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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
“We celebrate the fact that all human beings are born free and equal in 

dignity and rights.  Yet, around the world, millions of people are still 

deprived of their freedom” (Jan Eliasson)1. 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG     

Dapat dikatakan bahwa semua negara dihuni oleh kelompok agama 

minoritas. Sebagai warga negara,  penganut agama minoritas memiliki hak dan 

perlindungan hukum yang setara dengan warga negara yang lain. Beberapa 

negara, telah membuat  sistem yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak 

kelompok agama minoritas meskipun pelaksanaannya kadangkala tidak 

sesempurna pengaturannya. Sebaliknya, beberapa negara masih tetap melakukan 

pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya terhadap kebebasan 

kelompok agama minoritas.  

Pembatasan terhadap kebebasan beragama umat minoritas, secara khusus 

dapat diketahui dari laporan International Institute for Religious Freedom2:  

 

“Freedom of religion is greatly restricted, if it exists at all, in 64 

of the countries on earth, in which live almost 70 percent of world 

population. Religious minorities, in particular, are repeatedly the 

object of religious, social and political persecution. 200 million 

Christians live in 64 states with great restrictions of religious 

freedom. As minorities they are often particularly affected by 

violence and statutory restrictions. Christians are discriminated 

against for their faith; they lose their jobs, their homes, are 

                                                           
1 Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
2 Implementing Religious Freedom Worldwide, International Institute for Religious 
Freedom, 2011, 
http://www.iirf.eu/index.php?id=89&no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=309&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=1144. Diunggah 22 Maret 2014. 

http://www.iirf.eu/index.php?id=89&no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=309&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1144
http://www.iirf.eu/index.php?id=89&no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=309&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1144


2 
 

detained, abducted, mutilated and murdered. Their churches are 

burned down and their houses destroyed”.  

 

Di 64 negara yang dihuni oleh  hampir 70 persen dari populasi 

dunia, kebebasan beragama sangat dibatasi. Khusus agama 

minoritas, berulang kali menjadi korban penganiayaan agama, 

sosial dan politik. 200 juta orang Kristen yang tinggal di 64 

negara mengalami pembatasan kebebasan beragama yang tinggi. 

Sebagai minoritas mereka seringkali sangat mengalami kekerasan 

dan pembatasan oleh undang-undang. Orang-orang Kristen 

didiskriminasi karena iman mereka; Mereka kehilangan 

pekerjaan, rumah mereka, ditahan, diculik, dimutilasi dan 

dibunuh. Gereja mereka dibakar dan rumah mereka dihancurkan. 

(terjemahan penulis). 

 

Walaupun hak kebebasan beragama adalah merupakan hak asasi yang 

sudah diterima secara universal, wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh 

negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, namun hak-hak 

kebebasan beragama minoritas masih menghadapi kendala dalam pemenuhannya. 

Hal ini menyebabkan perlindungan hak-hak kebebasan beragama kelompok 

minoritas menjadi issu yang hangat diperdebatkan, khususnya di dalam hukum 

internasional sebab perlindungan itu belum bisa sepenuhnya terwujud sesuai 

mandat yang dibebankan kepada negara.   

Dari instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun 

nasional, beberapa memuat ketentuan tentang hak-hak kelompok agama minoritas 

sebagai hak absolut. Di dalam Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik  

terletak klaim bahwa hak-hak kebebasan beragama minoritas dianggap berlaku 

secara universal3, tidak mengenal waktu dan tempat serta merupakan hak yang 

tidak bisa ditunda pemenuhannya (non-derogable rights) dalam keadaan darurat 

                                                           
3  Pasal 26 dan 27 ICCPR 1966 
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negara sekalipun4.  Jaminan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang 

diatur, baik  di dalam konvensi internasional hak asasi manusia maupun di dalam 

konstitusi /Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya,  adalah 

merupakan kewajiban  negara untuk menjaga, menghormati serta memenuhinya5.  

Meskipun Indonesia mengakui hak kebebasan beragama merupakan hak 

nonderogable, sebagaimana diatur pada pasal 28 E dan 29 (2) UUD RI 1945 dan 

telah diperkuat dengan ratifikasi  Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) 1948,  khususnya Pasal 18 mengakui hak untuk kebebasan 

beragama, lebih khusus lagi pasal 27 mengungkapkan pentingnya kebebasan 

agama dalam hal agama minoritas, namun perwujudan hak itu berbeda dengan 

pengaturannya.   

Pengakuan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan selain diatur oleh 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga  diatur pada 

pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu : 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan 

beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau 

kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas 

dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk 

menjalankan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, 

ibadah dan ketataan”6. 

 

Hak untuk kebebasan beragama ditegaskan kembali dalam pasal 18 dari 

ICCPR (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi 

                                                           
4 Pasal 4(2) Konvensi Internasional Tentang hak-Hak Sipil dan Politik (International 
Covenant on Civil and Political Rights) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Pasal 4(2) menyebutnya dengan “ Non Derogability: 

State may make no derogation from the right to freedom or belief, not even in times of 
public emergencies”. 
5 Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, pasal 18 UDHR 1948, pasal 2 ayat (1) ICCPR 1948, pasal 
4 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination 
Based on Religion or Belief 1981. 
6 Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 
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oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 

khususnya pasal 5 ayat (2) dan pasal 18 sebagai berikut : 

Pasal 5 

(2). Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan 

hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu 

Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini menurut hukum, 

konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi 

ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak 

yang lebih rendah sifatnya. 

Pasal 18 

 

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan 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 ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

 

(2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu 

kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau 

kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 

 

(3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 

berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 

keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-

hak dan kebebasan mendasar orang lain.  

 

Jaminan perlindungan kebebasan beragama kelompok minoritas juga 

diakui didalam Deklarasi tentang Perlindungan Hak-hak Orang yang tergolong 

kedalam Kelompok Suku Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas 

(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 
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and Linguistic Minorities) yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum PBB No. 

47/135 tanggal 18 Desember 19927: 

Article 1 

(1).States shall protect the existence and the national or ethnic, 

cultural, religious and linguistic identity of minorities within their 

respective territories and shall encourage conditions for the 

promotion of that identity 

 

Article 2 

Persons belonging to minorities have the right to participate 

effectively in cultural, religious, social, economic and public life. 

Persons belonging to minorities have the right to participate 

effectively indecisions on the national and, where appropriate, 

regional level concerning the minority to which they belong or 

the regions in which they live, in a manner not incompatible with 

national legislation.  

 

Article 4 

States shall take measures to create favourable conditions to 

enable persons belonging to minorities to express their 

characteristics and to develop their culture, language, religion, 

traditions and customs, except where specific practices are in 

violation of national law and contrary to international standards. 

 

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam 

melaksanakan ibadah dan keyakinan  bagi semua warga negara tanpa terkecuali. 

Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan,  memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah 

ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2): Setiap orang atas kebebasan keyakinan 

untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Pasal 29 UUD 1945 memesankan kepada negara selaku otoritas politik untuk 

                                                           
7 Promoting and Protecting Minority Rights, A Guide for Advocates, United Nations 
Human Rights Office of the High Commisioner. New York 2012. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf, Diunggah 10 
April 2014 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf
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menghormati hak kebebasan beragama disertai prinsip–prinsip kesetaraan, non 

diskriminasi dan toleransi. Kemudian negara diharapkan akan mampu untuk 

memberikan keadilan terhadap penganut agama yang beragam melalui penerapan 

rinsip-prinsip itu. 

Kemudian pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 

negara, khususnya pemerintah diberikan kewajiban untuk melindungi pelaksanaan 

hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain: 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. 

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundangan-undangan. 

 

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. Pertama, bahwa hak 

beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan moral 

dan kepentingan/ketertiban umum. Kedua, bahwa negara wajib menghormati, 

menjaminan dan memenuhi hah-hak itu. Hak asasi manusia modern tidak akan 
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tercapai tanpa konsep dan perlindungan yang tegas dari negara8. Sehingga negara 

merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab9 bilamana terjadi 

pengurangan dalam pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan kelompok 

agama minoritas. Negara harus menjamin pengakuan dan penghormatannya 

secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota 

sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah 

kekuasaan hukum mereka. Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights 

194810 menegaskan: 

“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, 
to the end that every individual and every organ of society, keeping this 

Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education 
to promote respect for these rights and freedoms and by progressive 
measures, national and international, to secure their universal and 
effective recognition and observance, both among the peoples of 
Member States themselves and among the peoples of territories under 
their jurisdiction”. 

 

Sesungguhnya, bahwa konstitusi dan konvensi internasional tidak 

memberikan metode eksklusif perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok 

minoritas. Satu–satunya dokumen yang memberikan perlindungan kebebasan 

beragama bagi golongan agama minoritas adalah Deklarasi PBB tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Agama (Declaration on 

the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion 

and Belief)11. Dalam konsep yang komprehensip, dokumen aquo mengatur 

peranan negara dalam hal pelaksanaan jaminan kebebasan beragama dan 

                                                           
8 Laksiri Fernando. A Political Approach to Human Rights. Colombo: Centre for The 
Study of Human Rights, University of Colombo. Sri Lanka. 2002, hal. 55. 
9 Smith, et.al, Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII: Yogjakarta. 2008, hal. 71 
10 Lihat Mukaddimah UDHR 1948 
11 Diumumkan oleh Resolusi Sidang Perserikatan Bangsa Bangsa No.36/55 pada tanggal 

25 Nopember 1981. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005  
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berkeyakinan, menghapus segala diskriminasi berdasarkan alasan agama atau 

kepercayaan, melakukan tindakan yang perlu guna memerangi intoleransi 

berdasarkan agama atau kepercayaan antara lain:  

 Article 1 

  

(1).Everyone shall have the right to freedom of 

thought,conscience and religion.  This right shall include freedom 

to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom, 

either individually or in community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief in worship, observance, 

practice and teaching. 

