
1 
 

Universitas Pelita Harapan 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan hingga sistematika isi dari 

penulisan tugas akhir yang akan terbagi menjadi lima bab.  

1.1. Latar Belakang  Masalah 

Isu hubungan antara negara dan agama adalah isu yang paling hangat di abad 

20. Kedua isu tersebut sangat saling bersinggung satu dengan yang lainnya 

dikarenakan sebuah negara memiliki banyak masyarakat di dalamnya yang terdiri 

dari berbagai macam pemeluk agama. Sedangkan, agama merupakan sesuatu hal 

yang sangat sensitif apabila disinggung terlebih lagi jika dikaitkan dengan negara 

yang akhirnya akan berdampak pada Hak Asasi Manusia (selanjutnya, HAM). 

Negara-negara di dunia ini telah banyak yang memisahkan diri dengan agama. 

Hal tersebut dikenal dengan sekularisme. Penulis dalam tesis ini akan berfokus pada 

sekularisme Perancis yang tertuang dalam Undang-Undang yang bernama Laïcité. 

Undang-Undang tersebut berisikan berbagai poin peraturan mengenai pemisahan 

negara dan agama. Negara terpisah dari agama, namun agama tidak terpisah dari 

negara yang berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan negara maka agama 

tidak boleh ikut campur. Sedangkan negara berwenang untuk mengatur agama. 
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Pengaplikasian undang-undang tersebut oleh beberapa kelompok masyarakat yang 

ada di Perancis dirasakan membatasi HAM mereka dalam menjalankan agama 

mereka masing-masing. Padahal setiap manusia di dunia ini tentu memiliki hak asasi 

yang didapat sejak lahir dan keberadaannya tidak dapat diganggu oleh pihak 

manapun. HAM menurut Miriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki setiap orang 

yang dibawa sejak lahir ke dunia dan hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa 

melihat perbedaan ras, kelamin, suku, budaya agama dan lain sebagainya.1 Namun, 

dalam perjalanan kehidupan ini sering sekali terjadi adanya pelanggaran HAM. Hak-

hak yang dirasa tidak penting namun sebenarnya sangat berarti bagi setiap manusia 

seperti hak untuk menjalankan ajaran agama.  

Organisasi Internasional yang melindungi HAM telah dibentuk sejak puluhan 

tahun sebelumnya. United Nation Human Rights Council (UNHRC) adalah organisasi 

internasional yang keberadaannya merupakan sebagai bentuk fungsi dari adanya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).2 Organisasi internasional yang sebelumnya 

bernama United Nations Commision on Human Rights (UNCHR) diubah oleh dewan 

PBB pada tahun 15 Maret 2006 menjadi UNHRC. Tujuan dibentuknya organisasi 

UNHRC adalah agar semua negara di dunia bisa menghormati HAM yang dimiliki 

                                                           
1 Satya Arinanto,  Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Pusat Studi Hukum Tata 

Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003). 
2 United Nation Human Rights Council. About Us. Diakses pada 09 Maret 2017, dari 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx  
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setiap manusia dinegara manapun di dunia ini.3 Dengan adanya organisasi ini maka 

setiap negara juga harus menjamin HAM dari setiap warga negaranya.  

Dengan berdirinya organisasi-organisasi internasional yang mencakup HAM 

memberikan arti bahwa semua negara di dunia harus menghormati HAM setiap 

masyarakat yang ada di negaranya dan memberikan jaminan HAM. Seperti contoh 

yang ada yaitu salah satu negara yang terkenal dengan keindahan Menara Eiffel yaitu 

Perancis memberikan jaminan HAM pada tahun 1789 melalui diberlakukannya 

Declaration des droit de l’hommes et du citoyen yang berarti Pernyataan Hak-Hak 

Manusia dan Warga Negara. Peraturan tersebut berarti bahwa setiap manusia yang 

lahir memiliki hak-hak yang sama dan tujuan dari adanya kelompok politik, yang 

sebenarnya adalah untuk bisa menjaga HAM yang secara kodrat sudah ada.4 

Pentingnya untuk memelihara dan menjaga HAM yang ada untuk 

menunjukkan bahwa HAM yang ada pada diri setiap manusia bukanlah suatu hal 

yang mudah untuk dipertahankan, terlebih lagi di era globalisasi ini. Dengan adanya 

peran negara dan organisasi internasional yang melindungi hak setiap manusia di 

dunia ini, bukan berarti bahwa pelanggaran akan HAM bisa berkurang. Untuk 

mengurangi masalah HAM dan menjamin HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(selanjutnya, PBB) mensahkan Komisi HAM pada tahun 1946 untuk merumuskan 

