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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman agama dan 

budaya masyarakatnya yang tinggi. Indonesia juga merupakan negara hukum yang di 

dasarkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai 

negara hukum, hal ini jelas memiliki konsekuensi yuridis yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Negara Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan 

prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum dalam praktik kehidupan berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat.1 

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan banyaknya ras. 

Dalam kehidupan beragama, ada enam agama yang diakui oleh pemerintah Republik 

Indonesia, diantaranya: Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, dan Konghucu. Dari 

ke-enam agama yang ada, mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama 

Islam. Kehidupan beragama masyarakat Indonesia merupakan kewajiban yang di 

dasari oleh sila pertama Pancasila. Kebebasan dalam kehidupan beragama juga telah 

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penerapannya kebebasan 

beragama dan berkeyakinan ini tidak bisa jika hanya diwujudkan melalui aturan dari 

pemerintah saja, melainkan masyarakat juga harus turut berperan aktif menyadari akan 

 
1 Yopi Gunawan dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum 

Pancasila, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 81 
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pentingnya memiliki rasa hormat dan toleransi terhadap masyarakat yang beragama 

lain. 

Orang-orang yang close-minded dan terlalu fanatik dalam menyatakan bahwa 

agama yang di anutnya adalah yang paling benar, diketahui masih sangat tinggi. Dan 

masih banyak orang pula yang melakukan provokasi dengan menistakan agama-agama 

lain, dari hal ini lah biasanya konflik-konflik antar masyarakat beragama di Indonesia 

bermula. Setara Institute for Democracy and Peace yang merupakan organisasi 

masyarakat Indonesia yang melakukan penelitian serta advokasi tentang demokrasi, 

kebebasan politik dan hak asasi manusia mencatat sepanjang periode pertama 

pemerintahan Joko Widodo pada November 2014 sampai dengan Oktober 2019 telah 

terjadi sekitar 846 peristiwa pelanggaran hak kebebasan dalam beragama dan 

berkeyakinan dengan kisaran jumlah pelanggaran sebanyak 1.060 kasus. Sehingga 

dapat diketahui rata-rata yang terjadi sekitar 18 kasus tindakan pelanggaran hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan.2  

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah 

menegaskan dengan jelas mengenai jaminan warga negara Indonesia akan kebebasan 

rakyatnya dalam beragama pada Pasal 28E ayat (1), yang menetapkan bahwa: 

 
2 Golda Eksa. “846 Kasus Pelanggaran Kebebasan Agama Terjadi di Rezim 

Jokowi”, https://mediaindonesia.com/read/detail/281866-846-kasus-pelanggaran-kebebasan-

agama-terjadi-di-rezim-jokowi (diakses pada tanggal 25 Maret 2020). 

https://mediaindonesia.com/read/detail/281866-846-kasus-pelanggaran-kebebasan-agama-terjadi-di-rezim-jokowi
https://mediaindonesia.com/read/detail/281866-846-kasus-pelanggaran-kebebasan-agama-terjadi-di-rezim-jokowi
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Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. 

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan 

wajib dihormati antara sesama manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28I ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah menetapkan bahwa: 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
 

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi 

Manusia di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 1 UU No.39/1999 

dimaknai sebagai Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan Harkat dan Martabat manusia.  

Sistem pada HAM bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk 

siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak yang dimiliki ini bukan hanya 

dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya, tetapi 

juga digunakan sebagai landasan moral dalam bersosialisasi atau berhubungan dengan 

sesama manusia. Pada setiap hak terdapat kewajiban, oleh karena itu selain ada hak 
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asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus 

dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Pada pelaksanaannya 

hak asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai 

hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Pilihan hak kebebasan beragama 

merupakan salah satu bagian dari Hak Kodrati setiap Manusia, dan telah dibentuk 

peraturan perundang-undangan sebagai jaminan adanya perlindungan terhadap 

pelaksanaan hak kebebasan beragama, akan tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia 

masih banyak timbul permasalahan.  

Salah satu contoh kasus pelanggaran dalam pelaksanaan kebebasan beragama 

di Indonesia adalah terjadinya penolakan Slamet Jumiarto yang merupakan seorang 

pelukis yang ingin mengontrak rumah di dusun Karet, kecamatan Preret Kabupaten 

Bantul, DIY. Kejadian ini terjadi ketika Slamet mendatangi rumah ketua RT untuk 

menyerahkan berkas surat yang dipersyaratkan bagi warga pendatang, namun paada 

saat membaca berkas tersebut, diketahui bahwa Slamet beragama Katolik, ia langsung 

ditolak RT setempat. Alasan penolakan Slamet untuk bermukim di daerah tersebut 

karena telah adanya aturan dalam Surat Keputusan Pokgiat Tentang Persyaratan 

Pendatang Baru di Pedukuhan Desa Dusun Karet Nomor 

03/POKGIAT/Krt/PLt/X/2015. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 

Dusun Karet ini diketahui pada Ayat 1-nya telah menetapkan bahwa pendatang baru di 

Desa Pedukuhan Karet harus beragama Islam dan diperjelas lagi di ayat 2 bahwa 

penduduk Pedukuhan Karet tidak berkenan menerima pendatang baru yang beragama 
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Non-Muslim. Peraturan ini diketahui bahwa dibuat secara bersama-sama oleh warga 

setempat melalui musyawarah di tahun 2015 dan tidak pernah dilaporkan ke 

pemerintah desa tersebut. 