 

(2). No one shall be subject to coercion which would impair his 

freedom to have a religion or belief of his choice. 

  

(3). Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject 

only to such limitations as are prescribed by law and are 

necessary to protect public safety, order, health or morals or the 

fundamental rights and freedoms of others. 

 

 Article 2 

  

(1). No one shall be subject to discrimination by any State,  

institution, group of persons, or person on grounds of religion or 

other beliefs. 

  

(2). For the purposes of the present Declaration, the  expression 

"intolerance and discrimination based on religion or belief" 

means any distinction, exclusion, restriction or preference based 

on religion or belief and having as its purpose or as its effect 

nullification or impairment of the recognition, enjoyment or 

exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal 

basis. 

  

 Article 3 

  

Discrimination between human beings on grounds of religion or 

belief constitutes an affront to human dignity and a disavowal of 

the principles of the Charter of the United Nations, and shall be 

condemned as a violation of the human rights and fundamental  

freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human 

Rights and   enunciated in detail in the International Covenants 

on Human Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful 

relations between nations. 
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 Article 4 

 

(1).  All States shall take effective measures to prevent and 

eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in 

the recognition, exercise and enjoyment of human rights and 

fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, 

social and cultural life. 

   

(2).  All States shall make all efforts to enact or rescind 

legislation where necessary to prohibit any such discrimination, 

and to take all appropriate measures to combat intolerance on 

the grounds of religion or other beliefs in this matter. 

 

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era 

reofrmasi sungguh menghawatirkan,  Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM 

dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk 

kepentingan peribadatan12.  Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap 

kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama 

“kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan 

beragama13.  Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama 

minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiah, Shia dan Baha'i14,  hingga 

“tahanan nurani” (prisoner of conscience)15. Pejabat pemerintah daerah kadang-

kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan 

(termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja 

sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok 

minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-

                                                           
12  Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia November 2014, Setara Institute for Democracy 
and Peace, Jakarta:  Setara Institute For Democracy and Peace, Jakarta: 2014, hlm. 22 
13 Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch 2013, online: 

https://www.hrw.org/id/news/2013/02/25/248933. Diunggah 12 April 2014. 
14  Ibid 
15  Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia, Amnesty 
International, London, 2014, hlm. 8, online: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf. Diunggah 
12 April 2014. 

https://www.hrw.org/id/news/2013/02/25/248933
https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf
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kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan  

paksa menutup rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan 

lainnya16. 

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini 

dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama 

kelompok minoritas karena terkesan  menghilangkan aspek fundamental 

kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik,  

stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena 

aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu 

memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan penelitian guna pengembangan 

selanjutnya. 

Meskipun hukum di Indonesia dengan tegas mengakui bahwa kebebasan 

beragama adalah hak seluruh warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh 

hukum dasar,  namun dalam prakteknya, penganut agama minoritas (Kristen) 

sering menjadi kelompok terdiskriminasi. Boyle mengklaim bahwa dari beberapa 

negara yang membatasi kebebasan beragama,  Indonesia adalah salah satu negara 

yang mengabaikan aturan serta melakukan tindakan diskriminasi terhadap 

kelompok agama minoritas17.  Sistim hukum di Indonesia juga melanggengkan 

diskriminasi terhadap  kelompok agama minoritas18.  Kelompok agama minoritas 

khususnya kelompok Kristen dan kelompok Muslim Non Sunni  merupakan 

                                                           
16 Indonesia 2014 International Religious Freedom Executive Summary,  US Department 
of State, 2014, hlm. 8. Online: 
https://www.state.gov/documents/organization/238510.pdf. Diunggah 12 April 2014 
17 Kevin Boyle, Religious Rights and Religious Freedom: Freedom of Religion in the 
World Today. (12/4/2014). Online: www.faithineurope.org.uk/rights.htm. Diunggah 12 
April 2014. 
18 Indonesia’s Religious Minorities Under Threat, Human Rights Watch Reports 2017, 
online: https://www.hrw.org/news/2017/02/02/indonesias-religious-minorities-under-
threat. Diunggah 12 April 2014. 

https://www.state.gov/documents/organization/238510.pdf
http://www.faithineurope.org.uk/rights.htm
https://www.hrw.org/news/2017/02/02/indonesias-religious-minorities-under-threat
https://www.hrw.org/news/2017/02/02/indonesias-religious-minorities-under-threat
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kelompok minoritas paling terdiskriminasi19 di Indonesia. Hal ini diperparah oleh 

sikap pemerintah Indonesia yang gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan 

dan intoleransi atas nama agama20. Pejabat pemerintah dan keamanan sering 

memfasilitasi pelecehan dan intimidasi terhadap kaum minoritas oleh organisasi 

militan, membuat pernyataan diskriminatif yang telanjang, menolak 

mengeluarkan izin bangunan untuk rumah ibadah kaum agama minoritas serta 

mendesak jemaat minoritas untuk relokasi21. 

Pew Research Centre yang merilis tentang tren pembatasan kebebasan 

beragama secara global, menemukan bahwa pembatasan kebebasan beragama di 

Indonesia sangat tinggi. Pew menemukan bahwa: 

“Among the world’s 25 most populous countries, Egypt, 

Indonesia, Pakistan, Russia and Turkey stand out as having the 

highest levels restrictions on religion (as of the end of 2014) when 

both government restrictions and social hostilities are taken into 

account”. (Sampai akhir tahun 2014, diantara 25 negara 

berpenduduk paling besar di dunia, Mesir, Indonesia, Pakistan, 

Rusia dan Turki memiliki pembatasan tertinggi terhadap agama  

dimana pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah serta konflik 

sosial menjadi pertimbangannya”22. 

 

Senada dengan Pew,  Human Rights Watch (HRW) sebagai lembaga monitoring 

hak-hak asasi manusia, didalam laporannya mengatakan bahwa:  

“Indonesian government institution have also played a role in the 

violation of the rights and freedom of the country’s religious 

minorities. Those institutions, which include The Ministry of 

Religious Affairs, the Coordinating Board for Monitoring 

Mystical Beliefs in Society under the Attorney General’s Office, 

                                                           
19

  Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch Report 2013,  
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016_Indonesian.pdf. Diunggah 

13 April 2014 
20  Ibid 
21  Ibid 
22 Pew Research Centre, Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities, February 
2015, Online: http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/. Diunggah 21 
Nopember 2015 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016_Indonesian.pdf
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
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and the semi official Indonesian Ulama Council, have eroded 

religious freedom by issuing decrees and fatwas (religious 

rulings) against members of religious minorities and using their 

position of authority to press for the prosecution of “ 

blasphemers”23. 

 

Human Rights Watch Repot 2013 juga menemukan bahwa institusi negara 

di Indonesia yang seharusnya melindungi hak-hak kebebasan bergama dan 

berkeyakinan warga negara, akan tetapi merupakan pelanggar hak-hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas24. Minoritas Kristen merupakan 

salah satu kelompok yang rentan dengan pembatasan hak-hak beribadah di 

Indonesia karena ketidak tegasan pemerintah terhadap pelaku intoleran, hukum 

yang diskriminatif serta kelompok militan main hakim sendiri25.   Pada beberapa 

kasus, gereja-gereja Kristen yang memenuhi syarat hukum pembangunan rumah 

ibadah,  justru tak diindahkan izinnya setelah ditekan kelompok Islamis, sekalipun 

bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung, yang mengizinkan 

pembangunan tersebut26.  Legislasi yang dikeluarkan oleh yang berwenang, 

termasuk keputusan menteri tentang pembangunan rumah ibadah dan keputusan 

soal Ahmadiyah, menciptakan diskriminasi terhadap kaum agama minoritas serta 

meningkatkan intoleransi di Indonesia27.  

Laporan United State Commission on International Religious Freedom 

(USCIRF) tahun 2014 menyajikan tentang Kondisi Kebebasan Beragama dan 

                                                           
23 Human Rights Watch. In Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in 

Indonesia. 2013. http//www.hrw.org/node/113848/section/4. Diunggah 5 Mei 2014. 
24 Human Rights Watch. In Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in 

Indonesia. 2013. http//www.hrw.org/node/113848/section/4. Diunggah 5 Mei 2014 
25 Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch, Februari 2013. 
https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256413. Diunggah 6 Mei 2016. 
26 Ibid 
27 Human Rights Watch, World Report 2015, Event 2014: Indonesia, Online: 
https://www.hrw.org/id/world-report/2015/country-chapters/268176. Diunggah 21 
Nopember 2015. 

https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256413
https://www.hrw.org/id/world-report/2015/country-chapters/268176
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Berkeyakinan serta pelanggaran kebebasan beragama kelompok agama minoritas  

di Indonesia dengan berbagai faktor sebagai berikut:28 

“Tradisi Indonesia tentang toleransi beragama dan pluralisme 

semakin terancam oleh penahanan individu yang dianggap 

sebagai penganut agama "menyimpang" dan tindakan intimidasi, 

diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas 

terus berlangsung, terhadap Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Sufi, 

Hindu, Baha'i, dan pengikut agama pribumi. Pejabat pemerintah 

beberapa kali mentolerir, dan kadang-kadang secara aktif 

mendukung upaya kelompok ekstrimis, seperti (FPI), polisi Sunni 

ortodok untuk menghentikan pertumbuhan agama minoritas.  