                                                           
3 United Nation Human Rights Council.  What we do. Diakses pada 09 Maret 2017, dari 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx 
4 Legifrance, Declarations des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Diakses pada 09 Maret 

2017, dari https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-de-1789  
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secara rinci HAM Internasional. Sidang pertama berlangsung pada tahun 1947 dan 

pada  bulan Desember tahun 1948 diadakan pertemuan kedua di Istana Chaillot, 

Paris5 yang mengesahkan adanya Universal Declaration of Human Rights yang 

dalam  Bahasa Indonesia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya, DUHAM) yang menjabarkan HAM kedalam 30 pasal.6  

Penjabaran HAM ke dalam 30 pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

hak jaminan sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Penulis akan berfokus 

pada HAM Internasional terlebih yang ada didalam DUHAM artikel nomor 18 

mengenai keyakinan.7 Jaminan Hak Sipil berarti bahwa kebebasan dalam beragama 

dan membangun keluarga yang keberadaannya tidak boleh diganggu oleh pihak 

manapun. Hak Politik berarti hak yang didapatkan sebagai warga negara seperti 

misalnya hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dalam perlindungan hukum yang 

setara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Hak dalam ekonomi, sosial dan 

budaya berarti hak atas mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, jaminan 

sosial, keikutsertaan dalam budaya dan lainnya.8  

Keberadaan DUHAM perlu diikuti dengan instrumen HAM internasional agar 

bisa mengimplementasikannya. Dalam penerapan selanjutnya, PBB pun menyetujui 

                                                           
5 United Nations. History of the Document. Diakses pada 09 Maret 2017, dari 

http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/  
6 Ibid 
7 United Nations. Universal Declaration of Human Rights. (2015). 
8United Nations. Universal Declarations of Human Rights. Diakses pada 10 Maret 2017, dari   

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/  
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adanya Konvensi dan Protokol agar tercipta standar internasional. Apabila ada negara 

anggota yang melanggar Konvensi ini maka akan ditindak tegas oleh PBB dengan 

memberikan gugatan terhadap negara tersebut.  

 Ada beberapa klasifikasi dari HAM seperti Hak Sipil dan Hak Politik. Kedua 

jenis HAM tersebut yang sering diduga telah dilanggar yang terdiri dari hak atas 

hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, hak atas keamanan di depan badan-

badan peradilan, hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan dan beragama, 

hak berpendapat  tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara 

damai dan hak untuk berserikat.9  

Namun dari berbagai hak-hak yang terkandung dalam hak sipil dan hak 

politik ada satu yang diduga sering dilanggar, bahkan keberadaannya dihambat oleh 

suatu negara yaitu hak untuk menjalankan ajaran keyakinan agama yang dianut. 

Perancis yang merupakan negara yang maju dan besar ternyata tidak luput dari 

berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan untuknya atas penerapan 

dari Laïcité. Dugaan Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah pelarangan 

menggunakan atribut keagamaan di tempat umum hingga menyebabkan 

dikucilkannya suatu etnik, ras hanya karena agama.  

                                                           
9 Institute for Criminal Justice Reform. Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. 

Diakses pada 10 Maret 2017, dari http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-

politik/ 
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Perancis sebagai negara yang maju menetapkan dirinya menjadi sekuler. 

Undang-Undang sekularisme tersebut disahkan oleh Perancis pada tahun 1905, yang 

lebih dekenal dengan sebutan Laïcité.10 Keberadaan Laïcité dianggap sebagai sebuah 

identitas dari negara Perancis. Alasan Perancis untuk menerapkan Undang-Undang 

tersebut karena masalah-masalah yang mungkin dianggap permasalahan kecil namun 

sampai saat ini cukup menarik perhatian pemerintah Perancis seperti masalah 

toleransi antar sesama umat manusia hingga mencakup pada masalah kemanan.  

Undang-Undang Laïcité tersebut juga dikembangkan oleh Perancis.11Pada 

tahun 2004, pelarangan pemakaian atribut simbol keagamaan berlaku di kawasan 

pendidikan sekolah dasar di sekolah publik dengan latar belakang keyakinan apapun. 

