2007 tentang Pemba-
gian Urusan Pemer-
intahan antara Peme-
rintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

• urusan pemerintahan daerah 
terbagi menjadi urusan wajib 
dan urusan pilihan (pasal 7)

2 Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Ne-
geri No. 9 Tahun 
2006 dan Nomor 8 
Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksana-
an Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Peme-
liharaan Kerukunan 
Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Be-
ragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadat.

• Pemeliharaan kerukunan umat 
beragama di daerah provinsi 
menjadi tugas dan kewajiban 
Gubernur (pasal 3)

• terdapat 4 (empat) tugas Gu-
bernur sebagaimana dimaksud 
pasal 3

3 UU No.1/
PNPS/1965 tentang 
Pencegahan Peny-
alahgunaan dan atau 
Penodaan Agama 

• Larangan tindakan penodaan 
agama (pasal 1 dan Pasal 2)

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat jelas bahwa 
pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 memang telah mem-
pertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Hak Asasi 
Manusia. Hanya saja yang patut mendapatkan perhatian lebih pada 
penggunaan PP No. 38 Tahun 2007 sebagai dasar pertimbangan pem-
bentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sangat tidak tepat. Hal 
tersebut dikarenakan substansi PP No. 38 Tahun 2007 lebih meru-
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pakan penjabaran dari 2 (dua) ketentuan hukum yaitu Pasal 14 ayat (3) 
UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (9) UU No. 25 Tahun 2007. 
Kedua ketentuan hukum tersebut pada dasarnya mengatur mengenai 
wewenang pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota dalam hal penanaman modal demi memaju-
kan kesejahteraan masyarakat. Materi pengaturan sama sekali tidak 
bersangkut paut dengan materi hak asasi beragama atau berkeyakinan 
sebagaimana menjadi materi yang diatur dalam Pergub Jatim No. 55 
Tahun 2012. Begitu pula dalam PP No. 19 Tahun 2010 sama sekali 
tidak mengatur perihal wewenang ataupun tugas Pemerintah Daerah 
Provinsi terkait pembinaan dan pengawasan kehidupan beragama akan 
tetapi urusan pemerintahan daerah (pasal 3 huruf   d). Oleh karena itu 
Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 tidak tepat menggunakan PP No. 19 
Tahun 2010 sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan pe-
rundang-undangan. Secara khusus, keberadaan UU No. 11 tahun 2005 
dan UU NO. 12 Tahun 2005 memberikan implikasi hukum bagi pemer-
intah Indonesia dalam hal kebebasan beragama, (1) Kewajiban untuk 
mengimplementasikan kebebasan beragama yang telah tertulis dalam 
Konstitusi Negara dan (2) Pemerintah harus memperhatikan ‘kewa-
jiban universal’ untuk mengimplementasikan kebebasan beragama sep-
erti yang diatur dalam instrumen-instrumen internasional yang sudah 
diratifi kasi3. Terkait dengan hal tersebut, Pergub Jatim No. 55 Tahun 
2012 dapat dianggap sebagai penjabaran dari instrumen internasional 
terkait kebebasan beragama karena menyangkut tentang hak asasi be-
ragama dan berkeyakinan dalam hal  forum externum.

 Hal yang menarik dari ketentuan hukum yang dijadikan dasar 
pertimbangan pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 pada 
digunakannya  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Peme-
liharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Keruku-
nan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM). Perhatian 
pembentuk Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 mengenai wewenang 
pemerintah daerah provinsi terletak pada pasal 5 antara lain: 

3 Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia (LaksBang Mediatama 
Yogyakarta 2010)
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a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terma-
suk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di 
provinsi;

b.  mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam 
pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, 
saling menghormati, dan saling percaya di antara umat be-
ragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan wa-
likota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan pasal 5 PMB tersebut memang pemerintah dae-
rah provinsi memiliki tugas untuk memelihara ketenteraman dan ket-
ertiban masyarakat demi terciptanya kerukunan umat beragama di 
provinsi. Pemahaman terhadap rumusan pasal 5 huruf  a PMB tersebut 
harus dilakukan dengan hati-hati mengingat tugas memelihara keten-
teraman dan ketertiban masyarakat dalam hal kerukunan beragama ter-
batas pada forum externum bukan pada forum internum. Pemerintah daerah 
provinsi secara atributif  memiliki wewenang melakukan pemeliharaan 
demi menjaga keteraman dan ketertiban masyarakat dalam hal kehidu-
pan beragama dalam hal pernyataan pikiran, perasaan, dan sikap sesuai 
dengan hati nurani di depan umum. 

 Arti penting menjaga ketertiban masyarakat ternyata dipahami 
secara luas dalam Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dengan menggu-
nakan judul “Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Ali-
ran Sesat di Jawa Timur”. Pembinaan kegiatan keagamaan memang 
menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah daerah provinsi sebagaima-
na ditekankan dalam Bab III PMB yang menekankan adanya Forum 
Kerukunan Umat Beragama. Hanya saja kebijakan pengaturan yang 
menekankan Pengawasan Aliran Sesat menjadi sebuah permasalahan 
terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Penentuan sebuah 
ajaran ataupun aliran sebagai aliran sesat atau tidak merupakan ruang 
lingkup dari forum internum dari setiap pribadi. Pengaturan tersebut 
menunjukkan Pemerintah mulai ikut campur dalam urusan pribadi 
seseorang dalam beragama dan berkeyakinan. Padahal dalam konteks 
ketahanan nasional, tindakan pemerintah hanya diperbolehkan selama 
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ditujukan memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah 
para pemeluk agama dapat berjalan dengan baik, aman, dan tenteram 
tanpa mencampuri masalah intern keagamaan4. Tindakan pemerintah 
semacam ini justru akan menghambat kebebasan beragama dan ber-
keyakinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E UUDN RI Tahun 
1945 karena urusan agama dan keyakinan merupakan hak dasar dari 
manusia Indonesia. Pengaturan tersebut justru memberikan ruang 
bagi kelompok yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan 
sewenang-wenang dengan mengatasnamakan tindakan pengawasan ali-
ran sesat sehingga hukum menjadi alat kejahatan (law as a tool of  crime)5. 

 Substansi pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dalam 
hal pengawasan aliran sesat jika dibandingkan dengan UU No.1/
PNPS/1965 tidak jauh berbeda. Tindakan yang dilarang terdiri dari 3 
(tiga) macam yaitu hasutan, penodaan/penghinaan, dan/atau penaf-
siran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut 
di Indonesia. Sebenarnya pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 
memiliki kemajuan jika dibandingkan dengan UU NO.1/PNPS/1965. 
Hal tersebut dapat dilihat dalam hal kejelasan penilaian sejauh mana 
suatu aliran dapat disebut sesat atau tidak sesat. Ketentuan hukum 
pasal 5 ayat (2) Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 menegaskan bahwa 
kriteria dan penilaian dilakukan oleh majelis agama yang bersangku-
tan dengan aliran yang dianggap sesat. Pengaturan tersebut memang 
di satu sisi memberikan kejelasan mengenai ukuran sesat atau tidaknya 
suatu aliran hanya saja tetap saja Pergub Jatim tersebut lebih memberi-
kan perlindungan terhadap agama yang terlebih dahulu ada daripada 
aliran agama yang kemudian hari muncul. Suatu aliran dianggap meny-
impang apabila pada pokok ajarannya tidak memiliki kesesuaian den-
gan pokok-pokok ajaran agama mainstream yang sudah terlebih dahulu 
ada. Pengakuan terhadap aliran yang kemudian muncul tersebut baru 
diberikan apabila aliran tersebut tidak mengaku sebagai bagian/aliran 
dalam agama mainstream. 

Secara umum, Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sudah memper-
timbangkan ketentuan hukum yang lebih tinggi dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan baik dari sisi HAM, pembentukan per-

4 Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia (Bigraf  Publishing 1994) 66
5 Tubagus Ronny R. Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan 

Kriminologi, Hukum dan Sosiologi (Peradaban 2001) 3
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aturan perundang-undangan dan tindakan yang dilarang dalam meng-
hormati kebebesan beragama. Hanya pertimbangan ketentuan hukum 
tersebut pada beberapa ketetuan hukum tidak memiliki kesesuaian 
dengan materi pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sehingga 
sudah sepatutnya dikesampingkan. Rujukan utama dari pembentukan 
Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sebenarnya hanya diletakkan pada 
UU No.1/PNPS/1965, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 
2011, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Neg-
eri Nomor 9 Tahun 2006. Secara substansi pun Pergub Jatim No. 55 
Tahun 2012 tidak memberikan pengaturan yang berbeda terkait pembi-
naan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat sebagaimana di-
berikan dalam UU No. 1/PNPS/1965 terkait dengan beberapa macam 
tindakan yang dikatakan penodaan agama.

3.3  Naskah Akademik Pergub Nomor 55 Tahun 2012 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Ta-
hun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pemerintah 
daerah diberi kewenangan untuk membuat produk hukum daerah sep-
erti peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (perkada) dan 
peraturan bersama kepala daerah (PB KDH). Provinsi Jawa Timur me-
miliki beberapa produk hukum daerah seperti perda ataupun pergub. 
Salah satu pergub yang dikeluarkan adalah Peraturan Gubernur Nomor 
55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Penga-
wasan Aliran Sesat di Jawa Timur. 

Dalam proses pembuatan surat peraturan gubernur sebagai salah 
satu bentuk produk hukum daerah, tata cara penyusunannya diatur 
dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 pasal 42 yang menyebutkan 
bahwa rancangan peraturan gubernur (pergub) disusun oleh pimpinan 
SKPD. Langkah berikutnya adalah pembahasan rancangan tersebut 
oleh biro hukum provinsi untuk melihat harmonisasi dan sinkronisasi 
dengan SKPD terkait. Tim yang menyusun rancangan pergub diben-
tuk berdasarkan keputusan kepala daerah. Rancangan pergub yang 
telah dibahas harus mendapatkan paraf  koordinasi kepala biro hukum 
provinsi dan pimpinan SKPD terkait. Perubahan dan penyempurnaan 
pergub dapat dilakukan oleh sekretaris daerah. Produk hukum daerah 
yang bersifat penetapan berbentuk keputusan kepala daerah sedangkan 
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yang bersifat pengaturan ditandatangi oleh kepala daerah.
Berdasarkan informasi yang didapat oleh tim peneliti, proses 

pembuatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pem-
binaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa 
Timur langsung ditangani oleh gubernur sendiri. Informasi ini didapat-
kan dari salah satu staf  biro hukum Provinsi Jawa Timur. Perancangan 
pergub ini diawali dengan diskusi antara gubernur Jawa Timur dengan 
pihak Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) sehingga ke-
munculan pergub ini bukan berasal dari salah satu SKPD yang ada 
dalam pemerintahan Jawa Timur. 

Dalam pergub ini ‘leading sector’ yang ditunjuk sebagai pelaksana 
pergub bukan lembaga horisontal atau dinas tertentu tetapi Kementrian 
Agama provinsi yang notabene adalah lembaga vertikal. Disamping itu, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau majelis agama yang bersangkutan 
diberi peran yang cukup besar untuk menentukan apakah kegiatan ke-
agamaan termasuk aliran sesat atau bukan. 

Beberapa temuan tersebut semakin menegaskan bahwa pergub 
ini muncul atas desakan dari kelompok masyarakat bukan atas pertim-
bangan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, pergub ini 
juga tidak ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pelaksanan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, Hal ini juga didukung oleh 
pendapat beberapa pengajar isu kebebasan beragama dan berkeyaki-
nan (KBB)6. Hasil diskusi dalam workshop yang diikuti oleh beberapa 
pengajar isu KBB menyatakan bahwa:

1. Jika ditelaah dari bagian konsideran maka bisa dilihat bahwa se-
mangat yang ada dalam pergub ini adalah developmentalisme. Pergub 
ini dibuat untuk menunjang program pembangunan bukan semangat 
untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebe-
basan beragama.

2. Secara sosiologis, kondisi masyarakat Jawa Timur adalah may-
oritas pemeluk agama Islam sehingga yang dibutuhkan adalah per-

6 Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan di Indonesia, Surabaya 24-25 April 2013 yang diselenggarakan oleh Indonesia 
Legal Resource Center (ILRC) bekerjasama dengan Pusat Studi HAM Universitas Surabaya 
(Pusham Ubaya), Komentar atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur
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aturan untuk melindungi kaum minoritas agar tidak terjadi tindakan 
diluar hukum bukan malah mempermudah adanya stigmatisasi sesat 
dan menyesatkan.

 
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan

a. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak menjamin hak asasi ma-
nusia, karena membatasi kebebasan individu untuk memilih 
agama/keyakinan dan beribadah menurut agama dan keyaki-
nannya tersebut.

b. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak menjamin hak asasi ma-
nusia karena tidak memberikan perlindungan terhadap kelom-
pok agama minoritas.

c. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak sesuai dengan kewenan-
gan Daerah yang ada dalam Undang-undang Pemerintahan 
Daerah Nomor 32/2004. Pemerintah daerah Jawa Timur 
mengeluarkan peraturan daerah ini dengan pertimbangan 
untuk menjamin ketertiban umum, sementara pembinaan ke-
giatan keagamaan tidak termasuk didalam aspek ketertiban 
umum tersebut.

d. Menurut tata urutan perundang-undangan, Peraturan Guber-
nur 55/2012 sudah sesuai. Namun, substansi atau materi yang 
digunakan sebagai pertimbangan dalam peraturan tersebut ti-
dak sesuai dengan kepentingan peraturan tersebut.  

e. Peraturan Gubernur 55/2012 muncul karena didorong oleh 
kepentingan kelompok-kelompok agama tertentu. Hal ini 
dapat dimaknakan dari tidak adanya peran dan keterlibatan 
SKPD terkait di level Jawa Timur di dalam proses perancan-
gan peraturan ini, seperti Biro Hukum dan Bakesbang, se-
mentara peraturan ini menyebut hanya Kementrian Agama 
dan MUI.
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5.2 Rekomendasi

a. Merevisi Peraturan Gubernur 55/2012 dengan melakukan: (i) 
Mempertimbangkan kepentingan kelompok agama minoritas 
berdasarkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; 
(ii) Melibatkan SKPD terkait seperti Bakesbang;

b. Mencabut Peraturan Gubernur 55/2012 karena tidak sesuai 
dari aspek asas atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan 
perundang undangan dan dari aspek struktur dan substansi.
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ABSTRAK

Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem 
Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah 
Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Ke-
agamaan Di Kota Malang memang menuai kontroversi dan dianggap 
mempersulit pendirian rumah ibadat, karena mempersulit persyaratan 
yang sudah ada dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 8 Tahun 
2006. Salah satu ketentuan yang mempersulit adanya ketentuan ra-
dius dukungan masyarakat sekitar tempat ibadat. Penelitian ini akan 
mengkaji dampak pembentukan peraturan walikota dan dampaknya 
terhadap pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan kelom-
pok agama minoritas. 