Penutupan paksa dan kekerasan terhadap properti agama terus 

terjadi. Kelompok-kelompok ekstremis dan pejabat pemerintah 

daerah  menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah 

ibadah, menutup dengan paksa rumah ibadah karena protes warga 

setempat, atau merusak tempat ibadah agama minoritas.  Pihak 

berwenang menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah 

ibadah, melakukan penutupan paksa rumah-rumah ibadah dengan 

dalih melanggar undang-undang tentang Bangunan Keagamaan 

dan Rumah Ibadah. Faktor yang mendorong munculnya 

diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di 

Indonesia diantaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak 

adanya keinginan politik pemerintah untuk mengubah situasi 

tersebut. Dalam beberapa kasus, pemerintah  terkesan 

membiarkan atau mendiamkan saja kasus-kasus pelanggaran 

terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas”. 

 

  USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah 

diserang, ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir29. “Forum 

Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) melaporkan sekitar 1.200 gereja diserang 

sejak era kemerdekaan, 700 diantaranya terjadi setelah SKB 2 Menteri 

diluncurkan pada tahun 1969 sampai pada era reformasi, sementara pada zaman 

                                                           
28 Laporan ini menyebutkan bahwa USCIRF. International Religious Freedom Report 
2014: Indonesia. 
 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202014.pdf. Diunggah 3 April 2014. 
29 USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah diserang, 

ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir29. 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202014.pdf
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orde lama, hanya ada dua gereja yang dibakar”30.  Bulan Oktober 2015, menjadi 

mimpi buruk setidaknya bagi dua puluh ribu umat Kristen di wilayah Aceh 

Singkil ketika massa terdiri dari sekitar 700 pemuda Muslim membakar sebuah 

gereja di wilayah tersebut serta akan dilakukan "penertiban dan penutupan" 

terhadap 10 gereja, "sesuai dengan hukum yang berlaku karena bangunan-

bangunan itu tidak berizin”31.  

Apabila diteliti beberapa aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan 

beragama yang ada baik sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, ada beberapa 

aturan dan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak 

kebebasan beragama namun tidak dicabut atau dilakukan harmonisasi dengan 

aturan dasar. UU No. 1 PnPs Tahun 1965 misalnya, adalah aturan yang dibuat saat 

pemerintahan orde lama yang tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi, dimana 

kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui sebagai hak konstitusional 

setiap warga negara. 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah / Wakil Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, 

dan pendirian rumah ibadah (PBM) dianggap sebagai salah satu alasan pemicu 

prilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, 

khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Beberapa pasal dari produk hukum a 

quo, dianggap sangat berpotensi menghilangkan hak-hak kebebasan beribadah 

                                                           
30 Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) Serukan Pencabutan Peraturan Bersama, 

online, http://www.kabargereja.papua.us/2010/09/forum-komunikasi-kristiani-jakarta-
fkkj.html. Diunggah 13 April 2014. 
31  Ging Ginanjar, “Gereja Tanpa Izin di Aceh Singkil Dijadwalkan Akan Ditertibkan” , 
BBC Indonesia, online: 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151018_indonesia_singkil_ 
simpang_siur. Diunggah 22 Nopember 2015. 

http://www.kabargereja.papua.us/2010/09/forum-komunikasi-kristiani-jakarta-fkkj.html
http://www.kabargereja.papua.us/2010/09/forum-komunikasi-kristiani-jakarta-fkkj.html
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umat minoritas sebab selain isi aturan yang tergolong rigid dalam 

pelaksanaannya, juga diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas serta  

menyulitkan kelompok agama minoritas dalam mendirikan tempat ibadah. 

Penerbitan PBM dimaksud wajar dikatakan sebagai bukti kegagalan negara dalam 

melaksanakan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama 

minoritas Kristen di Indonesia32. Ironisnya, PBM yang membentuk Forum 

Kerukunan Umat Agama (FKUB),  bukan untuk menjaga kerukunan umat 

beragama, melainkan sarana untuk membatasi kelompok agama minoritas untuk 

beribadah, seperti keharusan bagi agama tertentu untuk memperoleh rekomendasi 

dari FKUB bila ingin mendirikan tempat ibadah. 

Ada berbagai alasan mengapa PBM dikatakan merupakan sarana untuk 

membatasi kebebaan beragama kelompok minoritas antara lain:  substansi pasal 

14 ayat (3): “bahwa dari semua hal yang berkaitan dengan persyaratan pendirian 

tempat ibadah, pihak yang mendirikan rumah ibadah diwajibkan untuk 

mendapatkan dukungan dari 60 orang penduduk yang berdomisili disekitar rumah 

ibadah yang didirikan”33.  Kenyataannya, untuk mendapatkan dukungan tersebut 

adalah merupakan hal yang sangat sulit karena berbagai alasan, seperti masyarakat 

                                                           
32 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor  9 dan Nomor 
8/2006 dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) justru 

mempersulit agama minoritas seperti umat Kristiani untuk membangun rumah ibadah 
sebab harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari warga setempat serta 
rekomendasi dari FKUB, sedangkan untuk mendapatkan  persetujuan, tandatangan warga 
serta rekomendasi sangat begitu sulit dan sering mengalami kebuntuan dalam 
pelaksanaannya sebab warga sekitar juga enggan untuk memberikan persetujuan, 
pemerintah daerah juga enggan membantu atau memfasilitasi penduduk lokal dengan 
pihak gereja. 
33 Pasal 14 ayat (3): Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah 
berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. 
Kenyataannya, pemerintah daerah enggan melaksanakan  kewajiban dimaksud, lihat 
Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama. Bekasi:  Forum Kerukunan Umat 
Beragama.  2012, hal. 14. 
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setempat enggan memberikan persetujuan untuk mendirikan rumah ibadah 

dilingkungannya, muncul prasangka negatif terhadap pendirian rumah ibadah dari 

kelompok agama tertentu, serta intimidasi dan pemerasan dalam pengurusan izin 

mendirikan tempat ibadah.  

Aturan yang membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk mendirikan 

tempat ibadah tersebut sering memicu munculnya tekanan massa yang mengarah 

pada kekerasan. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama,  

sebab negara yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan justru mentolerir 

bentuk diskriminasi dan kesewenang–wenangan yang dilakukan kelompok- 

kelompok intoleran. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara 

(kelompok intoleran) seperti organisasi keagamaan garis keras yang melarang 

mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan 

atau mengganggu keamanan dan berbagai alasan,  seolah-olah dianggap wajar dan 

kurang mendapat perlindungan yang efektif dari negara. 

Usulan perubahan atau revisi maupun pencabutan undang-undang yang 

berkarakter diskriminatif seperti PBM dan PNPS No. 1 tahun 1965, baik yang 

dilakukan melalui uji materi maupun dengan usul pencabutan sudah kerap 

dilakukan, akan tetapi tidak ada itikad politik baik dari legislatif dan eksekutif 

untuk melakukannya dengan alasan bahwa HAM juga dapat dibatasi melalui 

undang-undang. Jika UU ini dicabut, maka negara tak bisa mempunyai landasan 

hukum. Jika ini dicabut, justru akan terjadi tindak anarkhi di masyarakat. 

Pembatasan oleh negara tersebut di dasari oleh Undang-Undang34.  

                                                           
34 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 140/PUU-VII/2009 atas Permohonan Uji Materi 
UU No. 1/PnPs/1965   
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Kelompok mayoritas merupakan aset politik berharga bagi kelangsungan 

politik penguasa35, sehingga dengan tidak hadirnya dukungan kelompok agama 

mayoritas, suatu rezim kekuasaan kemungkinan tidak akan langgeng. Alhasil 

suara kelompok agama mayoritas menjadi alat politik untuk melanggengkan 

kekuasaan. Otoritas yang bersifat persuasif tersebut mengarahkan keyakinan dan 

kepercayaan serta melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif36. Keterlibatan 

beberapa kelompok di dalam masyarakat yang ingin memanipulasi masalah 

agama demi mengutamakan kepentingan kelompok, dianggap sangat berbahaya 

terhadap proses demokrasi di Indonesia37. 

Meskipun tidak secara tegas dikatakan oleh aturan umum hukum 

internasional bahwa tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara juga menjadi 

tanggungjawab negara, akan tetapi karena aktor non negara merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, maka pertanggungjawaban tindakan 

yang dilakukan oleh aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.   

Dalam bidang kejahatan hak asasi manusia, negara selain telah melakukan 

tindakan-tindakan pembiaran (acts of ommission)  kepada para pelaku kejahatan 

kebebasan beragama oleh pelaku non negara (non-state actor),  negara juga tidak 

melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (acts of commission) yakni 

melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak kebebasan beragama 

dan berkeyakinan penganut agama kristen minoritas. Baik kebijakan politik 

pemerintah maupun praktek diskriminasi dari kelompok intoleran dan atau 

                                                           
35 Ahmad Asroni,  Menyegel Rumah Tuhan: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam 
Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Jurnal Religi 2012, 8(1), hlm. 
63-68. 
36 Rumadi & Ahmad Suaedy, Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu 
Penting di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, hlm. 39. 
37 Douglas E. Ramage,  Politics in Indonesia. London: Routledge.  1995, hlm. 158 
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ekstrimis dianggap sebagai  pelanggaran hak kebebasan beribadah. Tindakan 

negara yang demikian dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral (a 

deeply immoral act)38. 