Terlepas dari Undang-Undang sekularismenya, Perancis pada tahun 2010 

menerapkan pelarangan pemakaian Niqab dan Burqa diseluruh ruang publik di 

Perancis.12  

Tahun 2010 dikeluarkan pelarangan akan Niqab dan Burqa yang merupakan 

pakaian yang digunakan Muslimah untuk menutupi aurat mereka. Niqab adalah 

penutup disekitar wajah Muslimah sehingga yang terlihat hanya mata saja, atau di 

                                                           
10 Raphaël Liogier. (2009). Laïcité on The Edge in France: Between The Theory of Church-State 

Separation and The Praxis Of State-Church Confusion. Diakses pada 13 Maret 2017, dari 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/MqLawJl/2009/3.html 
11 Jennifer Webster. (2007). French Identity, Muslim Identity: Universalism, Laïcité, and the Islamic 

Challenge. Diakses pada 13 Maret 2017, dari https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:dc8af86a-

735a-45fd-8edb-875c1f0fbad7  
12 The guardian. Headscarf ban turns France’s Muslim women towards homeworking. Diakses pada 14 

Maret 2017, dari https://www.theguardian.com/world/2014/oct/03/france-muslim-women-home-

working 
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Indonesia dikenal dengan Cadar. Sedangkan Burqa adalah Pakaian yang dipakai 

Muslimah yang menutupi seluruh tubuh.13 Peraturan terbaru yang dikeluarkan 

pemerintah Perancis dengan pelarangan Niqab dan Burqa dikarenakan pakaian 

tersebut tidak sejalan dengan inti dari Liberté, Égalité, Fraternité sehingga pemerintah 

Perancis mengkerucutkan peraturan yang telah dibuatnya agar menjadi jelas bagi 

seluruh masyarakat di Perancis, tidak sesuai budaya dan sebagai bentuk dari 

keamanan negara Perancis.   

Dengan penerapan Undang-Undang Laïcité tahun 2004 dan pelarangan Niqab 

dan Burqa membuat ketegangan antara masyarakat Muslim Perancis dan Non-

Muslim Perancis yang merupakan mayoritas menjadi semakin meningkat. 

Masyarakat Muslim di Perancis merasa bahwa mereka tidak bisa menjalankan 

agamanya dengan baik, karena bagi umat muslim memakai Jilbab, Niqab, Burqa, 

Sorban hingga kalung atau gelang tasbih merupakan cara untuk menjalankan ibadah 

mereka kepada Allah.14  

HAM mereka dalam menjalankan agamanya terasa dibatasi dengan adanya 

penerapan Undang-Undang Laïcité tersebut di Perancis, tidak hanya untuk 

masyarakat yang muslim. Namun masyarakat non muslim juga tidak bisa memakai 

                                                           
13 Perbedaan Jilbab, Khimar, dan Niqab. (2016). Diakses pada 14 Maret 2017, dari 

https://cantik.tempo.co/read/news/2016/05/08/340769196/beda-jilbab-khimar-dan-niqab-anda-pilih-

yang-mana  
14 PBS Newshour. (2015). Why resentment is growing between Christians and Muslims in Marseille.  

Diakses pada 11 Maret 2017, dari  http://www.pbs.org/newshour/bb/resentment-growing-christians-

muslims-marseilles/ 
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kalung atau asesoris apapun yang menggambarkan agama yang mereka yakini. 

Negara Perancis yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan 

Keamanan di PBB terlihat labil dalam turut serta menjadi anggota PBB karena 

penerapan Undang-Undang Laïcité. Terlihat labil karena mereka diduga masyarakat 

Muslim disana melanggar HAM, yang sebenarnya adalah penerapan Laïcité untuk 

memanifestasikan maksud dari Liberté, égalité, fraternité.  

Perancis menerapkan Undang-Undang Laïcité agar ada pemisahan antara 

agama dan negara. Hal tersebut diterapkan seperti tidak adanya lagi simbol agama 

dan wacana di ruang publik, tidak adanya doa di acara yang terselenggara di ruang 

publik dan juga tidak ada sumpah diatas kitab suci diberbagai lembaga publik yang 

ada di Perancis.15 Namun pemerintah Perancis memberikan waktu bagi para pelajar di 

Perancis untuk mendapatkan pendidikan agama setiap hari Rabu. Jadi, setiap hari 

Rabu adalah hari libur bagi pada murid sehingga mereka bisa belajar mengenai 

agama mereka diluar sekolah atau tidak pergi sama sekali untuk belajar agama juga 

bukan suatu masalah bagi pemerintah Perancis. 