Kata Kunci : Rumah Ibadat, Peraturan Walikota, Malang
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pendirian rumah ibadah apabila dilihat dalam konteks kebebasan 
beragama masuk ke dalam ranah forum eksternum yang dapat diartikan 
bahwa negara dapat membatasi pelaksanaannya, sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 18 Ayat 3 International Convention on Civil Political Rights (IC-
CPR), Pasal 9 Ayat (2) European Convention on Human Rights dan Pasal 12 
Ayat (3) American Convention  on Human Rights), akan tetapi pem-
batasan harus dilakukan dengan Undang-undang. UU Nomor 39 Ta-
hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga melegitimasi pembatasan 
ini yang diatur dalam Pasal 701. Pembangunan rumah ibadah adalah 
salah satu bentuk penganut suatu agama untuk mewadahi kegiatan ke-
agamaan. Pembangunan rumah ibadah termasuk dalam salah satu ben-
tuk kebebasan yaitu kebebasan untuk beribadah (freedom of  worship)2. 
Pembangunan rumah ibadah di daerah juga dapat berbenturan dengan 
hak-hak asasi lainnya antara lain tentang ketertiban umum.

Jika dilihat dari perspektif  pemerintah, dapat dipahami men-
gapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan 
pembangunan rumah ibadah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Pendirian Rumah Ibadah Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban 
umum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang pluralis yang 
memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan ini 
adalah prosedur administraif, yang berarti sepanjang aturan adminis-
tratif  dipenuhi sejogjanya tidak akan menimbulkan konfl ik. Pengaturan 
tentang ijin pembangunan rumah ibadah ini apabila ditinjau dari kon-
teks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah 
kekacauan publik3. 

1 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertban umum 
dalam suatu masnyarakat demokratis.

2 Freedom of  Worship terdapat dalam Pasal 6 Declaration on the Elimation of  All Forms of  
Intolerance and of  Discrimination Based on Religion or Balief  1981 yang menyatakan bahwa dalam 
hak memanifestasi agama termasuk hak untuk beribadah dan berkumpul serta hak untuk 
mendirikan rumah ibadah

3 Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, 2010, Pembatasan-pembatasan yang diperboleh-
kan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 
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Sehingga dapat dikatakan secara teoritis pengaturan pendirian 
rumah ibadah diperkenankan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. 
Tetapi dalam pelaksananaan tidak sesuai dengan yang telah diharap-
kan dan terjadi hambatan-hambatan. Salah satu contoh di Kota Malang 
pernah terjadi kasus tentang pelarangan pendirian rumah ibadah oleh 
sekelompok masyarakat, dan pelarangan itu diperkuat dengan Per-
aturan Walikota Malang yang mengatur tentang perijinan pendirian 
rumah ibadah di Kota Malang sehingga ketika tidak sesuai dengan 
Perwali tersebut maka tidak boleh mendirikan rumah ibadah di Kota 
Malang. Bebaerapa alasan yang di kemukakan oleh Pemerintah Kota 
Malang diantaranya demi ketertiban umum serta agar tidak ada gejo-
lak atau konfl ik, baik vertikal dan horizontal dalam masyarakat Kota 
Malang.

Peraturan tentang pendirian rumah ibadah yaitu SKB 2 Menteri 
Tahun 2006 masih diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dalam 
mendirikan rumah ibadah. Namun, terdapat hal yang lebih penting, 
yaitu bagaimana para penganut agama yang mayoritas dan minoritas 
saling menghormati dan saling toleran terhadap seluruh warga In-
donesia serta peran pemerintah, tokoh agama dan civitas akademik. 
Pemerintah harus memposisikan pada tempat yang tepat dan menin-
dak tegas terhadap pelanggaran terhadap kebebasan mendirikan rumah 
ibadah serta memberikan jaminan tanpa adanya diskriminasi terhadap 
kelompok tertentu dalam hal pendirian rumah ibadah. Upaya yang ha-
rus dilakukan untuk mencegah konfl ik terkait dengan pendirian rumah 
ibadah adalah dengan memupuk rasa toleransi antar umat beragama 
yang dimulai sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Serta 
pemerintah harus menindak tegas terhadap kelompok yang melakukan 
diskriminasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan baik yang may-
oritas dan minoritas untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat.

Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem 
Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Iba-
dat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan 
Di Kota Malang memang menuai kontroversi dan dianggap memper-
sulit pendirian rumah ibadat, karena mempersulit persyaratan yang su-
dah ada dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Seberapa Jauh?, Yogyakarta: Kanislus, hlm 208.
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Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 8 Tahun 2006. 
Salah satu ketentuan yang memperulit adanya ketentuan radius dukun-
gan masyarakat sekitar yang tidak ada dalam Surat Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2006. Sehingga berdasarkan beberapa alasan diatas 
perlu dilakukannya kajian lebih mendalam terhadap Peraturan Waliko-
ta Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap 
Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Peri-
jinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang.

II. POKOK PERMASALAHAN

1. Apakah pembentukan Peraturan Walikota Malang Nomor 
8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayan-
an Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan 
Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota 
Malang telah sesuai dengan ketentuan di bidang pembentukan 
produk hukum daerah?

2. Apa saja ruang lingkup dan arah pengaturan Peraturan Wa-
likota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan 
Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah 
Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan 
Keagamaan Di Kota Malang?

3. Apa dampak yang terjadi di masyarakat dari adanya peraturan 
Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan 
Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah 
Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan 
Keagamaan Di Kota Malang?

III. KAJIAN PUSTAKA
3.1 Peraturan Walikota

Fungsi dari Peraturan Gubernur adalah untuk menyelenggara-
kan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau atas 
kuasa peraturan perundang-undangan (lain) yang lebih tinggi, sesuai 
dengan lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sekali-
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gus wilayah administratif  (wakil pemerintah pusat/dekonsentrasi). Se-
dangkan Peraturan Bupati/Walikota adalah untuk menyelenggarakan 
lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau 
melaksanakan peraturan perundang-undangan (lain) yang lebih tinggi4. 

Materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur adalah 
hal-hal lebih lanjut yang diperintahkan oleh suatu Peraturan Daerah 
Provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-undangan lain untuk dia-
tur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan lingkup kewenangan 
gubernur baik sebagai kepala daerah (otonom) maupun sebagai kepala 
wilayah administratif  (dekonsentrasi), yang merupakan wakil pemerin-
tah pusat di daerah provinsi. Sedangkan materi muatan Peraturan Bu-
pati/Walikota adalah hal-hal lebih lanjut yang diperintahkan oleh suatu 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau atas kuasa peraturan perun-
dang-undangan lain untuk diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota5. 

Melihat fungsi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wa-
likota tersebut dan berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 146 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
berbunyi “Untuk  melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputu-
san kepala daerah”, maka Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang un-
tuk membentuk Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota atau kepu-
tusan kepala daerah dan membentuk peraturan perundang-undangan 
berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/
Walikota atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

a. Peraturan perundang-undangan

 Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan 
pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan deng-
an aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut 
Mahfud MD6, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) 
resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan 

4 H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretaris Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006 , hlm. 158.

5  Ibid., hlm. 180
6 Moh, Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT, Raja Grafi ndo 

Persada, hlml 1
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hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka 
mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan 
pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlaku-
kan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sep-
erti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Dalam hal materi muatan peraturan perundang-undangan, ter-
dapat beberapa hal yang dijadikan dasar agar suatu perundang-undan-
gan memiliki kekuatan agar berlaku secara baik yaitu: (a) Dasar yuridis; 
(b) Dasar sosiologis; (c) Dasar Filosofi s dan (d) Dasar teknik peran-
cangan.

Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-
aturan Perundang-Undangan, mengatur tentang materi muatan yang 
harus diperhatikan dalam suatu undang-undang, yaitu:

a) Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pem-

bagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
6. Keuangan negara.

b) Diperintahkan oleh suatu Undang-undang untuk diatur den-
gan Undang-undang. 

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-
undangan dikenal dengan tiga asas mendasar sebagaimana yang dimak-
sud antara lain asas lex superior derogate lex inferior, lex specialist derogate lex 
generalis, lex posterior derogate lex priori. Berdasarkan studi ilmu hukum 
tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam me-
mahami kontruksi hukum perundang-undangan  di Indonesia. Secara 
detail dapat dijelaskan bahwa7: 

7 PP OTODA, 2011, Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang 
Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas 
Brawijaya dengan DPD-RI, hlm 140
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a. Asas Lex Superior derogate lex inferior, Peraturan yang lebih tinggi 
akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila 
mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

b. Asas Lex Specialist derogate Lex Generalis, Peraturan yang lebih 
khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila 
mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

c. Asas Lex Posterior derogate lex priori, Peraturan yang baru akan 
mengesampingkan peraturan yang lama.

 Mengacu ketiga prinsip atau asas di atas, maka dalam sistem 
perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemaha-
man dan pemaknaan tentang sistem hukum nasional yang perlu diper-
luas sehingga mencangkup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem 
hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat 
dengan cabang kekuasaan dalam suatu negara. Dari segi cabang kekua-
saanya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencangkup8: 

a. Kekuasaan legislative (legislative power), yaitu cabang kekuasaan 
yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menentu-
kan arah kebijkan pemerintahan dan menentapkan peraturan 
perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya 
dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.

b. Kekuasaan eksekutif  (executive branch), yaitu cabang kekuasaan 
yang menjalankan fungsi pemerintahan ndan melaksanakan 
arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD 
dan UU.

c. Kekuasaan judikatif  atau judicial (judiciary), yaitu cabang kekua-
saan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan 
undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran 
hukum pada umumnya.

b. Konstitusi Sebagai Jaminan HAM

Agar terbentuk masyarakat yang beragam dan terbentuknya ma-
syarakat yang berkeadilan dan sejahtera harus ada aturan dasar yang 
mengatur sebagai landasan bernegara. Kebebasan beragama dan ber-
keyakinan merupakan wujud keberagaman dalam negara maka dalam 

8 Lihat dalam Jimly, Negara Hukum Indonesia, hlm 17
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konstitusi Indonesia sudah jelas menerangkan kebebasan dalam keber-
agamaan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Pasal 28E yang berbunyi: 

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pe-
kerjaan, 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. 

Serta Pasal 29 Ayat (2) yaitu “negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan un-
tuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan dasar hukum tertinggi dan sebagai negara demokrasi 
maka ada jaminan warga Negara untuk bebas beragama dan berkeyaki-
nan serta bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi pada kenyataan 
masih banyak kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama terus 
bermunculan. Di tengah arus kencang demokratisasi, pemasungan ke-
bebasan beragama justru makin marak. Aktualisasinya beragam, mulai 
dari ceramah atau tulisan bernada menghujat kelompok tertentu, penu-
tupan rumah ibadah, aksi bersenjata, penyerbuan massal, intimidasi 
fi sik dan psikologis, serta pemaksaan mengikuti aliran agama utama 
hingga terbitnya fatwa-fatwa keagamaan yang justru dianggap intol-
eran. Termasuk juga kejadian Nashr Hamid Abu Zayd, Guru Besar 
Universitas Leiden Belanda asal Mesir, yang dicekal beberapa waktu 
lalu saat hendak berbicara di Riau dan Malang9. 

Kenyataan-kenyataan itu menguatkan incompatibilitas jaminan 
konstitusi atas kebebasan beragama terhadap implementasi dalam ke-

9 Nashr Hamid diundang ke Indonesia atas kerjasama Universitas Leiden dan 
Departemen Agama, namun dicekal ketika ia sudah sampai di Surabaya. Bagi Nashr 
Hamid peristiwa pencekalan ini merupakan kali kedua harus berhadapan dengan kaum 
fundamentalis. Pertama, pada 1995 ketika Nashr dijatuhi hukuman murtad oleh pengadilan 
Mesir, dan harus hijrah ke Belanda. Kedua di Indonesia, negeri yang oleh Nashr di sanjung-
sanjung dalam setiap seminar internasional karena masyarakatnya dikenal toleran dan 
moderat.
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hidupan bernegara. Bagaimana ini terjadi? Fenomena paling mengusik 
adalah jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia 
menjadi tidak lebih dari “teks mati” yang lemah dan sulit ditegakkan. 
Problematika itu ditengarai terkait erat dengan bias tafsir atas Pasal-
Pasal terkait dalam konstitusi. Tafsir yang bias menyaru menjadi justifi -
kasi bagi hampir seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama10. 
Kondisi demikian pada gilirannya akan membuat konstitusi yang mes-
tinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama, kian 
kentara rapuhnya. Mengutip ucapan Abbe de Sieyes, pakar konstitusi 
Prancis, konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apapun. 
Kondisi konstitusi tanpa konstitusionalitas, akan dijumpai dengan se-
genap eksesnya11. 

IV. ANALISA PERATURAN WALIKOTA MALANG NO. 8 
Tahun 2007

4.1 Pembentukan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 
2007
Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem 

Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Iba-
dat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan 
Di Kota Malang dibentuk untuk merespon ketentuan yang ada di Per-
aturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam konsiderans men-
imbang disebutkan bahwa keputusan Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Malang Nomor 248 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Keten-
tuan Dan Prosedur Pemberian Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/
Pemugaran Dan Perluasan Tempat Ibadah Dan Kegiatan Pendidikan 
Keagamaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu disesuai-
kan dengan ketentuan perundang-undangan yang baru. Sebagai se-

10 Pada 2008, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa, lihat Laporan Kondisi Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan di Indonesia 2008 yang dipublikasikan oleh SETARA Institute.