Mill dan Tocqueville mengklaim bahwa  “bahaya terbesar bukanlah bahwa 

dalam kenyataannya kaum mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk 

menekan kaum minoritas, tetapi dengan persebaran ide-ide demokratis bisa 

membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka memang seharusnya berlaku 

demikian39.  

Terkait dengan pembentukan aturan oleh negara, Niebuhr menekankan 

bahwa dalam pembuatan peraturan untuk kebebasan beragama, pembentuk aturan 

harus dibimbing oleh prinsip-prinsip regulatif,  yaitu kebebasan (liberty ) dan 

kesetaraan menjadi elemen-elemen dasar karena tanpa unsur tersebut negara tidak 

mungkin bisa memberikan keadilan40.  Pembuatan peraturan tanpa prinsip-prinsip 

tersebut bukan hanya dianggap sebagai pelecehan akan tetapi juga dianggap 

sebagai krisis hukum41. Hal ini diakui Jefferson, karena hak-hak konstitusional 

kebebasan beragama adalah hak yang paling suci dari semua hak asasi manusia 

dan tidak dapat dicabut42, sehingga pemerintah bertugas untuk mengamankan hak 

yang paling suci dengan cara menciptakan keadilan bagi semua warga negara43.  

                                                           
38 Ben-Oni Ardelean.  Liberty The Forum Internum of Faith and Belief. European Journal 
of  Science and Theology, 2013.  5, 23-33 
39 H.L.A. Hart. Hukum, Kebebasan dan Moralitas. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. 
Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106. 
40 Benjamin F. Intan. Pluralisme, Agama dan Keadilan. 2010.   
www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme_agama_negara_berkeadilan.html. 

Diunggah 24 Mei 2014. 
41  Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously, London: Duckwworth: 1977,  hlm. 195. 

42 Thomas Jefferson, On Politics & Government. Online: 
https://famguardian.org/subjects/politics/thomasjefferson/jeff1650.htm. Diunggah, 1 
April 2014.  
43 Thomas Jefferson. Ibid. 

http://www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme_agama_negara_berkeadilan.html
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 Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak 

yang paling suci, selain  harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip-prinsip 

HAM yang diakui secara umum, juga merupakan tugas dan tanggungjawab 

negara untuk memulihkan bila hak-hak itu dibatasi/dirampas. Negara adalah pihak 

pertama yang harus disalahkan dan atau diminta pertanggungjawaban ketika 

terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama terhadap kelompok  

minoritas, sebab menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, 

perlindungan itu merupakan tanggungjawab negara.  Pertanggungjawaban dari 

tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara 

yang bersangkutan dengan alasan bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi 

kewajiban/tanggungjawab internasional44.  

 Pokok permasalahan intoleransi dan pembatasan kebebasan  beragama 

terletak di dalam sistim hukum Indonesia sendiri termasuk interpretasi makna 

kebebasan serta sikap pemerintah dalam mengatasi tindakan intoleransi sehingga 

posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama semakin terdiskriminasi.  

Walaupun beberapa penelitian tentang kebebasan beragama dan 

berkeyakinan telah banyak dikaji atau ditulis oleh peneliti dengan perspektif yang 

berbeda-beda, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hakekat 

hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kelompok minoritas 

Kristen di Indonesia. 

Al Kanif pernah melakukan penelitian tentang kebebasan beragama secara 

umum di Indonesia serta menyimpulkan bahwa implementasi hak kebebasan 

                                                           
44Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional 
(Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ), teks ini disampaikan ke 
Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut  dinyatakan 
bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban 
internasional.  
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beragama di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pemerintah Indonesia 

terhadap semua aturan hukum yang ada di Konvensi tentang Hak Sipil dan 

Politik45.   

Syamsul Arifin melakukan penelitian tentang wacana Indonesia tentang 

hak asasi manusia dan kebebasan beragama atau berkeyakinan: Pandangan dari 

sisi Islam, dan dalam kesimpulannya mengatakan bahwa bahwa ada dua sisi 

pandang tentang kebebasan beragama dari perspektif Islam yakni: Pandangan 

yang inklusif (inclusivists): “agama adalah urusan pribadi seseorang dan negara 

tidak dapat mencampurinya,  serta aliran ekslusif (exclusivists) yang mengatakan 

bahwa hak asasi manusia tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat Islam secara 

universal sebab hak asasi manusia yang  di keluarkan oleh PBB adalah merupakan 

ide negara barat”46.  

Selanjutnya Asma Udin pernah melakukan penelitian tentang Kebebasan 

Beragama, Implikasi Penerapan Hukum Sharia di Aceh Indonesia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan hukum Sharia bertentangan dengan kebebasan 

beragama, berkeyakinan dan hati nurani yang merupakan Hak Asasi Manusia 

yang berakar pada Hukum Internasional47.  

Doenja Abel juga melakukan penelitian tentang posisi Ahmadiyah di 

Indonesia dengan judul tesis “The position of religious minorities in a diverse 

archipelago: the Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and 

its effects”. Penelitian ini pada intinya menyimpulkan bahwa pemerintah 

                                                           
45 Al Kanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogjakarta: LaksBang 

Mediatama. 2001, hlm. 317 
46 Syamsul Arifin,   Indonesia Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or 
Belief: Muslim Perspectives.  (2012). Bringham Young University  Law Review, (3),  
775-881. 
47 Asma Uddin, Religius Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, 
Indonesia. (2010).  University of St. Thomas Law Journal, 7, 603-648. 
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melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh anti minoritas (Ahmadiyya), 

pemerintah Indonesia mengabaikan permintaan dari UN High Commissioner for 

Human Rights untuk mereview aturan yang membatasi kebebasan beragama48.  

Kemudian Refendi Djamin di dalam laporannya pada ASEAN 

Intergovernmental Commissison on Human Rights (AHCR) mengatakan bahwa 

salah satu masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah bahwa kejahatan 

yang dilakukan langsung terhadap kebebasan beragama disahkan oleh aturan-

aturan negara yang bersifat diskriminatif49.  

Syamsul Arifin juga pernah melakukan penelitian tentang Hak Asasi 

Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia dengan judul “ Attitudes to 

Human Rights and Freedom of Religion and Belief in Indonesia”. Dalam 

kesimpulannya Arifin menemukan bahwa Indonesia mempunyai aturan hukum 

perlindungan hak-hak yang jelas, namun kenyataannya negara sering tidak hadir 

(absen) dalam beberapa kasus atau kejadian serta  memaafkan pelanggaran 

terhadap kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia lainnya50.  

Penelitian ini menganalisa masalah pelanggaran hak kebebasan beragama 

akibat kesenjangan antara standar pengaturan serta implementasi aturan hukum 

perlindungan hak kebebasan beragama oleh negara dengan hakekat kebebasan 

beragama, namun tidak meneliti secara khususnya hakekat hak dan kebebasan 

beragama minoritas (Kristen). Pokok permasalahannya terletak di dalam sistim 

                                                           
48 Doenja Abel,  The position of religious minorities in a diverse archipelago: the 
Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and its effects. BA Thesis. 
Faculty of Humanities, Utrecht University. The Netherlands, 2013, hlm. 25. 
49 Refendi Djamin, The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia. 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/RafendiDjamin.pdf
. Diunggah 3 April 2014. 
50 Syamsul Arifin, Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in 
Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java. Jakarta:  Kanisius, 2010, 
hlm. 95-98. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/RafendiDjamin.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/RafendiDjamin.pdf


22 
 

hukum Indonesia itu sendiri, yakni, interpretasi tentang esensi kebebasan serta 

sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap kewajibannya sehingga posisi 

agama minoritas dalam kehidupan beragama pada umumnya terdiskriminasi.   

Penelitian ini secara ekslusif membahas tentang essensi hak kebebasan 

beragama bagi minoritas Kristen, juga mengelaborasi bagaimana negara 

seharusnya melaksanakan kewajiban internasional dan konstitusionalnya terhadap 

kelompok minoritas Kristen sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak 

yang setara dengan agama mayoritas. Negara memiliki kewajiban dan tugas di 

bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak 

asasi manusia51. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus 

menahan diri atau tidak membatasi perwujudan hak kebebasan beragama terhadap 

kelompok agama minoritas. Kewajiban untuk melindungi,  mewajibkan negara 

untuk menjaga individu dan kelompok agama minoritas agar jangan sampai 

terjadi pelanggaran baik terhadap hak kebebasan internal maupun terhadap 

kebebasan eksternalnya. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus 

mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan kebebasan hak-hak 

dasar itu52.  

Beragama dan berkeyakinan atau tidak beragama dan tidak berkeyakinan 

adalah merupakan hak asasi manusia53. Sebagai entitas ciptaan Tuhan, manusia 

telah dikaruniai kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama/keyakinan. 