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini atas dasar banyaknya fenomena 

pelanggaran hak kebebasan beragama, dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS 

YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN POKGIAT NOMOR 

03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 DI PEDUKUHAN KARET BANTUL, 

YOGYAKARTA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Didasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah “Apakah surat keputusan pokgiat Nomor 

03/POKGIAT/Krt/PLt/X/2015 dapat dikategorikan telah melanggar HAM?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

a. Tujuan akademik 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

b. Tujuan praktis 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang aturan aturan terkait kebebasan 

beragama pada negara Indonesia. 



6 
 

 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan dan penerapan 

nya pada warga negara Indonesia khususnya dalam melaksanakan 

kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-

masing agar tidak melanggar HAM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah 

wawasan pengetahuan perlindungan hukum pada setiap orang untuk 

melaksanakan kebebasan beragama dan beribadah sesuai HAM.  

2. Memberikan masukan kepada pemerintah yaitu diperlukannya pengawasan 

dan aturan yang tepat untuk kebebasan beragama setiap orang dalam 

berpenduduk. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu 

sebagai berikut: 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe 

penelitian Yuridis Normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan melalui 

pengumpulan bahan-bahan dan studi pustaka.3 Pendekatan studi pustaka 

 
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, 

h.56. 
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dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuatulasan bahan-

bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak-hak setiap orang untuk bebas 

beragama dan beribadah. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan atau statute approach. “Pendekatan undang-

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.4 Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan konseptual atau conceptual approach. “Pendekatan 

konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”5 

C. Bahan / Sumber Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang merupakan undang-undang 

yang sifatnya mengikat, dalam hal ini berupa: 

1.  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 
4 Ibid, h. 133. 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h.135 
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3. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik 

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maka ada bahan hukum sekunder 

yaitu merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, 

dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, internet, dan bahan-

bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan. 

D. Langkah Penelitian 

a. Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka lalu dengan cara 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan 

dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait melalui pustaka. Setelah 

itu, bahan-bahan tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah sumber hukum 

tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang berguna untuk mempermudah 

dalam memahami, bahan tersebut disusun secara sistematik. 

b. Analisa atau Pembahasan 

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah 

ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat 

umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang 

kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian 

menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, 

dan logis digunakan beberapa penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan 
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penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/ 

memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan 

pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam undang undang itu sendiri maupun 

dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian 

yang lebih spesifik. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti 

terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu 

sendiri. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika  

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) 

bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang 

diawali dengan latar belakang masalah dengan mengemukakan adanya peraturan 

di desa daerah Bantul, Yogyakarta yang melarang pendatang non-muslim untuk 

bermukim. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hak warga negara 

Indonesia mengenai kebebasan beragama yang telah tercantum dalam sila pertama 

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 yang merupakan konstitusi pemerintahan Negara RI saat ini, dan juga UU 

Hak Asasi Manusia, mengingat kebebasan beragama merupakan salah satu hak 

asasi manusia. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian 

yuridis normatif. 
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BAB II; TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN SURAT 

KEPUTUSAN POKGIAT NOMOR 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 TERKAIT 

HAK ASASI MANUSIA. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: 

Sub bab II.1 Kedudukan surat keputusan pokgiat terkait dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan. Bab ini mengemukakan penjelasan mengenai bagaimana 

hierarki peraturan perundang-undangan tentang hakikat agama yang diakui di 

Indonesia dan pengertian kebebasan beragama di Indonesia. Sub bab II.2 

Pengertian dan ruanglingkup Hak Asasi Manusia terkait surat pokgiat. Bab ini 

mengemukakan definisi dan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam 

hukum positif. 

 

BAB III; ANALISIS HUKUM TENTANG SURAT KEPUTUSAN POKGIAT 

NOMOR 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 TERKAIT KASUS PENOLAKAN 

BERMUKIMNYA SEORANG SENIMAN LUKIS PENGANUT AGAMA 

KATOLIK DI BANTUL YOGYAKARTA. Bab ini terdiri dari dua sub bab, 

yaitu: 

Sub bab III.1 Kronologis Kasus Penolakan Bermukimnya Seorang Seniman Lukis 

Penganut Agama Katolik di Bantul, Yogyakarta. Bab ini mengupas tentang 

kronologi terjadinya kasus penolakan bermukimnya seorang seniman lukis 

penganut agama katolik di Bantul, Yogyakarta.  
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Sub Bab III.2 Analisis tentang surat Pokgiat Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 

terkait undang-undang hak asasi manusia dan hierarki peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. 

Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi yang ditujukan untuk 

perbaikan atas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa 

mendatang. 