11 Abbé de Sieyès, What is the Third Estate?, January 1789
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buah peraturan, Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 
baik dalam memisahkan persyaratan atas ijin pendirian rumah ibadah, 
perbaikan/pemugaran rumah ibadah, pemindahan rumah ibadah, per-
luasan rumah ibadah, pemanfaatan sementara bangunan gedung seb-
agai rumah ibadat sementara dan ijin tempat kegiatan pendidikan ke-
agamaan, hal ini merupakan suatu hal yang baru, karena perbedaan 
syarat juga berkenaan dengan perbedaan ijin dan kegiatan yang akan 
dilakukan apakah pendirian, pemindahan, pemugaran, dan lain-lain. 
Sebagai produk hukum daerah memang sudah sepatutnya peraturan 
walikota harus menyesuaikan apabila terjadi perubahan dan menye-
suaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang baru.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadatsebagai dasar dibentuknya Per-
aturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007, menuai kontroversi 
mulai awal pembentukannya, meskipun dalam pembentukan perber 
menteri agama dan menteri dalam negeri ini telah melibatkan berbagai 
kalangan termasuk pakar hukum dan perwakilan agama untuk bers-
ama-sama merumuskan substansi perber ini. Namun perkembangan 
pelaksanaan perber ini selama 7 tahun ini banyak pihak menilai beber-
apa ketentuan dalam perber ini  menghambat kebebasan beragama dan 
memicu konfl ik horizontal. Beberapa ketentuan yang diminta untuk di-
revisi adalah ketentuan mengenai tanda tangan pengguna 90 orang dan 
persetujuan warga sekitar 60 orang. Penolakan pendirian rumah ibadah 
mayoritas berasal dari permasalahan kurangnya jumlah pengguna dan 
tidak terpenuhinya persetujuan warga sekitar. Terkait jumlah 90 orang 
pengguna dan persetujuan 60 orang warga sekitar hingga sekarang be-
lum jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan hingga angka tersebut 
menjadi persyaratan, namun yang disampaikan adalah angka itu telah 
disetujui oleh perwakilan masing-masing agama yang hadir dalam pem-
bahasan dan penyusunan Perber tersebut.

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 ten-
tang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian 
Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan 
Keagamaan Di Kota Malang ketentuan mengenai 90 orang pengguna 
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dan persetujuan 60 orang warga sekitar tetap menjadi salah satu per-
syaratan administrasi. Persyaratan administratif  untuk pendirian dan 
pemindahan rumah ibadat, dan persyaratan administrasi ijin perluasan 
rumah ibadah menyebutkan dukungan masyarakat dimulai radius ter-
dekat sampai dengan 200 meter dari lokasi pendirian paling sedikit 60 
(enam puluh) orang kepala keluarga, persyaratan ini mempersulit ke-
lompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadah dan memperluas 
rumah ibadah. Ketentuan tambahan yang tidak ada dalam perber yakni 
ketentuan radius 200 meter dari rencana lokasi pendirian dan perluasan 
merupakan hambatan untuk berdirinya rumah ibadah rumah ibadah 
baru di Kota Malang terutama rumah ibadah dari kelompok minoritas. 
Selain ketentuan radius 200 meter ada ketentuan lain yang sebenarnya 
tidak ada di dalam perber yakni warga sekitar yang memberikan per-
setujuan haruslah seorang yang tercatat sebagai kepala keluarga, pada-
hal dalam ketentuan perber hanya menyebutkan “dukungan masyara-
kat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang” sehingga dalam 
perber tidak menyebutkan istilah kepala keluarga. 

Dengan demikian Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 
2007 telah membuat batasan limitatif  dalam bentuk persyaratan admi-
nistratif  melebihi apa yang diatur di dalam perber dengan ketentuan 
radius 200 meter dan syarat kepala keluarga, hal ini yang akan mencip-
takan kerukunan antar umat beragama di Kota Malang bagai api dalam 
sekam, yang nampak tenang namun sebenarnya menyimpan potensi 
konfl ik yang cukup besar.

Munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 ten-
tang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dae-
rah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, me-
nyebabkan beberapa produk hukum di daerah terkait pendirian rumah 
ibadat harus melakukan penyesuaian (sinkronisasi) dengan ketentuan 
yang baru. Sebelumadanya Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Ta-
hun 2007 ketentuan mengenai pendirian rumah ibadat di kota Malang 
didasarkan pada Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 
II Malang Nomor 249 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan dan 
Prosedur Pemberian Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemuga-
ran dan Perluasan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Pendidikan 
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Keagamaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang didasarkan 
pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Neg-
eri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas 
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran 
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Peme-
luknya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama 
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Ta-
hun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadat dalam ketentuan penutupnya menyebutkan Pada saat 
berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian 
rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelak-
sanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban 
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh 
Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 
249 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan dan Prosedur Pembe-
rian Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan 
Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota-
madya Daerah Tingkat II Malang juga harus diganti dengan ketentuan 
baru yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama 
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Ke-
pala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pem-
berdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat. Sehingga adanya Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 
2007 untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru yakni Peraturan 
Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat, dan mengganti Keputusan Walikotama-
dya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 249 Tahun 1991 tentang 
Ketentuan-ketentuan dan Prosedur Pemberian Ijin Pendirian, Pemin-
dahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Tempat-tempat Ibadah 
dan Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kotamadya Daerah Tingkat 
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II Malang12 .

4.2 Ruang Lingkup dan Jangkauan Peraturan Walikota Malang 
Nomor 8 Tahun 2007

Perijinan pendirian rumah ibadah di Kota Malang didasarkan 
pada ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007dan 
Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.Tetapi ada perbedaan dalam 
Perwali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 dengan ketentuan yang ada 
dalamPeraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, adanya tambahan per-
syaratan khusus dukungan dari masyarakat sekitar dengan radius 200 
meter serta surat kondusif  dari RT/RW atau Lurah setempat yang ti-
dak ada dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Prosedur ijin 
pendirian rumah ibadah di Kota Malang pada prinsipnya sama dengan 
ijin mendirikan bangunan pada umumnya akan tetapi ada persyaratan 
tambahan seperti surat rekomendasi dari dari Kantor Kementerian 
Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan 
Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007, dan adanya tim pertimbangan 
ijin yang dibentuk oleh walikota untuk melakukan pertimbangan secara 
sosiologis terkait rencana pendirian rumah ibadah. Maka prosedur atau 
mekanisme  permohonan ijin pendirian rumah ibadah di Kota Malang 
harus memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Peraturan 
Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007.

 Secara jelas mekanisme proses pengurusan ijin pendirian 
rumah ibadat serta ijin tempat kegiatan pendidikan keagamaan di Kota 
Malang adalah13:

a. Pemohon datang ke bagian sosial dengan membawa berkas 
persyaratan lengkap, petugas pelayanan menerima dan menel-
iti kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon serta 

12 Wawancara dengan kepala Bagian Hukum Pemkot Malang
13 Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007
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memberikan penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian 
ijin kepada pemohon;

b. Berkas pemohon yang belum lengkap persyaratan adminis-
trasinya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c. Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi 
dibuatkan tanda terima dan diberi nomor registrasi serta di-
catat dalam buku permohonan ijin;

d. Berkas permohonan yang telah diterima oleh bagian sosial 
dibuatkan surat pengantar berupa nota dinas dan diteruskan 
kepada walikota;

e. Oleh walikota berkas disposisi ke bagian sosial ditindaklanjuti;
f. Bagian sosial menyerahkan berkas lengkap kepada tim per-

timbangan ijin pendirian rumah ibadat untuk diproses lebih 
lanjut;

g. Tim pertimbangan ijin pendirian rumah ibadat melaksanakan 
penelitian kelengkapan persyaratan administratif, mengada-
kan rapat pembahasan dan melakukan peninjauan ke lokasi 
pendirian rumah ibadat;

h. Selanjutnya tim pertimbangan ijin pendirian rumah ibadat 
menyusun berita adara dan draft keputusan walikota, kemu-
dian diajukan kepada walikota melalui bagian hukum disertai 
saran, pertimbangan dan hasil rapat pembahasan;

i. Setelah draft keputusan walikota di paraf  oleh sekretaris dae-
rah, draft keputusan walikota diajukan kepada walikota untuk 
ditandatangani;

j. Setelah ditandatangani walikota, pemohon dapat mengambil 
di bagian sosial dengan menunjukkan tanda terima pengajuan 
permohonan;

k. Setelah pemohon mendapatkan ijin pendirian rumah ibadat, 
pemohon wajib menindaklanjuti untuk mengurus AP rumah 
ibadat pada dinas pengawasan bangunan dan pengendalian 
lingkungan kota malang;

l. Setelah AP rumah ibadat diterbitkan, pemohon diwajibkan 
mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat di 
Dinas Perizinan Kota Malang dan dilarang melakukan pem-
bangunan rumah ibadat sebelum IMB rumah ibadat diterbit-
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kan.
Adapun mekanisme pendirian rumah ibadat di Kota Malang 

dapat di jelaskan sebagai berikut:
BaganAlur Perijinan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang 
Nomor 8 Tahun 2007

Berdasarkan bagan diatas, makauntuk mendapatkan ijin mendiri-
kan rumah ibadah berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui14 : 

a. Pemohon datang ke Bagian Sosial dengan membawa per-
syaratan administratif  sesuai dengan Peraturan Walikota 
Malang Nomor 8 Tahun 2007 dan formulir permohonan izin 
yang ada di Bagian Sosial. 

b. Petugas administratif  Bagian Sosial memeriksa berkas admi-
nistratif  dari pemohon, setelah semua kelengkapan terpenuhi 
petugas memberikan nomor registrasi pendaftaran permo-
honan ijin pendirian rumah ibadah dan apabila kelengkapan 
administratif  dirasa kurang maka petugas mengembalikan 
berkas pemohon untuk dilengkapi. 

14 Wawancara dengan kepala bagian kesra Pemkot Malang.
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c. Bagian sosial membuat surat/nota dinas yang ditujukan ke-
pada Walikota untuk meminta disposisi dari Walikota. 

d. Setelah mendapatkan disposisi dari Walikota, Bagian Sosial 
memberikan surat disposisi tersebut kepada Tim Pertimban-
gan Ijin. 

e. Tim pertimbangan melakukan rapat dan peninjauan ke lokasi 
kemudian menyusun berita acara, draft Keputusan, saran, per-
timbangan dan rapat pembahasan kemudian diajukan ke Wa-
likota melalui Bagian Hukum.

f. Permohonan diparaf  oleh Sekda dan ditandatangani oleh Wa-
likota, pemohon dapat mengambil kembali berkas tersebut 
pada Bagian Sosial. setelah mendapatkan ijin dari Walikota 
pemohon wajib menindaklanjuti surat tersebut ke Dinas 
Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Kota 
Malang. 

g. Setelah mendapatkan akta pendirian dari dinas tersebut 
pemohon dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
di kantor Dinas Perizinan Kota Malang.

4.3 Dampak Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007

Sebagai negara yang sangat majemuk dan berbeda-beda serta me-
miliki aneka ragam suku, bangsa dan budaya dan agama, Negara Ke-
satuan Republik Indonesia memiliki semboyan yang telah khas, yakni 
“Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna berbeda-beda namun 
tetap satu jua. Dari semboyan yang tertuang dalam lambang negara, 
yaitu Pancasila, biasanya negara dan bangsa indonesia mendeskripsikan 
dirinya. Keaneka ragaman ini dalam kenyataannya bisa menjadi berkah 
dan musibah sekaligus. Berkah tersebut akan muncul apabila keanek-
aragaman tersebut dihargai, dimaknai dan dapat dijadikan modal uta-
ma untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sedangkan di sisi lain, dapat 
menjadi musibah jika kemajemukan dan perbedaan tersebut diabaikan 
dan dipaksakan menjadi tunggal dan sejenis. Konfl ik-konfl ik komunal 
maupun sektarian yang sering terjadi tak lepas dari pengabaian  keanek-
aragaman tersebut, tak terkecuali dalam konteks kebebasan beragama.

Dalam konteks kebebasan beragama, konfl ik itu biasanya terjadi 
lantaran satu kelompok menganggap kelompok lain bermasalah, me-



 183

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

nyimpang bahkan dianggap pula sesat dan berbahaya bagi kelompok 
lain. Permasalahan tersebut kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-
bila tidak ada pemicunya, terlebih masalah kebebasan beragama dilind-
ungi secara hukum. Hal tersebut sangatlah logis, mengingat peraturan 
tersebut memiliki fungsi untuk melindungi seseorang dalam menganut 
dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Mengingat pentingnya 
permasalahan tersebut,  menjadi penting kiranya terdapat peraturan 
tersebut dibuat untuk melindungi kebebasan beragama di Indonesia 
dalam konteks kekinian, terlebih kebebasan beragama telah dijamin se-
cara hukum. 

Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat re-
formasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media 
massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat, 
serta makin kurangnya fi gur sentral dan fi gur moral di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat yang dapat dijadikan tolak ukur dalam hal in-
tegritas dan moral. Sementara itu fi gur-fi gur tokoh agama yang sema-
kin elitis dan semakin dekat dengan penguasa acapkali menyebabkan 
masyarakat tidak mudah mempercayai fatwa-fatwa yang disampaikan. 
Akibatnya kerukunan antara umat beragama hanya mudah dilakukan 
ditingkat elit namun sulit diterima dan diimplementasikan ditingkat 
grass root.  Hal tersebut menyebabkan munculnya beberapa peristiwa 
konfl ik sosial yang disebabkan oleh persoalan agama yang  masih terus 
terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh 
semua pihak, salah satunya adalah persoalan rumah ibadat suatu agama. 

Sederet peristiwa konfl ik karena persoalan rumah ibadat masih 
mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia.  Salah satu contoh 
yang  memang menjadi konfl ik nasional adalah kasus di Kota Bogor, 
Jawa Barat dalam persoalan pendirian rumah ibadat yang memuncul-
kan konfl ik antara jema’at Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman 
Yasmin, Bogor dengan umat Islam. Hal tersebut muncul pertama kali 
muncul ketika masyarakat mengetahui, bahwa Izin Mendirikan Bangu-
nan atau IMB Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor 
bukan merupakan izin mendirikan tempat ibadah melainkan hanya izin 
mendirikan bangunan biasa.  Selain permasalahan di Kota Bogor dan 
Jawa Barat tersebut, masih terdapat beberapa konfl ik pendirian rumah 
ibadat lain yang menjadi permasalahan tersendiri di beberapa daerah di 
Indonesia.
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Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur yang 
memiliki tingkat kemajemukan cukup tinggi, dikarenakan selain sebagai 
kota wisata, Kota Malang juga sebagai kota pendidikan. Banyak pergu-
ruan tinggi, baik besar ataupun kecil yang terdapat di Kota Malang, 
sehingga menyebabkan banyaknya jumlah mahasiswa dari berbagai 
macam daerah yang tinggal dan menetap di kota ini. Sehingga, dengan 
sangat majemuknya penduduk Kota Malang ini, tingkat gesekan atau-
pun perbedaan dalam menyikapi kemajemukan dan perbedaan terse-
but.