                                                           
51 International Human Rights Law, United Nations Human Rights Office of the High 
Commisiner. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx. 
Diunggah 10 April 2014. 
52 Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. 
53 Kebebasan beragama atau tidak beragama merupakan konskwensi jaminan Pasal 29 
Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, seseorang memeluk agama dan beribadat 
tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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Dengan kebebasan yang dimiliki, manusia bisa memilih dan memanifestasi agama 

dan keyakinan yang dikehendaki tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak lain 

serta memiliki tingkat kebebasan yang hakiki. Kebebasan beragama dan 

berkeyakinan diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah merupakan hak yang tidak 

bisa ditunda pemenuhannya (non-derogable rights) dalam keadaan darurat negara 

sekalipun54.  

Secara teoritis hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dianggap hanya 

sebagai  hak, namun didalam manifestasinya, kebebasan beragama tidak hanya 

dimaknai sekedar hak, melainkan satu kewajiban. Artinya, kebebasan beragama 

dianggap  merupakan sumber dari seluruh hak asasi dan kebebasan manusia yang 

berisi kewajiban. Kewajiban terhadap pembatasan yang ditentukan oleh undang-

undang termasuk salah satu kewajiban Oleh karena itu, kebebasan beragama dan 

berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu dan 

negara wajib melindungi.   

Kebebasan beragama sebagai hak-hak dasar secara luas diakui didalam 

semua masyarakat agar dilindungi dan dipertahankan atau harus dihormati. 

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan kebebasan manusia untuk 

mengungkapkan kepercayaannya kepada pencipta atau supranatural yang diyakini 

melalui ibadah atau ritual. Karena agama dan keyakinan mampu memediasi 

manusia dengan pencipta di alam sakral,  agama dianggap melekat dan menjadi 

bagian dari identitas manusia, masyarakat dan bangsa tertentu. Jika masyarakat 

                                                           
54 Pasal 4 (2) International Covenant on Civil and Political Rights) yang sudah 
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 menyebutnya 
dengan “Non Derogability: State may make no derogation from the right to freedom or 
belief, not even in times of public emergencies”. 
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internasional dan atau pemerintah suatu negara kemudian sepakat dan 

menganggap bahwa kebebasan beragama  merupakan hak yang absolut (non-

derogable), tidak tergantung pada otoritas politik, tentu konsensus itu wajib 

dihargai dan dilaksanakan.  

Pengakuan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga  diatur 

pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu : 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan 

beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau 

kepercayaan, dan kebebasan beribadah baik sendiri atau dalam 

komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, 

untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam bentuk 

pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan”55. 

 

Hak untuk kebebasan beragama ditegaskan kembali dalam pasal 18 dari 

ICCPR (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 LN 

RI Tahun 2005 No. 119,  khususnya pasal 5 ayat 2 dan pasal 18 sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

(2). Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan 

hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu 

Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini menurut hukum, 

konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi 

ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak 

yang lebih rendah sifatnya. 

 

Pasal 18 

 

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan 

beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama 

                                                           
55 Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. 
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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 ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

 

(2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu 

kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau 

kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 

 

(3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 

berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 

keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-

hak dan kebebasan mendasar orang lain.  

 

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam 

melaksanakan ibadah dan keyakinan  bagi semua warga negara tanpa terkecuali. 

Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan,  memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah 

ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2) berbunyi: Setiap orang atas kebebasan 

keyakinan untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. Kemudian pasal Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 lebih 

khusus menegaskan kewajiban negara, khususnya pemerintah untuk melindungi 

pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain: 

 

 (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. 

 

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. Yang pertama, bahwa 

hak beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan 
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moral dan kepentingan/ketertiban umum; yang kedua, bahwa negara wajib 

menghormati, menjaminan dan memenuhi hah-hak itu.  

Hak asasi manusia modern tidak akan tercapai tanpa konsep dan 

perlindungan yang tegas dari negara56. Negara merupakan satu-satunya pihak 

yang paling bertanggungjawab57  bilamana terjadi pengurangan dalam 

pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan. Mukadimah UDHR dengan 

tegas mengatakan bahwa negara menjamin pengakuan dan penghormatan secara 

universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri 

maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan 

hukum mereka.  Pernyataan itu disampaikan  sebagai berikut: 

“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, 
to the end that every individual and every organ of society, keeping this 
Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education 
to promote respect for these rights and freedoms and by progressive 
measures, national and international, to secure their universal and 

effective recognition and observance, both among the peoples of 
Member States themselves and among the peoples of territories under 

their jurisdiction)”58.  
 

Pernyataan itu jelas ditujukan bagi negara agar bertanggungjawab,  tidak 

hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara itu sendiri,  tetapi 

termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state 

                                                           
56 Pemajuan hak-hak asasi manusia (hak asasi manusia modern) hanya dapat dicapai 
bilamana ada konsep dan kerangka yang jelas mengenai hak asasi manusia dari negara. 
Persoalan hak-hak asasi manusia adalah persoalan negara dan negara merupakan otoritas 
yang menerima, memilah dan menyelesaikan klaim hak-hak asasi manusia dari warganya, 
lihat Laksiri Fernando, A Political Approach to Human Rights, Colombo: Centre for The 
Study of Human Rights, University of Colombo, Sri Lanka, 2002, hlm. 55. 
57 Menurut  F. Sugeng Istanto bahwa pertanggungjawaban tersebut sebagai kewajiban 

negara untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas sesuatu hal yang 
terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin 
ditimbulkannya, lihat Smith, et.al, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII: 
Yogjakarta, 2008, hlm. 71 
58 Lihat Mukaddimah UDHR 1948 
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actor),  sebab aktor non negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sebuah negara, sehingga pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan 

aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.  

Perlindungan hak-hak agama minoritas yang digagas dalam hukum 

internasional menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara. Persoalan 

tentang perlindungan hak-hak kebebasan beragama menjadi issu yang 

berkembang di Indonesia karena kelompok agama minoritas mengalami kesulitan 

untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh konstitusi dan konvensi 

internasional. Secara teoritis hukum telah memberikan jaminan kebebasan 

beragama kepada warga negara sesuai kepercayaan yang diyakini, termasuk 

kebebasan untuk memilih dan atau mengganti keyakinan. Negara juga memiliki 

tanggungjawab untuk menghormati,  melindungi, negara juga dituntut untuk 

melaksanakan pemenuhan bilamana terjadi pelanggaran atas hak-hak itu. Akan 

tetapi kebebasan itu tidak serta-merta bisa dinikmati dalam  pelaksanaannya. 

Negara tidak serta merta dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi 

kebebasan beragama dan berkeyakinan. Khusus terhadap penganut agama 

minoritas, kebebasan itu di interpretasikan sangat relatif sehingga berdampak 

terhadap pelanggaran hak-hak kelompok penganut agama minoritas. Sikap dan 

tindakan negara yang kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap 

kebebasan beragama, berdampak terhadap pelanggaran hak-hak kebebasan 

beragama minoritas Kristen.  

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara seharusnya  

bersikap netral, tidak diskriminatif serta tidak melegitimasi tindakan intoleran 

yang dilakukan oleh kelompok intoleran, bertindak tegas bilamana ada pihak-
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pihak yang melarang ritual ibadah, termasuk  mempersulit pemberian izin 

mendirikan rumah ibadah. Negara juga harus menjauhkan diri dari tindakan 

diskriminatif, parsial dalam menerbitkan dan atau melaksanakan prinsip-prinsip 

tentang kebebasan beragama yang berpotensi merugikan kelompok agama 

minoritas. 

Data-data tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disajikan 

pada bab IV dan V menunjukkan bahwa negara tidak konsisten dalam 

melaksanakan peranan untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok agama minoritas. Negara 

seolah-olah mentolerir intoleransi serta bertindak diskriminatif terhadap kelompok 

agama minoritas Kristen, termasuk membiarkan aktor non negara (non-state 

actor) melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok agama minoritas dalam 

menjalankan hak-hak beribadah dan berkeyakinan.  

Perlindungan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 kini 

menghadapi situasi kritis  sebab pemerintah dianggap tidak mampu melaksanakan 

kewajiban konstitusional untuk menjamin hak–hak kebebasan beragama 

kelompok minoritas  Kristen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 

Kebebasan beragama atau kepercayaan untuk minoritas Kristen di Indonesia telah 

diabaikan,  negara cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak–hak 

fundamental yang sangat bertentangan dengan Program Pembangunan Nasional 

Indonesia59. 

                                                           
59 Lihat Program Pembangunan Nasional, UU.No.25 Tahun  2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Jakarta: Biro Hukum, Sekretarit Negara 
RI. 2000. 
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 Dalam pelaksanaannya, aturan diskriminatif tersebut sering memicu 

munculnya tekanan massa yang mengarah pada tindakan kekerasan. Tindakan 

kekerasan fisik dan teror yang dilakukan aktor non-negara (non- state actor) 

seperti organisasi keagamaan garis keras, masyarakat setempat yang menolak atau 

melarang mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan 

bangunan, mengganggu keamanan masyarakat setempat, tuduhan aliran sesat dan 

berbagai alasan lain, seolah-olah dianggap wajar dan  minim perlindungan yang 

efektif dari negara. Akibat negara yang seolah mentolerir tindakan kekerasan 

terhadap agama tanpa ada proses dan sanksi hukum bagi pelakunya, diyakini akan 

berulang kembali sebab pelakunya bisa berlindung dibalik impunitas itu. Mill dan 

Tocqueville telah menyuarakan begitu berbahaya ide-ide sempit seolah tindakan 

penekanan yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas sah-sah saja.   