 Perancis menerapkan sekularisme dalam Undang-Undang Laïcité bertujuan 

agar pemisahan agama dan negara menjadi jelas. Agama tidak mempengaruhi 

                                                           
15 Elizabet Winkler. (2016).  Is it time for France to Abandon Laïcité.  Diakses pada 15 Maret 2017, 

dari https://newrepublic.com/article/127179/time-france-abandon-laicite 
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kehidupan normal dalam kehidupan dan bernegara.16 Laïcité sama sekali tidak 

bermaksud untuk menentang ajaran agama, namun yang terjadi adalah masyarakat 

merasa Perancis tidak melindungi setiap warganya dalam menjalankan ibadah 

agamanya.  

Seharusnya HAM dilindungi disetiap negara terutama bagi Perancis sebagai 

salah satu negara yang tergabung dalam PBB dan juga merupakan negara utama yang 

mempopulerkan HAM pada tahun 1789 dan kedua setelah Amerika Serikat. Presiden 

Perancis sebelumnya, Francais Hollande (2012-2017), mengatakan bahwa praktek 

sekularisme di Perancis yang diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Laïcité 

bukan termasuk menentang ajaran setiap agama.17  

Namun nyatanya dengan diterapkannya Undang-Undang sekularisme maka 

berdampak pada berbagai aksi protes dari kaum Islam di Perancis. Mereka dianggap 

sebagai teroris oleh kaum non muslim di Perancis. Ketegangan tersebut meningkat 

sejak insiden terorisme yang melanda Paris pada bulan November 2015.18 Maka 

penting untuk mengkaji hal ini karena kaum minoritas di Perancis merasa semakin 

                                                           
16The Economist. (2013). Weird about Wednesday. Diakses pada 15 Maret 2017, dari 

http://www.economist.com/news/europe/21586572-state-primary-schools-are-abandoning-their-four-

day-week-weird-about-wednesday 

 
17 Lara Marlowe. (2015).  Hollande says secularism a guarantee against intolerance in France. 

Diakses pada 15 Maret 2017, dari http://www.irishtimes.com/news/world/europe/hollande-says-

secularism-a-guarantee-against-intolerance-in-france-1.2093097  
18Kevin Drew. (2016). In France, the Anxiety  Deepens. Diakses pada 16 Maret 2017, dari 

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2016-07-15/in-france-anxiety-deepens-after-

attack 
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dikucilkan tidak hanya sejak adanya kasus terorisme namun terlihat sejak dibatasinya 

HAM untuk menjalankan ibadah bagi setiap pemeluk agama disana. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Makna dari persinggungan antara konteks lokal dan global atas penerapan 

Undang-Undang Laïcité di Perancis yang ditinjau juga dari HAM Internasional yang 

dimaksud oleh penulis adalah konteks lokal yang berarti bahwa sekulerisasi Perancis 

yang merupakan sebuah identitas negara menjadi terkonstruksi dalam kehidupan 

negaranya termasuk kepada masyarakatnya. Sedangkan konteks global yang 

dimaksudkan adalah dilihat dari penerapan Laïcité diiringi dengan penyebaran ide 

islam radikal dan war on terror secara global. Ditelaah juga secara mendalam UU 

Laïcité khususunya pasal dua puluh delapan dengan membandingkan isi dari 

DUHAM  pada pasal nomor delapan belas.  

Adapun isi dari DUHAM artikel nomor 18 yang menjelaskan bahwa setiap 

orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; Hak ini mencakup 

kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik 

sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau swasta, 

untuk mewujudkan agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, berlatih, 

beribadah dan melakukan ketaatan. 
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Sekularisme yang menjadi ciri khas dari Perancis menguat sejak disahkannya 

Undang-Undang Laïcité. Perancis memisahkan agama dengan negara, namun yang 

terlihat adalah masyarakat yang merasa HAM mereka Perancis dalam menjalankan 

agamanya. Pelarangan pemakaian atribut simbol keagamaan semakin lama semakin 

meresahkan hingga menimbulkan protes dan konflik antar umat beragama di 

Perancis. Maka dari itu penulis memfokuskan tesis ini pada Persinggungan antara 

Konteks Lokal dan Global dalam Penerapan Undang-Undang Laïcité di Perancis.  