Masyarakat Kota Malang, secara umum memiliki tingkat pema-
haman mengenai kemajemukan yang relatif  baik, namun belum diser-
tai dengan pemahaman akan pengajuan permohonan perijinan rumah 
ibadat mengingat jumlah pengajuan permohonan perijinan rumah iba-
dat tidak sebanyak rumah ibadat yang terbangun.  Hal tersebut dapat 
diketahui dari data Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) Kota 
Malang yang menjelaskan bahwa selama tahun 2012 telah memberikan 
rekomendasi pendirian rumah ibadat sebanyak  10 rumah ibadat, yang 
antara lain 5 pengajuan untuk masjid dan 5 pengajuan pembangunan 
untuk gereja baru. Namun, pada fakta di lapangan, sebenarnya rumah 
ibadat yang dibangun di Kota Malang pada tahun 2012 lebih banyak 
dari data tersebut.

 Dalam penyelesaian permasalahan dalam ranah perijinan 
pendirian rumah ibadat, apabila ditemukan ada rumah ibadat yang ti-
dak memiliki ijin, FKUB melakukan pendekatan kepada tokoh agama 
yang bersangkutan, dan meminta kepada pengurus rumah ibadat un-
tuk segera melakukan pengurusan ijin.  Selama ini FKUB secara rutin 
mengadakan pertemuan yakni seminggu sekali untuk saling bertukar 
informasi antar tokoh agama. Sehingga permasalahan yang timbul bisa 
cepat teratasi sebelum semakin membesar. 

 Masyarakat Kota Malang bisa dikatakan sangat toleran. Hal 
tersebut dapat dilihat di setiap hari besar suatu agama, agama lain mem-
bantu dalam hal pemberian fasilitas atau sekedar ucapan selamat. Se-
tiap Hari Raya Idul Fitri, dapat dilihat bahwa saat solat ied, masyarakat 
muslim menggunakan jalan di depan gereja untuk melakukan ibadah 
tersebut. Fasilitas tersebut diberikan tanpa adanya konfl ik. Hal terse-
but mencerminkan mencerminkan toleransi atas semua kemajemukan 
yang hidup di masyarakat Kota Malang. Toleransi tersebut bersamaan 
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dengan semangat warga Kota Malang yang merasakan dan menyatakan 
identitasnya sebagai Aremania, yaitu singkatan dari Arek Malang yang 
dapat mereduksi persoalan-persoalan yang dapat menjadikan konfl ik. 

 Namun di beberapa wilayah Kota Malang, juga terdapat sen-
sitifi tas keagamaannya yang cukup besar. Hal tersebut terlihat ketika 
kejadian pemasangan spanduk “Selamat Datang Di Kota Malang Kota 
Gereja” dan “Peringatan Natal Akbar” di tempat-tempat tertentu di 
Kota Malang yang cukup memunculkan reaksi yang sangat tajam di ka-
langan muslim, terutama dari GP Ansor. Pihak-pihak yang memasang 
spanduk tersebut, seakan-akan mencoba untuk merusak sikap toleransi 
dan mencoba memunculkan konfl ik-konfl ik atas nama konfl ik agama 
di Kota Malang ini. Namun kejadian tersebut tidak membesar karena 
protes yang dilakukan menggunakan cara-cara diplomatis dengan fasil-
itasi dari FKUB. 

 Meskipun sampai saat ini masih belum ada kejadian yang be-
sar tentang kerukunan antar umat beragama, namun sebenarnya kota 
Malang menyimpan potensi konfl ik yang sangat besar, karena posisinya 
sebagai daerah persinggahan dan entitas masyarakatnya yang sangat 
cair, ini menyebabkan banyak paham-paham agama garis keras untuk 
masuk dan berkembang di Kota Malang. Contoh konkretnya adalah 
Masjid Muhajirin yang sering mengadakan diskusi dan dakwah dengan 
konten paham Islam garis keras, hal ini dianggap meresahkan warga 
masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi perhatian FKUB, sehingga 
FKUB mengambil langkah untuk memperingatkan pengurus Masjid 
Muhajirin untuk merubah metode dan isi dakwahnya.  Sehingga di 
Kota Malang FKUB memegang peranan yang sangat penting dalam 
menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kasus pembangunan GBI Diaspora di Kota Malang yang ter-
hambat karena terdapat beberapa penolakan dari warga sekitar yang 
tidak ingin terdapat bangunan gereja di sekitar wilayahnya. Penolakan 
yang disampaikan oleh warga sekitar inilah yang menjadi penghalang 
berdirinya gereja GBI Diaspora. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 
Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 yang mensyaratkan bahwa du-
kungan warga yang memberikan dukungan harus diambil dari warga 
yang berjarak radius 200 meter dari rumah ibadat yang akan dibangun.  

Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 ini telah digu-
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gat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun karena daluwarsa 
maka gugatan tidak dapat diterima. Penolakan dari warga juga disam-
paikan melalui spanduk besar yang menyatakan bahwa warga menolak 
pembangunan gereja Diaspora dan segala bentuk kegiatannya. Dalam 
usaha untuk penyelesaiannya, Pemerintah Daerah Kota Malang beru-
saha mencari penyelesaian terkait permasalahan ini dengan mencarikan 
tempat baru (dan saat ini masih proses) bagi GBI Diaspora yakni di ka-
wasan perumahan Araya. Secara umum dari kasus GBI Diaspora Tim 
PP Otoda menarik kesimpulan perwali ini membuat tambahan syarat 
yang tidak ada dalam peraturan bersama menteri, dan dengan syarat ra-
dius dan surat keterangan kondusif  menjadi bagian legitimasi terhadap 
intoleransi masyarakat.

Selain kasus GBI Diaspora ada juga beberapa permasalahan ter-
kait perijinan pendirian rumah ibadat yang terjadi di Kota Malang yang 
ditemukan tim PP Otoda, antara lain:

- Pendirian masjid di daerah sukun, terkendala perijinan di 
BP2T tanpa ada kejelasan alasan, namun saat ini permasala-
han ini telah ditindaklanjuti oleh FKUB.

- Pendirian masjid di daerah tawangmangu, terkendala karena 
ada sengketa wakaf  antara NU dan Muhammadiyah,namun 
telah diselesaikan dengan mediasi dari pihak FKUB.

- Banyaknya pendirian masjid yang tak berijin dengan alasan ri-
bet dan lamanya proses perijinan.

- Penganut aliran kepercayaan/penghayat yang belum terfasili-
tasi tempat ibadahnya sehingga beribadah secara berpindah-
pindah di rumah anggota/penganutnya.

Dari permasalahan di atas, dapat kita lihat bahwa peraturan yang 
terdapat di Kota Malang tentang pendirian rumah ibadah sangat me-
nyulitkan agama minoritas di Kota Malang seperti untuk mendirikan 
rumah ibadah harus didukung oleh warga sekitar yang berjarak radius 
200 meter dari rumah ibadah yang akan dibangun. Warga yang ada 
di wilayah tersebut mayoritas beragama islam sehingga warga sekitar 
menolak pendirian rumah ibadah tersebut. Termasuk hambatan yang 
bersifat administratif  yakni lamanya waktu pengurusan ijin yang me-
nyebabkan masyarakat enggan sehingga memunculkan banyaknya 
rumah ibadah yang tidak berijin di Kota Malang.



 187

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

Dalam upaya pengaturan perizinan rumah ibadat di Kota Malang,  
kendati Pemerintah Daerah Kota Malang tetap mengacu pada prosedur 
pendirian rumah ibadah yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006  dan Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Ke-
pala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pem-
berdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat, yaitu dalam Pasal 1, bahwa kerukunan umat beragama adalah 
keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, 
saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam 
pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan

a. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 ten-
tang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin 
Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Ke-
giatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang dibentuk un-
tuk merespon ketentuan baru yang ada di Peraturan Bersama 
Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat

b. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Ten-
tang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin 
Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat 
Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang berisi ten-
tang persyaratan administratif  dan tata cara pelayanan peri-
jinan rumah ibadat dan pelayanan perijinan tempat kegiatan 
keagamaan di Kota Malang.

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang 



 188

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian 
Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat 
Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang memun-
culkan permasalahan di masyarakat terkait ketentuan radius 
200 M dukungan warga sekitar yang menghambat pendirian 
rumah ibadah bagi kelompok minoritas.

5.2  Saran

a. Perlunya kajian ulang dan revisi mengenai syarat tambahan 
dalam hal ini adalah dukungan 90 orang warga sekitar yang 
ada di Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Be-
ragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat.

b. Perlunya kajian ulang dan revisi mengenai ketentuan dukun-
gan 90 kepala keluarga warga sekitar dalam radius paling jauh 
200 meter yang ada di Peraturan Walikota Malang Nomor 8 
Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayan-
an Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan 
Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota 
Malang.
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Abstrak

Kasus penyerangan dan pengrusakan mesjid An Nushrat sekaligus Sek-
retariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan 
di Kota Makassar pada tanggal 27-28 Januari 2011 oleh massa FPI 
menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Selain 
itu gagalnya negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menghor-
mati (obligation to respect) melindungi (obligation to protect), memenuhi 
(obligation to fulfi ll) hak-hak asasi warganya, kasus ini membuktikan 
bahwa negara belum mampu memberikan rasa aman bagi kelompok 
minoritas/non mainstream. SKB Menteri Agama, Menteri Dalam 
Negeri, dan Jaksa Agung pada tahun 2008 menjadi sumber masalah 
bagi jemaat Ahmadiah di daerah khususnya di Sulawesi Selatan. SKB 
ini juga dijadikan dasar oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam men-
geluarkan Surat Edaran Nomor 223.2/803/Kesbang tertanggal 10 
Februari 2011 yang semakin mempersulit eksistensi jemaat Ahmadiyah 
yang ada di Sulawesi Selatan. Tulisan ini akan mengkaji penolakan 
terhadap JAI di Sulawesi Selatan. 

Keywords : Ahmadiyya community, obligation of state, attack, destruc-
tion of mosques 
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I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk, yang terdiri dari berb-
agai suku, bahasa, budaya, agama maupun aliran kepercayaan, dan 
tergabung dalam sebuah negara yang dinamakan NKRI (Negara Kes-
atuan Republik Indonesia). Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 
1945, serta kemajemukan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika sebagai 
alat persatuan bangsa adalah merupakan suatu tujuan politik kenega-
raan yang sempurna dari segi teoritik, sebagaimana yang dicita-citakan 
dan diperjuangkan para pendiri bangsa Indonesia. Dengan kemajemu-
kan ini, tentunya Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 
melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemaje-
mukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan ber-
keyakinan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental 
yang dimiliki oleh setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia.

Sepanjang sejarah di Indonesia, fenomena keagamaan selalu mun-
cul dan menjadi permasalahan yang cukup krusial, bahkan terkadang 
memunculkan konfl ik1. Sejalan dengan hal itu, salah satu isu HAM yang 
paling sensitif  dan sedang meningkat dalam beberapa tahun terakhir di 
Indonesia adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Isu 
hak atas berkeyakinan, beragama dan beribadah semakin genting den-
gan eskalasi kekerasan yang secara kuantitatif  dan kualitatif  meningkat 
bahkan hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa. Hal ini bisa dilihat 
pada serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas, 
upaya pembatasan dan pelarangan pembangunan tempat ibadat, atau 
aktivitas beribadat kelompok minoritas dengan berbagai bentuk mulai 
dari ancaman verbal atau tertulis hingga jatuhnya korban jiwa2. 

1 Uli Parulian Sihombing, dkk. Menggugat Bakorpakem, Kajian Hukum Terhadap 
Pengawasan Agama dan Kepercayaan Di Indonesia, (Jakarta: ILRC, 2008). Hlm. 4

2 Temuan KontraS menunjukkan kekerasan dan serangan terhadap kebebasan 
berkeyakinan, beragama, dan beribadat terus meningkat di tahun-tahun belakangan ini, 
seperti dilaporkan dalam Buku Kontras, Janji Tanpa Bukti; Catatan Situasi Hak Asasi Manusia 
di Indonesia Tahun 2010 (Jakarta: KontraS, 2011), hlm. 32-35. Kecenderungan serupa ditemui 
dalam laporan-laporan lainnya, seperti: Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Editor), 
Negara Menyangkal; Kondisi Kebebasan Beragama / Berkeyakinan di Indonesia 2010 (Jakarta: 
Setara Institute, 2011); Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010, (Jakarta: 
Wahid Institute, 2010); Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia 2010, Program 
Studi Agama Dan Lintas Budaya (Center For Religious And Cross-cultural Studies), (Yogyakarta: 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011), dalam Kontras, Panduan Pemolisian 
& Hak Berkeyakinan, Beragama Dan Beribadah (Jakarta: Kontras, Tanpa Tahun), hlm. 1
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Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sesungguhnya telah 
diakui dalam hukum positif  tertinggi di negeri ini, yakni Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan 28I, 
bahkan diatur juga dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indone-
sia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesa-
han Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang 
menjelaskan hak atas kebebasan beragama yang salah satu dimensinya 
mengatur bahwa hak individu untuk mempunyai/memeluk agama/ke-
percayaan berdasarkan pilihannya3. Tetapi pada kenyataannya menun-
jukkan hal lain, karena pemerintah tidak konsisten menjalankan aturan 
yang telah ada, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan beriba-
dah, beragama dan berkeyakinan bagi warganya, khususnya pemerintah 
daerah yang menjalankan otonomi di daerahnya masing-masing. Hal ini 
dibuktikan dengan maraknya penyerangan disertai penyegelan rumah 
ibadah (Mesjid An Nushrat) jemaat Ahmadiyah di beberapa daerah, 
salah satunya yang terjadi di Makassar pada Bulan Januari 2011.