“Bahaya terbesar bukanlah bahwa dalam kenyataannya kaum 

mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk menekan 

kaum minoritas, tetapi dengan persebaran ide-ide demokratis 

bisa membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka 

memang seharusnya berlaku demikian60. 

 

 Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak 

yang paling suci harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip HAM yang 

diakui secara umum,  sehingga pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak kebebasan 

beragama adalah tugas dan tanggungjawab negara, termasuk bila ada pembatasan 

dan perampasan atas hak-hak tersebut. Negara sama sekali tidak berhak untuk 

mengurangi hak-hak itu. Selaku penerima mandat konstitusi dan signatori 

konvensi internasional, Negara adalah pihak pertama yang harus disalahkan dan 

                                                           
60 H.L.A. Hart, Hukum, Kebebasan dan Moralitas. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. 
Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106. 
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atau diminta pertanggungjawaban ketika terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak 

kebebasan beragama. Tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak kebebasan 

beragama apapun bentuknya baik pembatasan, hambatan dan perampasan 

dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif 

terhadap kelompok minoritas. Kegagalan itu juga terjadi bilamana pemerintah  

tidak memiliki kemauan politik untuk menciptakan iklim  yang kondusif guna 

terciptanya toleransi antar  umat beragama.  Selain tidak memberikan kebebasan 

dan kenyamanan bagi kelompok agama minoritas,  pemerintah/negara sering 

gagal mencegah konflik,  mengeluarkan aturan hukum yang bertentangan dengan 

keadilan. Ketidakpekaan akan hak-hak agama minoritas adalah cara-cara yang 

dianggap menjauhkan minoritas dari hak asasinya.  

Negara sebagai otoritas politik yang telah menerima konsensus dari dan 

untuk publik, wajib melaksanakan klausul perlindungan hak-hak asasi yang 

diperjanjikan dalam kontrak sosial.  Klausul perlindungan hak kebebasan 

beragama adalah  salah satu klausul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

negara. Namun selaku penerima amanah,  ada indikasi negara melakukan 

pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasaan yang dilakukan satu kelompok 

tertentu terhadap kelompok lain61.  

 Pelanggaran itu dilakukan dengan berbagai metode, baik yang 

dilakukan dengan sengaja (act of ommision) maupun akibat kelalaian (act of 

omission) atau tidak melakukan due diligence. Dari sisi pertanggungjawaban,  

tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara 

yang bersangkutan dengan alasan bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi 

                                                           
61  Yossa A. Nainggolan, et. al, Pemaksaan Terselubung Hak atas Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan. Jakarta: KOMNAS HAM, 2009. hal.2 
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kewajiban/tanggungjawab internasional. Tanggung jawab itu adalah terhadap 

tindakan pelanggaran kewajiban internasional (Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts ), sebagaimana disampaikan ke Majelis Umum 

PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001 antara lain: 

Article l:  
Responsibility of a State for its internationally wrongful acts:  
“Every internationally wrongful act of a State entails the international 
responsibility of that State”. 

 

Article 2:  
Elements of an internationally wrongful act of a State:  
“There is an internationally wrongful act of a State when conduct 
consisting of an action or omission: 
 
(a) Is attributable to the State under international law; and  
(b)  Constitutes a breach of an international obligation of  

the State.62.  

 

Penelitian ini menganalisa masalah pelanggaran hak kebebasan beragama 

akibat kesenjangan antara standar pengaturan serta implementasi aturan hukum 

perlindungan hak kebebasan beragama oleh negara dengan hakekat kebebasan 

beragama, khususnya yang berlaku terhadap penganut agama minoritas (Kristen). 

Pokok permasalahannya terletak di dalam sistim hukum Indonesia itu sendiri, 

yakni, interpretasi tentang esensi kebebasan serta sikap pemerintah yang tidak 

konsisten terhadap kewajibannya sehingga posisi agama minoritas dalam 

kehidupan beragama pada umumnya terdiskriminasi.  

Berdasarkan alasan-alasan serta latarbelakang yang diuraikan  

sebelumnya, penelitian terhadap topik ini sangat layak dilakukan mengingat 

                                                           
62Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional 
(Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ), teks ini disampaikan ke 
Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut  dinyatakan 
bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban 
internasional.  
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kompleksitas masalah yang terjadi terhadap hak kebebasan beragama kelompok 

minoritas di Indonesia, khususnya umat Kristen.  

 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

 

Tantangan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hukum serta 

sikap negara terhadap hakekat kebebasan beragama sebagai hak absolut sehingga 

pelanggaran hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas tidak perlu terjadi. 

Bilamana hukum positif tidak memberikan keadilan yang setara dan negara tidak 

mampu memenuhi kewajiban HAM nya, maka  hak kebebasan dan perlindungan 

wajar untuk diserahkan kembali pengaturannya mengikuti prinsip-prinsip hukum 

alam dan hak-hak alami pemiliknya.  

Berdasarkan uraian kebebasan beragama minoritas diatas, masalah yang 

timbul dalam penelitian ini antara lain adalah: hukum dan praktek hukum yang 

ada saat ini belum memadai untuk melindungi kelompok agama minoritas 

(Kristen) di Indonesia, penerapan hukum tentang perlindungan hak kebeasan 

beragama serta respon  negara yang tidak aktif terhadap pelanggaran hak 

kebebasan beragama minoritas.   

Peneliti akan mengidentifikasi dan menjawab masalah-masalah berikut:  

1. Bagaimana negara dan hukum memposisikan kelompok agama minoritas 

Kristen terhadap akses atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan? 

2. Bagaimana praktek hukum terkait kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas kristen?  
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3. Bagaimana sikap negara menanggapi kasus-kasus pelanggaran hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas Kristen di 

Indonesia? 

 

1.5. KEASLIAN PENELITIAN 

 

Isi disertasi ini merupakan ide-ide dan argumentasi penulis kecuali data 

yang bersumber dari referensi yang telah disebutkan.  Sebagian uraian dan 

argumentasi terhadap hakikat hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan 

serta sikap negara dan praktek hukum terhadap hak kebebasan penganut agama 

minoritas Kristen merupakan hal yang belum pernah diteliti oleh para peneliti 

sebelumnya. Disertasi dengan judul  “Hakekat Hak Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan,  Hukum dan Praktek Hukum (Studi tentang Minoritas Kristen di 

Indonesia Dalam Periode 2007-2014)”, menghasilkan sesuatu ide yang baru yang 

belum pernah diberikan oleh peneliti lain.  Ide-ide dalam disertasi ini adalah 

“mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan orang lain sebelumnya (saying 

something nobody has said before)”63,  dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan 

jujur, rasional dan objektif.  

   

 

 

 

                                                           
63 Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta:  
Sinar Grafika. 2014, hlm. 26-27. 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian hukum merupakan proses pencarian hukum yang mengatur 

kegiatan dalam masyarakat. Ini melibatkan berbagai aturan baik yang ditegakkan 

oleh negara dan komentar-komentar yang menjelaskan atau menganalisa aturan64. 

Penelitian dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya 

hukum yang selama ini tidak efektif untuk melindungi hak-hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas (Kristen) di Indonesia.  

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas perlindungan 

dan jaminan kebebasan beragama terhadap kelompok agama minoritas yang ada,  

serta yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut. 

 

Adapun tujuan penelitian ini pada intinya adalah untuk: 

a. Mengkaji, menganalisa secara filosofis tentang hakikat hak-hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas Kristen.  

                                                           
64 Moris L. Cohen & Kent C. Olsen,  (1991) sebagaimana dikutip oleh Valerine JLK. 
Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 
307. Juga di Soerjono Sukanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 
Tinjauan Singkat,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada,  2009. Lihat juga Tommy 
Purwaka Henderson,  Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Atmajaya, 
2007. juga di Peter Mahmud Marzuki,   Penelitian Hukum Jakarta:  Kenchington, 2009. 

Dyah O. Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),  Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014, hlm. 10-11,  juga Suratman dan Phillips Dillah,  Metode Penelitian 
Hukum, Bandung: Affabeta, 2013, hlm. 45-53. Doctrinal Research  sebenarnya tidak 
sama dengan penelitiah hukum normatif sebab penelitian doktrinal  lebih cenderung 
berasaskan moral ketimbang  aturan hukum, lihat Terry Hutchinson.  Research and 
Writing in Law. Sydney:  Lawbook Co, 2002,  hlm. 9-10, juga Terry Hutchinson and 
Nigel Duncan mengatakan: “Doctrinal Research: Research which provides  systematic 

exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship 
between rules, explains areas of difficult, perhaps, predict future development”,  Defining 
and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,  Deakin Law Review, 2012, 17 
(1) 83-119.  https://www.deakin.edu.au/buslaw/law/dlr/docs/vol17-iss1/vol17-1-4.pdf. 
Diunggah 6 Juli 2014. 
 

https://www.deakin.edu.au/buslaw/law/dlr/docs/vol17-iss1/vol17-1-4.pdf
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b. Mengkaji, menganalisa dan mengerti bagaimana hukum memposisikan 

kelompok agama miniritas (Kristen) di Indonesia. 

c. Mengkaji, menganalisa dan mengerti praktek hukum terkait pelanggaran 

hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas Kristen di 

Indonesia. 

d. Memberikan jawaban secara filosofis tentang pengaturan hak-hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ideal, khususnya pengaturan 

terhadap hak-hak kebebasan beragama  kelompok minoritas (Kristen). 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 

1.3.2.1. Manfaat Teoritis 

Selain untuk memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran akademis 

baik berupa saran dan rekomendasi bagi pengembangan hukum, hasil penelitian 

ini akan menambah referensi akademik di bidang hak-hak asasi manusia, 

khususnya penelitian tentang perlindungan hak-hak kebebasan beragama 

kelompok agama minoritas yang masih minim di Indonesia. Penelitian ini juga 

diharapkan menjadi sumber bagi para penstudi hukum dan penggiat hak-hak asasi 

manusia dalam mengkaji dan mencari solusi terhadap kejahatan yang 

berhubungan dengan hak-hak agama minoritas dimasa mendatang.  