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan catatan-catatan yang 

menyebabkan Perancis menerapkan sekularisme di negaranya sehingga memberikan 

dampak ketegangan antara masyarakat di Perancis, serta poin-poin apa sajakah yang 

diduga telah Laïcité langgar dalam HAM Internasional. Pertanyaan penelitian yang 

akan dibahas pada tesis ini adalah :  

a) Apa alasan Perancis menerapkan kebijakan sekularisme di negaranya?  

b) Perdebatan Pro dan Kontra seperti apa saja yang timbul karena 

impelementasi dari kebijakan sekularisme yang membuahkan Laïcité?  

c) Sejauh mana peraturan Laïcité bertentangan dengan HAM 

Internasional, apabila dikaitkan dengan persinggungan antara konteks 

lokal dan global?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis mengangkat topik ini untuk dijadikan tesis yaitu penulis 

ingin memberikan pandangan yang menghasilkan alternatif dan pemahaman yang 

mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya. Kedua, memberikan pandangan kepada 

para pembaca mengenai alasan Perancis dalam menerapkan Laïcité  serta adanya pro 

dan kontra yang ditimbulkan setelah pengesahan peraturan tersebut khususnya pasal 

dua puluh delapan. Terlebih lagi adanya terorisme secara global atau yang dikenal 

dengan sebutannya War on Terror. Dan bagaimana sebenarnya Laïcité bertentangan 

dengan DUHAM pasal delapan belas apabila dikaitkan dengan konteks lokal dan 

global. Penelitian ini dilakukan karena semakin maraknya perseteruan dan protes dari 

masyarakat yang mengatasnamakan bahwa HAM mereka dalam menjalakan ajaran 

keyakinan yang dianut diduga dilanggar oleh Perancis. Semua menjadi semakin 

marak bersamaan dengan adanya globalisasi dalam bentuk flow of people dan flow of 

ideas juga  setelah adanya serangan 9/11 di Amerika Serikat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang paling penting menurut penulis adalah supaya tidak 

ada lagi yang berburuk sangka terhadap Perancis dengan mengatakan bahwa Ia telah 

melanggar HAM atas dasar penerapan dari Laïcité. Kedua, untuk dapat memahami 

penerapan Laïcité  dari konteks persinggungan lokal dan global. Tak terkecuali juga 
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untuk mahasiswa jurusan Hubungan Internasional yang dalam masa penulisan tugas 

akhir terutama bagi para mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Keempat, diharapkan 

karya Tugas Akhir ini dapat memberikan pandangan dan pemahaman bagi kalangan 

masyarakat atas dampak penerapan Undang-Undang Laïcité dan bagaimana kaitan 

yang sesungguhnya dengan HAM Internasional. Apakah Perancis memang melanggar 

HAM atau tidak. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

 Dalam karya ilmiah ini penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

1. BAB I : Dalam bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II  :   Dalam bab ini penulis membahas mulai dari sejarah 

Perancis membuat Undang-Undang Laïcité. Mendeskripsikan mulai bagaimana 

Laïcité dibentuk, apa inti dari Laïcité sebenarnya. Juga melihat dari Jurnal dan Karya 

Tugas Akhir sebelumnya yang membahas Laïcité namun dari sisi yang berbeda. 

Mendeskripsikan HAM dan juga teori pendukung dalam penulisan tugas akhir ini 

yaitu Teori Kritis dan Teori Konstruktivis. 
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3. BAB III  :  Dalam bab ini penulis membahas mengenai metode yang 

akan dilakukan dalam penelitiannya. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif 

dengan format deskriptif dan juga memakai metode analisis wacana paradigmatis. 

Sumber yang digunakan penulis berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dari media 

elektronik dan juga melakukan wawancara dengan tiga (3) narasumber. Penulis juga 

menjelaskan cara mengolah data ketika semua telah didapat. 

4. BAB IV  : Dalam bab ini penulis mulai melakukan pembahasan 

dengan menjelaskan dari awal mengenai sejarah keadaan Perancis sebelum menjadi 

negara sekuler, lalu saat menjadi negara sekuler dan bagaimana munculnya pro dan 

kontra yang datang bersamaan dengan adanya globalisasi dan war in terror. Sehingga 

peraturan sekularisme disahkan Perancis yang sudah terkonstruksi bersinggungan 

dalam konteks lokal dan global. Sehingga dianggap mayoritas kaum Muslim Perancis 

telah melanggar HAM mereka.  

5. BAB V  :  Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran 

atas pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.  

Selanjutnya memasuki pada Bab II yang akan membahas mengenai Tinjauan 

Pustaka dan Kerangka Teori yang dipakai oleh penulis. 

 

 

 