Peristiwa ini telah menambah daftar panjang penyerangan dan 
penyegelan terhadap tempat ibadah JAI (Jemaat Ahmadiyah Indone-
sia). Kontras mencatat, paska penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik (6 
Februari 2011) dan disusul keluarnya berbagai Surat Keputusan Kepala 
Daerah tentang pelarangan Ahmadiyah, sedikitnya ada 14 Mesjid Ah-
madiyah disegel pada pertengahan Maret-Juli 2011. Kasus Penyegelan 
terakhir terjadi di Samarinda pada 28 Juli 2011. Sebelum peristiwa 
penyerangan Mesjid (An Nushrat) JAI Makassar ini, massa FPI yang 
dipimpin oleh Abdul Rahman ini kerap melakukan konvoi merazia 
tempat-tempat hiburan, rumah kost dan warung-warung yang buka di 
bulan Ramadhan. Penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 
massa FPI saat melintas di depan Mesjid Majelis JAI di Jalan Anuang 
Nomor 112 Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sejumlah anggota 
FPI melempari kaca Mesjid, masuk ke dalam ruangan dan merusak 
barang-barang didalamnya. Mereka juga merusak mobil APV berwarna 

3 Lihat Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Memahami Kebijakan Rumah 
Ibadah, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, (Jakarta: ILRC, 2010). Hlm. 2; Lihat lebih 
lanjut aturan Kovenan Hak Sipol yang mengatur masalah Hak Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan dalam Fulthoni, dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama Dan 
Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama, (Jakarta: ILRC, 2012). Hlm. 7
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silver yang terparkir di halaman Mesjid. Tiga aktivis kemanusiaan yang 
saat tengah melakukan pemantauan juga menjadi korban tindakan bru-
tal massa FPI, dua staf  LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Makassar, 
Farid Wajdi dan Irham Amin serta Alexander Labobar yang merupakan 
aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan. 
Ketiga aktivis yang menjadi sasaran brutal massa FPI terjadi saat ketig-
anya mencoba menghentikan pengrusakan Mesjid yang juga dijadikan 
sebagai sekretariat JAI Makassar. Polisi dari Kepolisian Resort Kota 
Besar (Polrestabes) Makassar yang lebih awal berada di lokasi peristiwa 
justru tindak melakukan tindakan pencegahan4. 

II. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran negara dalam kasus penyerangan dan peng 
rusakan mesjid Ahmadiyah di Kota Makassar ?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penye-
rangan dan pengrusakan mesjid Ahmadiyah di Kota Makassar ?

3. Upaya apakah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah pe-
nyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah yang dapat terjadi kem-
bali di kemudian hari ?

III. KAJIAN PUSTAKA
1. Gambaran Umum Ahmadiyah

Jemaat Muslim Ahmadiyah (Ahmadiyya Muslim Community) adalah 
satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih 
dari 185 negara di dunia5. Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah suatu or-
ganisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memi-
liki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika 
Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di 
seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Terdapat dua kelompok Ah-

4 Laporan KontraS http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_
pers&id=1344.

5 http://alislam.org/introduction/index.html lihat juga http://id.wikipedia.org/
wiki/Ahmadiyyah
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madiyah. Keduanya kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip, 
yakni Ahmadiyah Qadian (di Indonesia dikenal dengan nama Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Bogor)6, dan Ahmadiyah La-
hore (di Indonesia dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indone-
sia yang berpusat di Yogyakarta)7.

Di Indonesia pada tahun 1926, Ahmadiyah Qadian (Jemaat Ah-
madiyah Indonesia) mulai resmi berdiri sebagai organisasi, berselang 
4 (empat) tahun kemudian Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah 
Indonesia) resmi berdiri sebagai organisasi, yakni pada tanggal 4 April 
1930. Kasus penyerangan dan pengrusakan terhadap mesjid Ahmadi-
yah di Kota Makassar adalah termasuk kelompok Ahmadiyah Qadian. 

2. Front Pembela Islam

Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 
di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta 
Selatan oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim 
dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek (Ja-
karta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi)8. Pendirian organisasi ini hanya 
empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena 
pada saat pemerintahan orde baru presiden tidak mentoleransi tinda-
kan ekstrimis dalam bentuk apapun. FPI pun berdiri dengan tujuan 
untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler9. 

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama 
antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma’ruf  dan Nahi 
Munkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI seb-
agaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain: (a) Adanya pen-
deritaan panjang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol 
sosial penguasa sipil maupun militer, akibat banyaknya pelanggaran 
HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa; (b) Adanya kemungkaran 
dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan; 
dan (c) Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat 
dan martabat Islam serta ummat Islam.

6  http://www.ahmadiyya.or.id/kontak
7 http://www.ahmadiyah.org/
8 http://arsip.gatra.com//2006-06-20/versi_cetak.php?id=95557 lihat juga 

http://id.wikipedia.org/ wiki/Front_Pembela_Islam
9 http://english.cri.cn/2947/2008/06/04/1722@365465.htm
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3. Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran Gubernur Sula-
wesi Selatan

Pada 9 Juni 2008, Menteri Agama (Maftuh Basyuni), Menteri 
Dalam Negeri (Mardiyanto), dan Jaksa Agung (Hendarman Supanji) 
menandatangani SKB (Surat Keputusan Bersama)10, untuk memerin-
tahkan komunitas Ahmadiyah menghentikan penyebaran penafsiran 
dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, 
termasuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan se-
gala ajarannya setelah Nabi Muhammad Saw. Pelanggaran atas SKB ini 
dapat diancam lima tahun penjara11. SKB tahun 2008 membuka pintu 
para gubernur serta bupati dan walikota membuat ketentuan peraturan 
anti-Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, organisasi nasional Ah-
madiyah, melaporkan pada 2011 bahwa lima provinsi, yakni : Banten, 
Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, serta 22 
peraturan walikota dan bupati di Indonesia telah mengeluarkan regulasi 
anti-Ahmadiyah sebagai follow up dari SKB tahun 200812. 

Di Sulawesi Selatan sendiri, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Se-
latan (Syahrul Yasin Limpo) Nomor : 223.2/803/kesbang tanggal 10 
Februari 2011 secara umum mengatur bahwa “Sepanjang Ahmadiyah 
mengaku beragama Islam, maka Ahmadiyah harus menghentikan pe-
nyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok 
ajaran Islam”.

10 M. Amin Abdullah, Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif  
Kemanusiaan Universal, Agama-Agama Dan Keindonesiaan (Makalah 2011), hlm. 14-15; juga 
Lihat Suhadi Cholil dkk, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009, Bagian Dua 
(Yogyakarta: Center for Religious & Cross Cultural Studies, Universitas Gajahmada, 2010), hlm. 
42

11 Indonesia: Reverse Ban on Ahmadiyah Sect,” siaran pers Human Rights Watch, 10 Juni 
2008, http://www.hrw.org/news/2008/06/09/indonesia-reverse-ban-ahmadiyah-sect 
lihat juga Human Rights Watch, Atas Nama Agama, Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di 
Indonesia, (Jakarta: Human Rights Watch, 2013), Hlm. 37

12 Human Rights Working Group et. al., “List of  Regulation that Prohibit Ahmadiyya 
Congregation Activity until 2011,” dalam laporan yang disampaikan pada Dewan HAM PBB 
untuk Universal Periodic Review Indonesia di Jenewa pada 23 Mei 2012. Laporan ini ditulis 
bersama-sama oleh Human Rights Working Group, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Elsam, 
Setara Institute, Indonesia Legal Resource Center, Wahid Institute, dan Center for Marginalized 
Communities Studies.
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4. Kewajiban Negara Dalam Memenuhi HAM

Dalam memenuhi HAM, negara berkewajiban : (1) “untuk meng-
hormati” (obligation to respect) mengacu pada tugas negara untuk 
mendisiplinkan seluruh aparaturnya untuk tidak melakukan pelang-
garan/intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (aspek 
vertikal); (2) “untuk melindungi” (obligation to protect) menekankan pada 
langkah-langkah menghadapi pelanggaran (human rights abuse) yang di-
lakukan oleh pihak-pihak tertentu (aspek horisontal). Kewajiban “un-
tuk melindungi” ini terbagi dua; kewajiban “untuk mencegah” (to pre-
vent) terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran HAM (human rights abuse); 
dan kewajiban “untuk mengkoreksi” (to correct) bila suatu kejahatan atau 
pelanggaran HAM sudah terjadi; dan (3) “untuk memenuhi” (obligation 
to fulfi ll) menekankan pada upaya-upaya positif  negara lewat mekanisme 
legislatif, yudikatif, atau administratif  untuk menjamin implementasi 
HAM di tingkat yang paling konkret13. 

IV. PERAN NEGARA DALAM KASUS PENYERANGAN 
DAN PENGRUSAKAN MESJID AHMADIYAH DI KOTA 
MAKASSAR

4.1 Kronologis Penyerangan dan Pengrusakan Mesjid Ahmadi-
yah

Kasus penyerangan dan pengrusakan Mesjid An Nushrat milik 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
di Makassar terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2011, pada 
waktu itu polisi dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makas-
sar bergerak cepat dengan langsung mengevakuasi anggota jemaat Ah-
madiyah dari masjid mereka (An-Nushrat) di Makassar, di tengah ma-
kin meningkatnya protes ancaman dari kelompok Islam militan Front 
Pembela Islam (FPI). FPI menyerang masjid, menghancurkan properti 
serta memecahkan kaca-kaca jendela masjid. Disatu sisi polisi mung-

13 Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds), Economic, Social and 
Cultural Rights; A Textbook, Second Revised Edition, (Kluwer Law International, The Hague, 
2001), Hlm. 23-25; Lihat juga Manfred Nowak, “U.N. Covenant on Civil and Political Rights; 
CCPR Commentary”, 2nd revised edition, (N.P. Engel, Publisher, 2005). Hlm. XX-XXI. 
Lihat juga KontraS, Laporan Pemantauan Pemolisian Dan Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, 
Dan Beribadah (Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik, & Jemaat Kristen 
HKBP Ciketing Dan GKI Taman Yaskin), (Jakarta: KontraS, 2012). Hlm. 3-4.
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kin berpikir mereka membawa para jemaat Ahmadiyah keluar dari ba-
haya, tapi mereka juga membiarkan massa terus mengamuk. Sebelum 
penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Sulawesi 
Selatan di Makassar terjadi, ratusan anggota FPI berkumpul lebih dulu 
pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 di luar masjid An Nushrat, 
tempat ratusan jemaat Ahmadiyah mengadakan kegiatan silaturahmi 
tahunan bernama Jalzah Salanah. Massa pada waktu itu menuntut mus-
lim Ahmadiyah mengakhiri kegiatan yang sedang mereka lakukan, dan 
akhirnya massa FPI mulai membubarkan diri dari mejid An Nushrat 
pada malam harinya. Jamaluddin Feli (seorang mubaligh Ahmadiyah) di 
Makassar, menjelaskan bahwa para jemaat Ahmadiyah pada waktu itu 
mencoba mempercepat kegiatan dan beberapa jemaat pulang keesokan 
paginya (Jumat, 28 Januari 2011)14. 

Kemudian keesokan harinya, massa FPI kembali lagi ke lokasi 
mesjid An Nushrat (lokasi Ahmadiyah) sekitar pukul 16:00 WITA, 
Jumat 28 Januari 2011, dan akhirnya setelah kedatangan massa FPI 
tersebut, jemaat Ahmadiyah terkurung di dalam masjid An Nushrat 
dan tak ada yang berani keluar hingga malam tiba, hanya sesekali je-
maat mengintip lewat jendela untuk melihat lokasi di luar mesjid sambil 
menunggu pertolongan dari pihak kepolisian. Sekitar pukul 20:00 WI-
TA, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Inspektur 
Jenderal Polisi (Irjen) Johny Waenal Usman, tiba di lokasi dan beru-
saha mengevakuasi jemaat Ahmadiyah dari masjid demi keselamatan. 
Mereka (jemaat Ahmadiyah) awalnya menolak untuk di ungsikan oleh 
pihak kepolisian, dan mengatakan kompleks masjid itu adalah properti 
milik mereka yang harus mereka jaga, dan para jemaat Ahmadiyah pa-
da malam itu saling berpegangan tangan untuk mencegah diungsikan. 
Akhirnya polisi bertindak tegas dengan memasuki masjid dan memaksa 
para jemaat Ahmadiyah agar mau ke luar masjid dengan mengangkut-
nya ke truk menuju kantor Polrestabes Makassar untuk diungsikan15.

Jamaluddin Feli menjelaskan, pada waktu polisi merangsek masuk 
ke dalam mesjid An Nushrat malam itu, sebagian besar anggota jemaat 
Ahmadiyah sepakat pergi dan minta polisi agar dapat menjaga masjid 
An Nushrat dari massa FPI yang terlihat bersiap-siap untuk merusak 

14 http://www.hrw.org/id/news/2011/02/02/lindungi-komunitas-muslim-
ahmadiyah-dari-kekeras an

15 Ibid..
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bangunan mesjid. Ketika mereka (sebagian jemaat Ahmadiyah) telah 
pergiuntuk di ungsikan ke kantor Polrestabes Makassar, massa FPI 
penentang Ahmadiyah yang berada di lokasi Jalan Anuang (tepatnya 
di luar mesjid An Nushrat tempat dimana sebagian jemaat Ahmadiyah 
masih terkurung di dalam mesjid) kemudian langsung menghancurkan 
masjid dan berteriak pada beberapa jemaat Ahmadiyah yang masih ter-
sisa untuk pergi, beberapa anggota jemaat Ahmadiyah yang berada di 
tengah kerumunan massa FPI di luar mesjid berlarian dan bersembunyi 
di lantai atas, dan akhirnya pada pukul 22:00 WITA, semua anggota 
Ahmadiyah berhasil di ungsikan ke kantor Polrestabes Makassar. Pada 
waktu itu (setelah semua anggota Ahmadiyah berhasil di ungsikan), 
polisi sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap masjid An 
Nushrat dan tak melakukan intervensi saat massa FPI memecahkan 
jendela, melakukan vandalisme, menyita catatan keuangan, serta men-
copoti plakat keagamaan Ahmadiyah yang berada di halaman mesjid 
An Nushrat16. 