 

1.3.2.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan baik bagi para pemangku 

kebijakan, praktisi di bidang hak-hak asasi manusia, juga bagi pemerintah 

Indonesia dalam melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan 
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perlindungan hak kebebasan beragama kelompok agama  minoritas.  Memberikan 

kontribusi terhadap konsep dan pengembangan serta perlindungan  hak asasi 

manusia, khususnya yang berkaitan dengan praktek perlindungan kebebasan 

beragama dan berkeyakinan bagi minoritas Kristen.  Selain itu, penelitian ini akan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan dalam pemenuhan 

hak-hak  kelompok agama minoritas dan juga bagi para pejuang hak-hak asasi 

manusia. Penelitian ini akan memberikan kerangka pengaturan hak-hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan kelompok agama minoritas yang ideal bagi 

pemangku kebijakan dalam membuat regulasi kebebasan beragama dan 

berkeyakinan. 

 

1.4. METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.4.1. Pendekatan Penelitian 

 

Berdasarkan ruanglingkup, latarbelakang dan perumusan masalah, serta 

pokok permasalahan,  penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris 

dan pendekatan filsafat (Philosophical Approach)65. Pendekatan filosofis 

digunakan untuk menjawab serta mendapatkan pemahaman yang mendasar 

bagaimana untuk menahan manusia agar tidak melanggar norma moral dan norma 

agama mereka.  

1.4.2. Metode Penelitian 

Disertasi tentang “Hakekat Hak-hak Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan, Hukum dan Praktek Hukum; Studi Tentang Kelompok Minoritas 

                                                           
65 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, 
Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 320 
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Kristen di Indonesia 2007-2014”, merupakan penelitian sociolegal66 dengan titik 

berat pada perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problematika 

filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum yang berhubungan dengan masalah 

kebebasan kelompok minoritas Kristen. Penelitian dilakukan dengan metode  

pustaka/dokumenter (documentary research). Adapun data berupa angka-angka 

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi yang terpercaya, penulis hanya 

mengumpulkan, menyimpulkan dan menganalisa.  

Penulis menggunakan tiga metode untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Pertama, menganalisa aturan yang melindungi agama Kristen minoritas yang saat 

ini menghadapi diskriminasi dalam kehidupan beragama. Kedua, menganalisa 

dokumen-dokumen hukum antara lain: Dokumen-dokumen PBB, instrumen hak 

asasi manusia Internasional, Konstitusi dan substansi aturan hak tentang 

kebebasan beragama. Ketiga, menganalisi respon negara terhadap pelanggaran 

hak kebebasan  beragama kelompok minoritas Kristen. Sedangkan permasalahan 

dalam penelitian dikaji dengan pendekatan filosofis.  Penelitian dilakukan dengan 

mempergunakan pola berpikir deduktif serta memperhatikan hukum-hukum 

berpikir logis dan sistematis.   

 

1.5.Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Kerangka Teori 

Disertasi ini menggunakan kerangka teori hak kodrati kuno kaum (ancient 

natural rights theory) sebagai teori utama untuk menjawab permasalahan terhadap 

hak-hak kebebasan beragama kelompok agama minoritias (Kristen). Selain teori 

                                                           
66 Sulistiowaty Irianto & Shidarta, (ed), Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan 
Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 177-178 



38 
 

hak kodrati, teori kebebasan dan teori hak-hak minoritas (minority rights theory) 

digunakan untuk menjawabn masalah perwujudan hak-hak kebebasan beragama 

minoritas Kristen telah dilaksanakan di Indonesia.  

Penelitian ini akan mempertimbangkan bahwa dalam permasalahan 

pelanggaran hak-hak kebebasan beragama,  pilihan bentuk negara sekuler bukan 

merupakan solusi terhadap pelanggaran yang dialami kelompok agama minoritas, 

sebab sistem negara sekuler dan kebijakan yang dibuat oleh negara sering 

menimbulkan konflik antar agama, dan bahkan menciptakan ketidaksetaraan di 

dalam masyarakat67. Peneliti menganggap bahwa sistim negara agama (religious 

state) juga tidak pantas diterapkan di Indonesia sebab kerukunan ditekankan dan 

dikontrol oleh agama mayoritas terhadap agama minoritas68. Peneliti juga 

menolak hubungan antara agama dengan negara69, atau sistim agama yang 

terintegrasi dengan negara70 di dalam Konstitusi71, di Indonesia karena sistim ini 

membuka jalan untuk memanipulasi dan memarginalisasi kelompok agama 

minoritas72.   

Terinspirasi dengan teori klasik hak alami dari kaum Stoa serta teori hak-

hak minoritas, bahwa negara mengizinkan warganya bebas untuk menentukan 

kepercayaannya, sehingga kebebasan beragama menjadi sesuatu yang istimewa 

                                                           
67 Saba Mahmood, Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report, Princenton: 
Princenton University Press, 2015, hlm. 2 
68 Weinata Sairin, Kerukunan Umat Beragama: Pilar Utama Kerukunan Beragama, 
Jakarta: Gunung Mulia, 2006, hlm. 28 
69 Nadirsyah Hosen, Religion and the Indonesian Constitution:  A Recent Debate, Journal 

of Southeast Asian Studies, 36 (3), October 2005, hlm. 419-440. 
70 David Hollenbach, “ Politically active churchches: Some empirical prolegomena to a 

normative approah” in Religion and Contemporary Liberalism, ed. Paul J Weithman , 
South Bend, University of Notredame Press, 1997, hlm. 301.    
71 Pasal 29 (1) Undang-Undang Dasar 1945 
72  Adnan Buyung Nasution, Religious Freedom, Minority Rights and the State of 
Democracy in Indonesia, in Religion, Law and Intolerance in Indonesia, Tim Lindsey, 
Helen Pausacker (eds), New York: Routledge, 2016, hlm.  
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(supreme)73, dianggap sebagai solusi terhadap masalah kebebasan beragama yang 

dialami oleh kelompok agama minoritas (Kristen) di Indonesia. Bagaimana teori 

hukum alam klasik menjadi solusi atas pelanggaran hak kebebasan beragama 

kelompok agama minoritas (Kristen)?.  Peneliti merujuk pada pendapat 

Rommen74, terhadap hukum alam: “this law can in its essential contents be 

neither altered not abrogated by the state” (isi dan hakekat hukum ini tidak bisa 

dirobah dan dibatalkan oleh negara). Dengan demikian, pengakuan dan 

pelaksanaan hak kebebasan beragama kelompok minoritas (Kristen) harus 

dikembalikan ke esensinya tanpa perubahan atau modifikasi dari negara. Ada 

beberapa alasan untuk menggunakan landasan teori hak kodrati untuk 

menganalisa hakekat  hak kebebasan beragama, hukum dan praktek hukum 

terhadap kelompok minoritas Kristen di Indonesia. 

Pertama, bahwa terjadi pelanggaran hak kebebasan kelompok agama 

minoritas adalah didasari oleh konflik antara hukum positif  dengan esensi agama 

dan  keyakinan. Kemudian dengan berpegangan pada hakekat kebebasan,  teori 

hak naturalis kuno dianggap mampu memperluas gagasan sehingga mampu 

memediasi hukum positif dengan esensi kebebasan beragama,  termasuk sebagai 

contoh dalam penerapan prinsip-prinsip pluralisme, non diskriminasi dan toleransi 

yang dikenal didalam hukum hak asasi manusia modern. Kedua, hak kebebasan  

beragama adalah hak asasi manusia yang bersumber dari hak alami, kemudian 

dimodifikasi menjadi hukum positif dengan berbagai pembatasan, sehingga 

                                                           
73 Shadia B. Drury, Liberal Betrayal of Secularism, in The Oxford Handbook of  

Secularism, Phil Zuckerman, John R. Shook (eds), New York: Oxford University Press, 
2017, hlm. 292 
74 Heinrich Rommen, The Natural Law: A Study in Legal and Social History and 
Philosophy, trans. Thomas R. Hanley. Introduction and Bibliography by Russell 
Hittinger, Indianapolis: Liberty Fund 1998.  online: http://oll.libertyfund.org/titles/676. 
Diunggah 23 April 2014. 

http://oll.libertyfund.org/titles/676
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pengaturan hak kebebasan beragama lebih baik harus dikembalikan kepada 

hukum alam (natural law). 

 

1.5.2. Kerangka Konseptual 

 Dari judul penelitian: Hakekat hak Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan, Hukum dan Praktek Hukum: Studi Kelompok Minoritas Kristen di 

Indonesia Dalam Periode 2007-2014, terdapat sejumlah konsep yang perlu 

dijelaskan  agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru atau penafsiran yang 

berbeda-beda terhadap substansi konsep dalam penelitian ini. 