Menurut Ibu Utami Sumaitri (LBH Makassar), yang ikut meng-
advokasi jemaat Ahmadiyah pada saat terjadinya penyerangan, Ia men-
jelaskan bahwa :

“Aparat kepolisian pada waktu tidak dapat berbuat apa-
apa, bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap massa 
dari FPI yang melakukan pengrusakan terhadap properti mas-
jid, bahkan ketika massa FPI melakukan pemukulan terhadap 
anggota LBH Makassar yang ada di lokasi tersebut, polisi ter-
kesan tidak tegas dan tidak berani melakukan penangkapan ter-
hadap massa FPI tersebut”17. 

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan Bapak Suwardi (Ma-
syarakat Jalan Anuang) yang pada waktu itu melihat aksi penyerangan 
massa FPI dari kejauhan, Ia menjelaskan bahwa :

“Pada saat terjadinya penyerangan tersebut, massa FPI 
sangat anarkis bahkan lemparan batu kea rah masjid An Nush-

16 Ibid..
17 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Utami Sumaitri, S.H. (Mantan Staf  

Divisi Perempuan dan Anak Lembaga Bantuan Hukum / LBH Makassar) yang pada saat 
penyerangan dan pengrusakan mesjid milik Ahmadiyah oleh massa FPI pada Bulan Januari 
2011 ikut melakukan advokasi terhadap jemaat Ahmadiyah
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rat seolah menjadi pemandangan biasa bagi pihak kepolisian, 
karena aparat kepolisian pada waktu itu tidak bertindak tegas 
terhadap massa FPI yang mulai anarkis”18.  

4.2 Minimnya Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan

Minimnya peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga 
negaranya tanpa adanya diskriminasi19 yang berlatar perbedaan agama, 
keyakinan, suku, bahasa, serta status sosial sebagai kewajibannya dalam 
memberikan pemenuhan HAM, terutama terhadap Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia, ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang di atur dalam 
HAM dan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, yakni :

a. Kewajiban negara untuk menghormati (obligation to respect)
  Dalam hal kewajiban negara untuk menghormati, ini 

mengacu pada tugas negara untuk mendisiplinkan seluruh 
aparaturnya untuk tidak melakukan pelanggaran/intervensi 
terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (aspek vertikal)20, 
dilihat dari kewajiban ini, tampak Pemerintah Indonesia (da-
lam hal ini kepala negara/presiden) tidak melaksanakan ke-
wajibannya untuk menghormati pelaksanaan hak-hak asasi 
manusia warganya, Presiden tidak mampu untuk mendis-
iplinkan seluruh aparaturnya untuk tidak melakukan pelang-
garan/intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manu-
sia warganya, ini dapat dibuktikan dengan keluarnya Surat 
Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh Menteri Agama 
(Maftuh Basyuni), Menteri Dalam Negeri (Mardiyanto), dan 
Jaksa Agung (Hendarman Supanji) Pada 9 Juni 2008, yang 
isinya memerintahkan komunitas Ahmadiyah “menghentikan 
penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran Agama Islam”. Bahkan Pelanggaran atas 

18 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi (Warga Masyarakat Jalan 
Anuang) yang pada saat penyerangan dan pengrusakan mesjid milik Ahmadiyah ikut 
menyaksikan secara langsung dari kejauhan.

19 Lihat penjelasan diskriminasi dalam Fulthoni, dkk. Memahami Diskriminasi, Buku 
Saku Untuk kebebasan Beragama, (Jakarta: ILRC, 2009). Hlm. 3

20 Asbjorn Eide, Op.Cit., Hlm. 23-25
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SKB ini dapat diancam lima tahun penjara.21 
  Jika kita kaji lebih mendalam, bahwa Menteri Agama, 

Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung adalah merupakan 
badan eksekutif  (yang menjalankan pemerintahan) dan ber-
tanggung jawab langsung kepada presiden, ini menandakan 
bahwa presiden memberikan pembiaran atas terbitnya SKB 
yang dibuat oleh para pembantunya dalam menjalankan roda 
pemerintahan, yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, 
dan Jaksa Agung untuk melakukan pelanggaran dan mengin-
tervensi pelaksanaan hak-hak asasi manusia (hak kebebasan 
berkeyakinan) warganya (Jemaat Ahmadiyah Indonesia). Pa-
dahal menurut aturan HAM, pemerintah tidak boleh mengin-
tervensi hak asasi manusia warganya, termasuk dalam hal 
kebebasan beragama22 dan berkeyakinan yang dilakukan oleh 
Jemaat Ahmadiyah yang termasuk warga negara Indonesia.

  Pemerintah memegang peranan penting bagi terjagan-
ya keutuhan dan keharmonisan dalam berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan 
berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak setiap warga nega-
ra, termasuk dalam bidang kebebasan menjalankan agama dan 
kepercayaan23. Selain itu pemerintah tidak boleh diskriminasi 
dalam menjalankan kewajiban HAM-nya, jangan karena hanya 
berbeda keyakinan, atau ada penolakan dari sekelompok orang 
atas keyakinan sekelompok lain, sehingga negara mengambil 
tindakan yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi seke-
lompok orang terhadap keyakinan yang di anutnya (walaupun 
keyakinan tersebut di tolak oleh sekelompok lain), sehingga 
pemerintah harus lebih obyektif  dalam memberikan pemenu-
han HAM terhadap warganya, jadi selama sekelompok orang 
yang memiliki keyakinan yang kemudian keyakinan tersebut 

21 Human Rights Watch, Atas Nama Agama, Pelanggaran Terhadap Minoritas 
Agama Di Indonesia, Op.Cit., Hlm. 37

22 Lihat penjelasan  Agama dalam Fulthoni, dkk. Jaminan Hukum dan HAM, 
Kebebasan Beragama, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, (Jakarta: ILRC, 2009). Hlm. 4

23  Lihat Uli Parulian Sihombing, dkk, Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring 
Kasus-Kasus Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama Di Indonesia, (Jakarta: 
ILRC, 2012). Hlm. 92
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di tolak oleh sekelompok lain, masih sebagai warga negara 
Indonesia, maka negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia 
wajib menghormati (obligation to respect) keyakinan sekelompok 
orang tersebut sebagai suatu hak asasi warga negaranya, dan 
sebagai salah satu kewajibannya dalam memberikan pemenu-
han HAM terhadap warganya tanpa harus mempertimbang-
kan penolakan terhadap keyakinan dari sekelompok orang 
tersebut. Bahkan SKB pada tahun 2008 tersebut, membuka 
pintu para gubernur serta bupati dan walikota membuat ke-
tentuan peraturan anti-Ahmadiyah. Pada tahun 2011 dilapor-
kan bahwa lima provinsi, yakni : Banten, Jawa Timur, Jawa 
Barat, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, serta 22 peraturan 
walikota dan bupati di Indonesia telah mengeluarkan regulasi 
anti-Ahmadiyah sebagai follow up dari SKB tahun 2008.

  Selain daripada itu juga, dalam kasus penyerangan 
dan pengrusakan terhadap mesjid An Nushrat sekaligus sek-
retariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Sulawesi Se-
latan oleh massa FPI di Kota Makassar pada Januari 2011, 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tampak terlihat 
tidak menghormati keyakinan yang dimiliki oleh komunitas 
jemaat Ahmadiyah, ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat 
Edaran Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo) 
Nomor : 223.2/803/kesbang tanggal 10 Februari 2011 yang 
secara umum mengatur larangan bagi jemaat Ahmadiyah un-
tuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran Islam (sebagai tindak lanjut dari Surat 
Keputusan Bersama tahun 2008 yang dibuat oleh Menteri 
Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung). Dari hal 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengintervensi hak-hak asasi 
warganya dengan mengeluarkan regulasi tentang larangan dan 
penolakan terhadap keyakinan yang dijalankan oleh komunitas 
Jemaat Ahmadiyah Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makas-
sar, padahal hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya 
sebagai manifestasi dari pemerintah pusat di daerah yang 
berkewajiban untuk menghormati hak-hak warganya sebagai 
salah satu kewajiban dalam pemenuhan HAM.
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  Selain permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan juga melanggar aturan/regulasi yang 
berlaku di Indonesia, Bab III (tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan) dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, khusus-
nya yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) diatur bahwa Urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat seb-
agaimana meliputi : (a) urusan politik luar negeri; (b) urusan 
pertahanan; (c) urusan keamanan; (d) urusan yustisi; (e) uru-
san moneter dan fi skal nasional; dan (f) urusan agama. Saat ini 
sudah muncul 150 Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa 
syariah atau agama, dan lima provinsi, yakni : Banten, Jawa 
Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, serta 
22 peraturan walikota dan bupati di Indonesia telah mengelu-
arkan regulasi anti-Ahmadiyah. Kalau kita berbicara tentang 
kontrol, pemerintah pusat jelas punya acuan yaitu Undang-
Undang RI Nomor 32 tahun 2004, dimana urusan agama 
adalah urusan nasional, jadi domain itu ada di pemerintah 
pusat. Bagaimana bisa urusan yang sudah jelas-jelas merupak-
an urusan pusat atau urusan nasional kemudian diurus oleh 
pemerintah daerah, dan pemerintah pusat tidak dapat berbuat 
apa-apa. Sampai sekarang tidak ada dari 150 Perda yang ber-
bau agama tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat, bahkan 
Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 223.2/803/
kesbang tanggal 10 Februari 2011 dan 22 peraturan walikota 
dan bupati di Indonesia tentang pelarangan terhadap aktivitas 
Ahmadiyah dibiarkan begitu saja, bahkan pemerintah pusat 
terkesan melegalkan regulasi-regulasi yang dibuat oleh para 
kepala daerah tersebut.

b. Kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect)
  Dalam hal kewajiban negara untuk melindungi, ini 

menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran 
(human rights abuse) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 
(aspek horisontal). Kewajiban “untuk melindungi” ini terbagi 
dua; kewajiban “untuk mencegah” (to prevent) terjadinya suatu 
kejahatan/pelanggaran HAM (human rights abuse); dan kewa-
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jiban “untuk mengkoreksi” (to correct) bila suatu kejahatan atau 
pelanggaran HAM sudah terjadi24. dilihat dari kewajiban ini, 
tampak Indonesia dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, khususnya Pemerintah Daerah Kota Makas-
sar tidak mampu untuk melindungi warganya (jemaat Ah-
madiyah) dari pelanggraan-pelanggaran yang dilakukan oleh 
sekelompok orang (massa FPI) dalam menjalankan aktivitas 
keagamaan yang di yakininya. Khusus bagi aparat penegak 
hukum yang bersentuhan langsung dengan kejadian-kejadian 
yang terjadi di masyarakat (dalam hal ini Kepolisian Resort 
Kota Besar / Polrestabes Makassar), hal ini terbukti dengan 
tidak mampunya kepolisian dalam menjalankan pelaksanaan 
hak-hak asasi (basic human rights)25 warga masyarakat di wilayah 
hukumnya, khususnya warga masyarakat yang tergabung 
dalam komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Su-
lawesi Selatan dalam menjalankan aktivitas silaturahmi tahu-
nan bernama Jalzah Salanah di Mesjid An Nushrat yang terle-
tak di Jalan Anuang Nomor 112 Kecamatan Mamajang Kota 
Makassar.

  Di satu sisi, memang aparat kepolisian dari Polrestabes 
Makassar telah mengambil tindakan tepat dengan segera men-
gungsikan para jemaat Ahmadiyah ke tempat yang lebih aman 
sebelum di amuk massa dari ormas Islam FPI, yakni ke kantor 
Peolrestabes Makassar. Namun di sisi lain aparat kepolisian 
pada waktu itu (setelah semua anggota Ahmadiyah berhasil 
di ungsikan) lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat 
pengamanan, karena sama sekali tidak memberikan perlind-
ungan terhadap masjid An Nushrat dan tak melakukan inter-
vensi saat massa FPI memecahkan jendela, melakukan van-
dalisme, menyita catatan keuangan, serta mencopoti plakat 
keagamaan Ahmadiyah yang berada di halaman mesjid An 
Nushrat.

  Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan dari 
Ibu Utami Sumaitri (LBH Makassar), yang ikut mengadvo-

24 Asbjorn Eide, Op.Cit., Hlm. 23-25
25  Lihat Gunawan Sumodiningrat dan Ibnu Purna (ed), Landasan Hukum dan 

Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009, (Jakarta, 2004), hlm. 9 
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kasi jemaat Ahmadiyah pada saat terjadinya penyerangan, Ia 
menjelaskan bahwa :

 “Pihak aparat kepolisian pada saat terjadinya penyerangan 
dan pengrusakan mesjid An Nushrat milik jemaat Ahmadi-
yah yang dilakukan oleh massa FPI tidak dapat berbuat 
apa-apa, bahkan tidak melakukan penangkapan ketika mas-
sa FPI yang jelas-jelas melempar batu dan mengakibatkan 
hancurnya kaca jendela mesjid An Nushrat, polisi hanya 
fokus bagaimana massa FPI tidak merangsek masuk ke 
dalam mesjid, namun tidak melakukan tindakan pencegah-
an atas pengrusakan terhadap properti mesjid milik jemaat 
Ahmadiyah26”.  

  Bahkan tindakan aparat kepolisian yang tunduk pada 
FPI dan melakukan evakuasi paksa, pengrusakan terhadap 
masjid Ahmadiyah nyata-nyata merupakan tindakan pelang-
garan HAM yang harus dimintai pertanggungjawabannya. In-
tegritas dan kredibilitas kepolisian jatuh ke titik nadir akibat 
ketundukannya pada FPI. Tunduknya aparat kepolisian pada 
FPI, semakin nyata akibat tindakannya yang gagal mengha-
langi aksi kekerasan FPI dan justru turut terlibat melakukan 
pengrusakan, padahal anggota Polri yang diterjunkan ber-
jumlah sekitar 100 personel. Dalil menyelamatkan jemaat Ah-
madiyah adalah kebohongan publik karena aparat kepolisian 
sama sekali tidak melakukan tindakan apapun terhadap massa 
FPI yang pada saat itu hanya berjumlah 30 orang27. 

  Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan dari 
Bapak Asri (selaku warga masyarakat yang tinggal tepat di de-
pan Mesjid An Nushrat), yang menjelaskan bahwa :

  “Pada saat penyerangan dan pengrusakan terha-
dap mesjid yang sekaligus di jadikan sekretariat oleh jemaat 

26 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Utami Sumaitri, S.H. (Mantan Staf  
Divisi Perempuan dan Anak Lembaga Bantuan Hukum/LBH Makassar) yang pada saat 
penyerangan dan pengrusakan mesjid milik Ahmadiyah oleh massa FPI pada Bulan Januari 
2011 ikut melakukan advokasi terhadap jemaat Ahmadiyah.

27 http://www.rmol.co/read/2011/02/01/16756/Gagal-Lindungan-Ahmad-
iyah,-SBY-Didesak-Cop o t-SDA-
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Ahmadiyah yang terjadi pada bulan Januari 2011 lalu oleh 
massa FPI, itu terjadi secara tiba-tiba, yakni kami dari warga 
sekitar Jalan Anuang tidak mengetahui apa alasan yang me-
latar belakangi massa FPI hingga terjadinya penyerangan 
tersebut. Kami kaget atas penyerangan tersebut, karena se-
tahu kami, warga tidak pernah merasa terganggu atas segala 
aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadi-
yah, selain itu  pada saat penyerangan terjadi, saya melihat 
kejadian tersebut dalam rumah, dan tidak ada warga di Jalan 
Anuang yang ikut mendemo aktivitas yang dilakuakn oleh 
jemaat Ahmadiyah, jadi jelas yang hadir pada saat itu hany-
alah massa dari FPI dan tidak ada sama sekali warga Jalan 
Anuang yang ikut dalam peristiwa pengrusakan tersebut, 
karena jika ada warga yang ikut, pasti saya mengenalinya28”.  

Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) ini terbagi dua, 
yakni  kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran HAM 
dan kewajiban untuk mengkoreksi bila suatu pelanggaran HAM su-
dah terjadi. Dilihat dari aspek pencegahan, pemerintah daerah melalui 
kepolisian telah gagal dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran 
HAM dari jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh massa FPI. Dan jika 
dilihat dari aspek koreksi (setelah terjadinya pelanggaran HAM), seha-
rusnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat bercermin 
dari penyerangan dan pengrusakan mesjid An Nushrat (milik jemaat 
Ahmadiyah) yang telah terjadi, dan memberikan rasa aman serta kes-
empatan bagi jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadahnya tanpa 
rasa takut (karena kewajibannya sebagai manifestasi pemerintah pusat 
di daerah dalam memberikan pemenuhan HAM bagi warganya).

Selain itu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan harusnya men-
cabut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 223.2/803/
kesbang tanggal 10 Februari 2011, agar selain tidak ada lagi yang dapat 
mengusik aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah, tidak ada intervensi 
pemerintah terhadap warga yang menjalankan hak asasinya (hak untuk 
beribadah menurut keyakinan yang di anutnya), dan juga agar Pemerin-

28 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asri (Warga Masyarakat Jalan Anuang 
yang rumahnya tepat di depan mesjid An Nushrat milik jemaat Ahmadiyah) yang pada saat 
penyerangan dan pengrusakan mesjid milik Ahmadiyah ikut menyaksikan secara langsung 
dari dalam rumahnya
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tah Daerah Sulawesi Selatan tidak mengambil urusan pemerintah pusat 
(masalah urusan agama)/melanggar aturan yang telah di atur dalam 
Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Otonomi Daerah. Namun alih-alih melakukan hal tersebut. 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tidak melakukan koreksi atas 
kejadian yang telah terjadi, malah membuat pelanggaran HAM baru 
dengan melarang jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas apapun (ter-
masuk aktivitas keagamaan) pada saat idul fi tri yang jatuh pada bulan 
Agustus 2011 (setelah tragedi penyerangan dan pengrusakan yang ter-
jadi pada bulan Januari 2011).

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menyatakan bahwa demi 
menjaga kondisi Sulawesi Selatan tetap kondusif, Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan melarang aliran Jemaat Ahmadiyah Indo-
nesia untuk melakukan segala bentuk kegiataan keagamaan saat Idul 
Fitri. Hal itu terungkap saat Gubernur Syahrul Yasin Limpo menggelar 
rapat tertutup (Jumat 26 Agustus 2011) yang dihadiri sejumlah unsur 
muspida, yakni TNI AL, TNI AD, polisi, Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Hasil laporan 
menyebutkan bahwa suasana Sulawesi Selatan masih kondusif. Namun 
Gubernur menyatakan yang paling utama adalah pengamanan tempat-
tempat ibadah sepeti tempat ibadah Ahmadiyah yang berada di Jalan 
Anuang Makassar. Gubernur khawatir, jika Ahmadiyah ngotot tetap 
beraktivitas saat Lebaran, suasana kondusif  ini akan berubah29. Oleh 
karena itu berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan 
bahwa lagi-lagi negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi 
warganya dalam melaksanakan hak asasinya, baik itu kewajiban untuk 
mencegah terjadinya suatu pelanggaran HAM dan juga kewajiban un-
tuk mengkoreksi bila suatu pelanggaran HAM sudah terjadi.

Perhatikan gambar berikut (lihat gambar dibalik)30:
Berdasarkan foto tersebut, dapat penulis jelaskan bahwa suasana 

sekitar mesjid An Nushrat tampak sepi dan terisolasi, pagar masjid-
pun terkunci rapat, sehingga orang tidak dapat sembarangan masuk 

29 http://www.tempo.co/read/news/2011/08/26/176353713/Gubernur-Sulsel-
Larang-Ahmadiyah-Beraktivitas-Saat-Idul-Fitri

30 Foto ini adalah foto terbaru yang di ambil pada saat peneliti melakukan observasi 
di Jalan Anuang Nomor 112 Kecamatan Mamajang Kota Makassar
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ke dalam lingkungan 
masjid, pada saat peneli-
ti beberapa kali hendak 
menemui salah seorang 
jemaat Ahmadiyah, tak 
ada seorangpun jemaat 
Ahmadiyah yang keluar 
dari mesjid. Gambar lain 
peneliti ambil dari salah 
satu sudut pagar masjid 
bagian dalam, tampak 
masih terdapat garis 
polisi yang masih terikat 
dip agar masjid, padahal 
kejadian penyerangan 
dan pengrusakan ter-
hadap masjid ini terjadi 

sekitar 2 tahun lalu, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut :

c. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfi ll)
 Dalam hal kewajiban 
negara untuk memenuhi, 
ini menekankan pada upa-
ya-upaya positif  negara le-
wat mekanisme legislatif, 
yudikatif, atau administra-
tif  untuk menjamin imple-
mentasi HAM di tingkat 
yang paling konkret31. Di-
lihat dari kewajiban ini, 
tampak Indonesia dalam 
hal ini baik pemerintah 
pusat maupun Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan tidak melakukan 

31 Asbjorn Eide, Op.Cit., Hlm. 23-25
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upaya-upaya positif  melalui mekanisme legislatif, yudikatif, 
atau administratif  guna menjamin implementasi HAM warg-
anya, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya aturan yang 
dibuat tentang HAM, namun tidak di jalankan oleh pemer-
intah, sebagai contoh dalam kasus Ahmadiyah di Indonesia, 
jelas-jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 28E dan 28I, bahkan diatur juga dalam Pas-
al 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Re-
publik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, 
yang kesemuanya mengatur tentang hak kebebasan beragama 
dan berkeyakinan bagi setiap orang karena merupakan ba-
gian dari hak asasinya, namun kemudian pemerintah tidak 
konsisten dalam menjalankan aturan-aturan tersebut, malah 
badan eksekutif  (yang fungsinya menjalankan roda pemer-
intahan) mencederai hak-hak asasi jemaat Ahmadiyah (yang 
merupakan bagian dari warga Indonesia) dengan dikeluarkan-
nya SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa 
Agung, bahkan ini dilegalkan oleh presiden karena presiden ti-
dak memerintahkan para pembantunya di dalam pemerintah-
an (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung) 
untuk segera mencabut SKB tersebut, padahal ini jelas-jelas 
sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia.

  Khusus dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
Wilayah Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 
seolah bersinergi dengan pemerintah pusat guna melarang se-
gala aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadi-
yah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar 
dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Se-
latan Nomor : 223.2/803/kesbang tanggal 10 Februari 2011, 
padahal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan Undang-
Undang RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, 
pemerintah pusat jelas punya acuan yaitu Undang-Undang RI 
Nomor 32 tahun 2004, dimana urusan agama adalah urusan 
nasional, jadi domain itu ada di pemerintah pusat.
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Dilihat dari 3 (tiga) indikator kewajiban negara terhadap pe-
menuhan HAM warganya, maka jelas dalam kasus penyerangan dan 
pengrusakan mesjid An Nushrat milik Jemaat Ahmadiyah Wilayah 
Sulawesi Selatan di Jalan Anuang Nomor 112 Kecamatan Mamajang 
Kota Makassar, negara sama sekali tidak memenuhi 1 (satu) pun indika-
tor tersebut, dan negara lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam 
melakukan perlindungan HAM bagi warganya, selain itu juga negara di-
anggap gagal, bahkan melanggar hak-hak asasi yang dimiliki warganya 
dengan mengintervensi pelaksanaan aktivitas keagamaan jemaat Ah-
madiyah, melanggar kovenan internasional yang telah di ratifi kasinya 
dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
secara sengaja dan tersistematis. 

V. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYE-
RANGAN DAN PENGRUSAKAN MESJID AHMADIYAH 
DI KOTA MAKASSAR

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka didapatkan infor-
masi bahwa setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan ter-
jadinya penyerangan dan pengrusakan mesjid Ahmadiyah (An Nush-
rat) yang sekaligus sebagai Kantor Sekretariat Jemaat Ahmadiyah In-
donesia Wilayah Sulawesi Selatan di Jalan Anuang Nomor 112, Kota 
Makassar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

5.1 Faktor Kemarahan Ormas Terhadap Aktivitas Jemaat Ah-
madiyah

Puluhan massa gabungan organisasi kemasyarakatan (Ormas) 
Islam menggelar demonstrasi pada tanggal 1 Maret 2011, menuntut 
Ahmadiyah segera dibubarkan. Gabungan Ormas itu terdiri dari Front 
Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Selatan, Sa-
biah Wahdah Islamiyah dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Is-
lam (KPPSI) Sulawesi Selatan, mereka mendatangi Gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dan kantor Kes-
atuan Bangsa (Kesbang) di kompleks kantor Gubernur. Massa menun-
tut DPRD segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mem-
bubarkan Ahmadiyah di Sulsel32. 

32 http://www.suarapembaruan.com/home/gabungan-ormas-islam-sulsel-



 211

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

Jika dilihat dari alasan ini, maka Ormas Islam tersebut telah ke-
liru dalam mengemukakan pendapatnya, pendapat tersbut sangatlah 
subyektif  dan sangat jauh dari rasa toleransi antar umat beragama dan 
berkeyakinan, hanya karena Jemaat Ahmadiyah memeliki beberapa 
perbedaan dengan apa yang ia yakini, sudah dijadikannya  dasar untuk 
membubarkan keyakinan sekelompok lain (Jemaat Ahmadiyah), pada-
hal jika dilihat dari sejarah, Ahmadiyah bukanlah sekelompok golongan 
yang baru ada di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Re-
publik Indonesia, Ahmadiyah telah eksis dan tidak sedikitpun aktivita-
snya yang berbau makar yang dapat memecah persatuan dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu beberapa instrument 
internasional yang telah diratifi kasi oleh Indonesia, UUD NRI 1945 
sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini telah menja-
min hak-hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk di 
dalamnya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, oleh 
karena itu karena Ahmadiyah merupakan bagian dari warga negara In-
donesia, maka keberadaan kelompok dan keyakinan yang dimilikinya 
dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku di Indonesia. Seharusnya para Ormas tersebut mengedepankan 
dialog dalam menyikapi perbedaan penafsiran dan ajaran berbeda / 
menyimpang33. 

Ibu Utami Sumaitri (LBH Makassar) berpandangan bahwa :
“Seharusnya ormas-ormas Islam khususnya FPI lebih 

cerdas dalam menyikapi setiap isu-isu keagamaan yang ter-
golong sensitif, dan dapat lebih menahan diri dalam melihat 
setiap perbedaan, ini dikarenakan setiap orang / golongan 
berhak untuk melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan 
keyakinan yang ia miliki, walaupun keyakinan tersebut berbeda 
dengan keyakinan yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada 
umumnya”34.  

tuntut-ahmadiyah-dibu barkan/4130
33 Lihat rekomendasi Majelis eksaminasi dalam Margiono, dkk, Bukan Jalan Tengah, 

Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 
PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, (Jakarta: ILRC, 2010). 
Hlm. 108

34 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Utami Sumaitri, S.H. (Mantan Staf  Divisi 
Perempuan dan Anak Lembaga Bantuan Hukum / LBH Makassar)
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5.2 Faktor Tidak Terdaftarnya Ahmadiyah Di Kantor Kesbang 
Sulawesi Selatan

Ketua Sabiah Wahdah Islamiyah (M. Said Samad), mengatakan 
sudah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin 
Limpo) dan Gubernur mengakui keberadaan Ahmadiyah di Sulawesi 
Selatan belum terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sulawesi 
Selatan. MUI sudah memfatwakan bahwa Ahmadiyah bukan ajaran Is-
lam, murtad, di luar Islam. Ini adalah penodaan agama. Ahmadiyah 
agama palsu, wajib dimusnahkan. Ini bukan kebebasan beragama tapi 
penodaan agama dan tidak ada tempat bagi Ahmadiyah. FPI Sulawesi 
Selatan mengancam jika pemerintah tidak bertindak tegas, FPI akan 
membakar sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Wilayah Su-
lawesi Selatan di Jl Anuang Nomor 112, Makassar. Bahkan pimpinan 
FPI Sulawesi Selatan memberikan pernyataan Kalau pemerintah tidak 
bisa membubarkan Ahmadiyah, kami akan bakar masjid Ahmadiyah di 
Jalan Anuang, dan Ia juga mengaku siap mewakafkan nyawanya untuk 
mendesak pembubaran Ahmadiyah di Sulawesi Selatan35. 