 

a. Konsep Kebebasan  

Indonesia adalah bangsa yang pluralis, memiliki banyak etnis, bahasa, 

budaya dan agama serta kepercayaan.  Dibidang agama dan kepercayaan, 

keberagaman ini rentan dengan potensi konflik antar pemeluk agama yang 

berbeda dan tentu akan menimbulkan kerugian baik materi dan rohani yang besar 

sehingga toleransi perlu untuk terus dibangun, karena toleransi adalah syarat 

penting dalam kerukunan umat beragama, pengakuan akan kebebasan, khususnya  

kebebasan beragama. 

UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) adalah merupakan dasar hukum jaminan 

kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan untuk memeluk  agama dan 

beribadat menurut agamanya diakui dengan tegas sebagai hak setiap orang. 

Prinsip  kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya 

adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara. Sebaliknya, kebebasan 

itu tidak berarti negara memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan 
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dimungkinkan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan 

beragama, sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang wajib menghormati 

hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.” (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis.”    

Mengenai beragama dan berkeyakinan, dikenal prinsip bahwa kebebasan 

beragama harus dimaknai sebagai kebebasan setiap warga negara untuk memilih 

dan memeluk suatu agama dan kepercayaan, serta kebebasan melaksanakan 

ibadah menurut agama dan keyakinan itu. Menurut doktrin Dignitatis Humanae75, 

atau pernyataan tentang kebebasan manusia, bahwa kebebasan beragama adalah 

kewajiban manusia untuk memuji Tuhan dan terbebas dari bentuk paksaan di 

dalam masyarakat.  

Dalam konteks kebebasan ini, maka kajian tentang hakikat kebebasan 

beragama di Indonesia dirumuskan dalam dua syarat yang saling terkait, yaitu 

syarat kebebasan dan pembatasan. Artinya, dari kedua syarat ini dapat dilihat 

apakah kebebasan beragama itu sebagai hakekat dan merupakan hak asasi 

manusia yang non derogable atau derogable.  

                                                           
75 Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae on the Righ of the Person and 
of Communities to social and Civil Freedom in Matters Religious, Promulgated by His 
Holiness Pope Paul VI on December 7, 1965. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html. Diunggah 10 April 2014. 

http://hamblogger.org/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html
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Konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi yang 

diterapkan di Indonesia, dibagi menjadi dua hak, yaitu  hak yang tidak dapat 

dibatasi atau ditangguhkan (non derogable right) hak yang dapat dibatasi 

(derogable right) sebagai wujud dari freedom to act. 

Jika dihubungkan dengan kebebasan beragama, maka hak yang bersifat 

derogable right  adalah hak untuk memeluk, meyakini serta hak untuk 

menafsirkan suatu teks agama atau ajaran agama. Adapun hak yang bersifat 

derogable right adalah hak untuk mewujudkan ajaran agama atau keyakinan 

masing-masing. 

 

b. Perspektif Kebebasan Beragama di Indonesia 

Dalam perspektif kebebasan beragama di Indonesia, hakekat kebebasan 

beragama dan berkeyakinan termasuk dalam manifestasinya sebagai hak yang 

tidak dapat dilakukan pembatasan dalam keadaan apapun atau tanpa hambatan 

dari siapapun adalah merupakan bentuk baru dalam konsep kebebasan beragama 

di Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap 

kebebasan beragama sebagai hak asasi, namun terhadap perwujudan hak-hak itu 

selalu ada pembatasan dari negara. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian 

penelitian ini adalah mengenai penerapan hak kebebasan beragama sebagai hak 

yang tidak perlu diatur dalam hukum positif. Secara teoritik, kebebasan beragama 

dianggap sebagai hak yang hakiki namun dalam pelaksanaannya hak itu dibatasi 

melalui kebijakan dan aturan negara. 

Bentuk hak kebebasan beragama yang tidak diatur didalam hukum positif 

kemungkinan lebih baik diterapkan di Indonesia. Hal ini kemungkinan bisa 
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dilaksanakan mengingat begitu tingginya pelanggaran hak kebebasan beragama 

khususnya dilakukan oleh negara serta intoleransi dari masyarakat yang dialami 

oleh kelompok agama minoritas. 

Terkait dengan di pisahkannya pengaturan hak-hak kebebasan beragama 

dari hukum positif, khususnya dari konstitusi (UUD 1945), menurut peneliti 

adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan saat ini sebab hak dan kebebasan 

beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu 

sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang 

bersifat non-derogable rights yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. Hal ini didukung oleh landasan konstitusional yang 

terdapat dalam pasal  28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“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.” 

 

Oleh karena itu, praktek kebebasan beragama di Indonesia dimasa yang 

akan datang agar negara sama sekali tidak boleh ikut campur untuk mengatur hak 

kebesan beragama, termasuk memberikan batasannya. Praktek ini kemudian dapat 

diatur lebih lanjut dan agar dipisahkan dari hukum positif sehingga para pemeluk 

agama yang berbeda dapat memilih dan beribadah menurut keyakinannya secara 

bebas, diberikan otonomi khusus untuk kebebasan beragama. 

   

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987
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1.6. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, 

sekunder dan tertier. Sumber data itu adalah dokumen PBB, Dokumen HAM 

Internasional dan Regional, instrumen hukum nasional,  

buku, jurnal serta karya yang tidak dipublikasikan dan artikel, berita di media 

antara lain: 

a. Data primer,   bersumber  dari dokumen instrumen hukum Internasional 

dan Nasional antara lain:  

i. Dokumen Universal Declaration of Human Right (UDHR) 

1948,  

ii. Dokumen International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) 1966;  

iii. Dokumen Declaration on the Elimination of All Forms of 

Intolerance and Discrimination Based on Religion and 

Belief 1981;  

iv. Dokumen ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 

2012.  

Dokumen hukum nasional antara lain: 

i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  

ii. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

iii. Peraturan Bersama Dua Menteri No 8 dan No. 9 Tahun 

2006.  

iv. PNPS No. 1 Tahun 1965 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfjPTj06zSAhXHgI8KHbcHB7UQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNF7ZgYEOcAEo6WWooHiGgfTf8wDcQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfjPTj06zSAhXHgI8KHbcHB7UQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNF7ZgYEOcAEo6WWooHiGgfTf8wDcQ
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b. Data sekunder,  data-data yang diperoleh dari  bahan-bahan kepustakaan 

berupa data/laporan yang dikeluarkan oleh badan-badan, institusi serta 

lembaga dibidang hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Data 

ini digunakan untuk menjawab dan menganalisa praktek hukum terkait 

kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 

minorits Kristen; 

c. Data tertier,  terdiri dari buku, jurnal, koran, ensiklopedia tentang hak-hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

1.6. Ruang Lingkup dan Sistematika Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada Hakekat hak kebebasan beragama dan 

berkeyakinan, Hukum dan Praktek Hukum: Studi kelompok minoritas Kristen di 

Indonesia selama periode 2007-2014, dengan sistematika penulisan yang terdiri 

dari 6 (enam) bab sebagai berikut: 

1. Bab I atau bagian pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan 

latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian, tujuan, manfaat 

penelitian serta metode dan sistematika penelitian. 

2. Bab II menguraikan tentang Konsep/Teori tentang Kebebasan dan 

hakekatnya, termasuk Konsep/Teori Perlindungan Hak-Hak Minoritas. 

Bab ini juga menguraikan Konsep Hak-Hak Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan agama minoritas di Indonesia selama periode 2007-2014;  

3. Bab III menguraikan gambaran umum tentang Hak Kebebasan Beragama  

kelompok minoritas Kristen di Indonesia, bagaimana hukum Indonesia 

memposisikan kelompok agama minoritas (Kristen) selama periode 2007-

2014;  
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4. Bab IV memberikan data-data dan respon negara terhadap pelanggaran 

hak-hak kebebasan beragama minoritas Kristen selama periode 2007-

2014;  

5. Bab VI analisa filosofis terhadap Hakekat Hak-Hak Kebebasan Beragama 

dan Berkeyakinan, hukum serta praktek hukum terhadap Kelompok 

Minoritas Kristen di Indonesia selama periode 2007-2014.  

6. Bab VI berupa kesimpulan dan saran serta temuan yang diperoleh dari 

penelitian serta jawaban yang diberikan terhadap masalah penelitian.  

 

1.7. Hambatan dan Kendala dalam Penelitian 

Karena topik penelitian adalah Hakekat hak kebebasan beragama dan 

berkeyakinan, Hukum dan Praktek Hukum: Studi kelompok minoritas Kristen di 

Indonesia 2007-2014 belum pernah diteliti sebelumnya,  kecuali beberapa 

penelitian mengenai kebebasan beragama di Indonesia, maka peneliti akan 

mengalami hambatan menemukan referensi terkait baik referensi terkait teori 

hukum alam (Cicero) tentang kebebasan, khususnya referensi tentang pelanggaran 

hak kebebasan beragama kelompok minoritas Kristen. Untuk mengatasi kendala-

kendala dimaksud, peneliti berusaha menggunakan referensi dari dokument 

elektronik (electronic document) melalui perpustakaan digital (digital library) 

guna memperoleh informasi tentang kebebasan kelompok minoritas Kristen di 

Indonesia. 

 

 

 