Jika dilihat dari alasan ini, maka memang ada benarnya jika 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan mengambil sikap terhadap Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan yang belum mendaf-
tarkan organisasinya di Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sulawesi 
Selatan. Namun yang menjadi masalah kemudian, apakah jika Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mendaftarkan organ-
isasinya ke Kantor Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan dapat diproses 
dan diterima pendaftarannya, dari alasan-alasan yang sebelumnya telah 
di uraikan, menurut pendapat peneliti bahwa dengan dikeluarkannya 
Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 223.2/803/kesbang 
tanggal 10 Februari 2011 yang berisi tentang pelarangan bagi jemaat 
Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaannya yang 
menyimpang dari ajaran Islam, maka sudah pasti dengan bertitik tolak 
dari surat edaran ini maka pendaftaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
Wilayah Sulawesi Selatan di Kantor Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan 
sebagai organisasi keagamaan akan di tolak. Oleh karena itu peneliti 
berkesimpulan terkait dengan alasan tidak terdaftarnya Ahmadiyah di 
Kantor Kesbang Sulawesi Selatan adalah yang menjadi masalah po-

35 http://www.suarapembaruan.com/home/gabungan-ormas-islam-sulsel-
tuntut-ahmadiyah-dibu barkan/4130
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kok bukanlah karena tidak terdaftarnya Jemaat Ahmadiyah Indone-
sia Wilayah Sulawesi Selatan di Kantor Kesatuan Bangsa Sulawesi Se-
latan sebagai organisasi keagamaan, namun masalah yang sebenarnya 
adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor : 223.2/803/kesbang tanggal 10 Februari 2011, maka secara 
otomatis menutup kemungkinan bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
Wilayah Sulawesi Selatan untuk mendaftarkan organisasinya di Kantor 
Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan sebagai organisasi keagamaan.     

5.3 Faktor SKB Tiga Menteri

FPI selalu menggembar-gemborkan bahwa Ahmadiyah telah 
melenceng dari Islam. Selain itu, keberadaannya sudah melanggar Su-
rat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada 9 Juni 2008. Surat itu 
memerintahkan penganut Ahmadiyah menghentikan kegiatan yang ber 
tentangan dengan Islam. Tim Aspirasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Sulsel yang dipimpin Asisten II Pemprov Sulsel, Amal Natsir, men-
gatakan, tuntutan pengunjuk rasa ini memang sudah menjadi tuntutan 
kebanyakan umat Muslim dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 
Negeri Indonesia tanggal 9 Juni 2008.36 

Jika dilihat dari alasan ini, maka SKB tiga menteri memancing 
tafsir yang lentur. FPI, misalnya, memandang semua kegiatan Ahmadi-
yah tergolong dakwah. “Harusnya mereka berhenti. Jika tidak, mereka 
telah menyebarkan ajaran kafi r”, teriak Habib Reza, suatu saat di ten-
gah massa FPI ketika melakukan penyerangan dan pengrusakan ter-
hadap mesjid An Nushrat pada bulan Januari 201137. Oleh karena itu 
walaupun jemaat Ahmadiyah melakukan ibadah dengan sesama komu-
nitasnya (tanpa melakukan ajakan terhadap orang lain di luar jemaat-
nya) tetap saja dipandang salah, karena semua kegiatan Ahmadiyah di 
golongkan dakwah oleh FPI. Kesalahan lain dari alasan ini adalah ter-
bitnya SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, 
dan tanpa ada upaya dari presiden maupun menteri-menteri terkait 

36 http://fokus.news.viva.co.id/news/read/362764-ahmadiyah--idul-adha--dan-
konstitusi

37 Ibid..
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untuk mencabut SKB tersebut, sehingga SKB tiga menteri tersebut 
membuka pintu para gubernur serta bupati dan walikota membuat ke-
tentuan peraturan anti-Ahmadiyah sebagai follow up dari SKB tiga men-
teri tahun 2008.

Padahal SKB tiga menteri tersebut bertentangan dengan per-
aturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak-hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu bagian dari 
Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) yang sifatnya hard law (yang wajib di patuhi bagi 
negara-negara peratifi kasi) yang telah di ratifi kasi oleh Indonesia me-
lalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga memberikan kebe-
basan kepada warga negara tanpa terkecuali untuk berkeyakinan menu-
rut keyakinan yang di anutnya, dan tidak dapat dibatasi (non derogable 
rights)38 baik oleh orang lain bahkan negara sekalipum, oleh karena itu 
SKB tiga menteri adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM 
yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, jadi alasan SKB tiga 
menteri yang menyebabkan terjadinya penyerangan dan pengrusakan 
mesjid Ahmadiyah (An Nushrat) yang sekaligus sebagai Kantor Sekre-
tariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan di Kota 
Makassar adalah alasan yang tidak mendasar dan melanggar hukum. 

VI. UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYERANGAN 
JEMAAT AHMADIYAH YANG DAPAT TERJADI KEM-
BALI

Dalam mencegah terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ah-
madiyah Indonesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar 
yang dapat terjadi lagi di kemudian hari, dapat dilakukan upaya-upaya 
sebagai berikut :

6.1 Pencabutan SKB Tiga Menteri
Pencabutan SKB tiga menteri merupakan salah satu upaya untuk 

mencegah terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indo-

38 Untuk penjelasan ini, antara lain dapat dilihat Groome, Dermot, The Handbook 
of  Human Rights Investigation: A comprehensive guide to the investigation and documentation of  violent 
human rights abuses, (Northborough, Massachusetts: Human Rights Press, 2001), hlm.  6;  
Lihat juga H. Victor Conde, A Handbook of  International Human Rights Terminology (Lincoln 
& London, University of  Nebraska Press, 1999), hlm. 47. 
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nesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang dapat ter-
jadi lagi di kemudian hari, ini dikarenakan SKB tiga menteri merupakan 
suatu pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 
jemaat Ahmadiyah, dan dari SKB tiga menteri yang dibuat pada tahun 
2008 itulah kemudian membuka pintu para gubernur serta bupati dan 
walikota untuk membuat ketentuan peraturan anti-Ahmadiyah, bahkan 
lima provinsi, yakni : Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, 
dan Sulawesi Selatan, serta 22 peraturan walikota dan bupati di Indo-
nesia telah mengeluarkan regulasi anti-Ahmadiyah sebagai follow up dari 
SKB yang dibuat pada tahun 2008 tersebut.

Oleh karena itulah SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, 
dan Jaksa Agung adalah sumber masalah bagi jemaat Ahmadiyah, kare-
na selain aktivitasnya yang dilarang dengan adanya SKB tersebut, Ah-
madiyah di berbagai daerah di Indonesia juga menjadi bulan-bulanan 
penyerangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tertentu atas 
dasar SKB tersebut. Selain itu juga SKB tiga menteri bertentangan den-
gan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta 
kovenan internasional yang telah di ratifi kasi oleh Indonesia, jadi su-
dah seyogyanyalah SKB tiga menteri yang dibuat oleh Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada tahun 2008 agar segera 
di cabut karena cacat hukum.  

6.2 Pencabutan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
223.2/803/Kesbang.
Pencabutan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 

223.2/803/Kes bang merupakan salah satu upaya untuk mencegah 
terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 
Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang dapat terjadi lagi di ke-
mudian hari, ini dikarenakan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011 adalah suatu 
bentuk pelanggaran HAM, walaupun surat edaran tersebut merupak-
an follow up dari SKB tiga menteri yang dibuat oleh Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada tahun 2008, namun ke-
beradaannya secara nyata melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaku-
kan aktivitas-aktivitas keagamaan, sehingga hal tersebut merupakan 
sebuah bentuk intervensi negara terhadap warganya guna menjalankan 
hak-hak asasinya dalam beribadah sebagai salah satu bagian dari bentuk 
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Hak Asasi Manusia. Selain itu juga Surat Edaran Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011 terse-
but juga menghambat bagi proses pendaftaran Jemaat Ahmadiyah Su-
lawesi Selatan sebagai organisasi keagamaan di Kantor Kesatuan Bang-
sa (Kesbang) Sulawesi Selatan,

Kemudian Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011 juga bertentangan 
dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otono-
mi Daerah yang mengatur bahwa urusan agama merupakan urusan 
pemerintah pusat, oleh karena itu Surat Edaran Gubernur Sulawesi Se-
latan Nomor 223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011  adalah 
cacat hukum dan sudah seyogyanyalah untuk segera dicabut.  

6.3 Pengakuan Terhadap Eksistensi Ahmadiyah

Pengakuan terhadap eksistensi Ahmadiyah merupakan salah satu 
upaya untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ah-
madiyah Indonesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar 
yang dapat terjadi lagi di kemudian hari, ini dikarenakan tanpa adanya 
pengakuan tersebut, maka sampai kapanpun keamanan Ahmadiyah 
akan terusik oleh kelompok-kelompok militant yang tidak sepaham 
dengan keyakinan yang di yakini oleh jemaat Ahmadiyah. Pengakuan 
inipun harus bersinergi, yakni pengakuan terhadap eksistensi Ahmadi-
yah harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
agar tidak ada lagi yang berani mengusik ketenangan jemaat Ahmadi-
yah dalam melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan karena telah diakui 
keberadaannya. Sebagai contoh, dalam kasus penyerangan jemaat Ah-
madiyah di Makassar, karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah 
pusat dan daerah terhadap eksistensi Ahmadiyah, maka massa FPI pun 
berani melakukan penyerangan, bahkan merusak mesjid An Nushrat 
milik Ahmadiyah.

6.4 Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum

Tindakan tegas aparat penegak hukum merupakan salah satu 
upaya untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ah-
madiyah Indonesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar 
yang dapat terjadi lagi di kemudian hari, ini dikarenakan tanpa adanya 
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tindakan tegas dari aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar dalam 
menindak massa FPI yang melakukan penyerangan dan pengrusakan 
terhadap mesjid Ahmadiyah yang terjadi pada bulan Januari 2011, ma-
ka penyerangan dan pengrusakan terhadap mesjid milik Ahmadiyah 
berpotensi terjadi kembali di kemudian hari. Menurut pendapat Bapak 
Andi (warga masyarakat Jalan Anuang) :

“Harusnya aparat penegak hukum, khususnya pihak ke-
polisian dapat bertindak tegas terhadap setiap orang / golon-
gan yang melakukan tindakan kriminal tanpa pandang bulu, 
contohnya pada saat kejadian penyerangan dan pengrusakan 
terhadap mesjid Ahmadiyah yang pernah terjadi, seharusnya 
pihak kepolisian dapat menahan massa FPI untuk tidak ber-
buat anarkis, bahkan harusnya menangkap massa FPI yang 
melakukan pelemparan batu terhadap rumah ibadah (masjid 
An Nushrat) agar dikemudian hari FPI berpikir dua kali un-
tuk melakukan tindakan anarkis, bahkan bisa jadi tidak akan 
mengusik kegiatan-kegiatan Ahmadiyah di masa yang akan 
datang39”.  

 
VII. PENUTUP
7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 
menyimpulkan 3 (tiga) hal, sebagai berikut :    

1. Minimnya peran negara dalam kasus penyerangan dan penge-
rusakan mesjid (An Nushrat) sekaligus Sekretariat Jemaat 
Ah-madiyah Indonesia (JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di 
Kota Makassar oleh massa FPI menjadi preseden buruk bagi 
penegakan hukum di Indonesia, khususnya di daerah-daerah 
terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, 
selain itu gagalnya negara dalam menjalankan kewajibannya 
untuk menghormati (obligation to respect) melindungi (obligation 
to protect), memenuhi (obligation to fulfi ll) hak-hak asasi warganya 
dalam kasus penyerangan dan pengrusakan mesjid Ahmadi-

39 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi (Warga Masyarakat Jalan Anuang) 
yang pada saat penyerangan dan pengrusakan mesjid milik Ahmadiyah ikut menyaksikan 
secara langsung dari kejauhan.



 218

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

yah di Kota Makassar, ini membuktikan bahwa negara belum 
mampu memberikan rasa aman bagi kaum-kaum minoritas 
terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang di 
anutnya.

2. Faktor kemarahan ormas terhadap aktivitas jemaat Ahmadi-
yah, faktor tidak terdaftarnya Ahmadiyah di Kantor Kesbang 
Sulawesi Selatan, dan faktor SKB dan Surat Edaran Gubernur 
Sulawesi Selatan, yang merupakan 3 (tiga) faktor penyebab 
terjadinya penyerangan dan pengrusakan mesjid (An Nush-
rat) sekaligus Sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 
Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar, namun ketiga fak-
tor tersebut merupakan faktor yang tidak mendasar dan ber-
tentangan dengan hukum.

3. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah ter-
jadinya penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang dapat 
terjadi lagi di kemudian hari adalah dengan dilakukannya upa-
ya-upaya sebagai berikut : (1) Pencabutan SKB tiga menteri, 
(2) Pencabutan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No-
mor 223.2/803/Kesbang, (3) Pengakuan terhadap eksistensi 
Ahmadiyah, dan (4) Tindakan tegas aparat penegak hukum.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis merekomen-
dasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah pusat segera mencabut SKB tiga men-
teri yang menjadi sumber masalah dalam membuat regulasi di 
setiap daerah terkait dengan pelarangan aktivitas Ahmadiyah, 
karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-un-
dangan khususnya UUD NRI 1945, SKB tiga menteri juga 
merupakan bentuk ketidakmampuan negara dalam memenuhi 
kewajiban HAM bagi warganya.

2. Seharusnya Gubernur Sulawesi Selatan segera mencabut Surat 
Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 223.2/803/Kes-
bang tertanggal 10 Februari 2011, karena selain bertentangan 
dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Ten-



 219

BAGIAN I I  :  ANALISA KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF

tang Otonomi Daerah yang mengatur bahwa urusan agama 
merupakan urusan pemerintah pusat, surat edaran gubernur 
tersebut juga menghambat bagi proses pendaftaran Jemaat 
Ahmadiyah Sulawesi Selatan sebagai organisasi keagamaan.

3. Seharusnya aparat kepolisian, khususnya Polrestabes Makas-
sar pro aktif  menindak pelaku kejahatan tanpa pandang bulu, 
termasuk anggota FPI yang mencederai hak-hak jemaat Ah-
madiyah, dan memberikan jaminan rasa keamanan bagi setiap 
warga Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitas keagamaan 
(ibadah) sesuai ajaran yang diyakininya.
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Profi l Lembaga

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) adalah organisasi non 
pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menu-
ju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi 
manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah pe-
negakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Fakta-
nya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk 
mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat 
tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara 
mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya 
fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menye-
diakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai 
profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate 
untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan 
hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran 
hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak 
responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan 
Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profi t oriented lawyer dan 
mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai 
instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk 
masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda. 

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: 
(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan 

HAM; 
(2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya 

manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi 
Manusia (HAM); 

(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konfl ik hukum oleh karena 
perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam 
reformasi pendidikan hukum.
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