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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama adalah sistem kepercayaan kepada yang mutlak yang memiliki 

pengaruh terhadap pemikiran dan perilaku penganutnya. Karena pengalaman 

manusia akan yang mutlak itu berbeda-beda maka sistem kepercayaan kepada 

yang mutlak itu tidaklah satu, tapi beragam, ada Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, 

Hindu, Budhha, Konghuchu, Zarasustrian, Taoisme, Shinto, dan ada juga sistem 

kepercayaan lokal seperti Tolotang (Sulawesi Selatan), Sunda Wiwitan (Jawa 

Barat), dan Kaharingan (Kalimantan), serta aliran kepercayaan (Jawa).  

Memeluk suatu agama adalah hak bagi setiap individu, bahkan hak itu tidak 

boleh dipaksakan maupun dikurangi dalam keadaan apapun. Karena itu, tiap-tiap 

individu bisa saja memeluk suatu agama yang berbeda dengan agama yang 

dipeluk oleh orang lain.  

Masing-masing agama atau sistem kepercayaan yang berbhineka itu, 

secara natural membawa ajaran tentang apa dan bagaimana seharusnya seorang 

pemeluk agama itu atau kepercayaan itu berpikir dan berperilaku dalam 

kehidupannya di dunia, di sisi lain, agama atau kepercayaan itu juga berisi ajaran 

tentang kehidupan akhirat, kehidupan manusia yang disebut terkahir ini sangat 

ditentukan oleh ketaatannya kepada ajaran agamanya di dunia.  

Suatu agama atau kepercayaan tentu saja mengklaim bahwa hanya ajaran-

ajarannya saja yang benar dan absah, karena itu hanya agama atau sistem 

kepercayaan itulah yang harus dianut dan dipeluk oleh setiap individu. Watak 

dasar agama yang demikian, acapkali memunculkan gesekan, benturan, dan 

kekerasan antar pemeluk agama di tengah-tengah masyarakat. 

Berdasarkan agama dan kepercayaan yang hidup dan dianut oleh 

penduduknya, Indonesia, dapat dikatakan, merupakan negara yang memiliki 

beragam agama dan kepercayaan. Di negara ini, hidup dan berkembang 

beragam agama dan kepercayaan mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen 
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(Protestan), Katolik (Kristen), Khonghchu, dan aliran kepercayaan. Keragaman 

agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia, di satu titik merupakan 

kekayaan kultural yang patut disyukuri, namun di sisi lain, dari keragaman itu 

juga dapat muncul benturan, kekerasan dan bahkan konflik.  

Laporan hasil penelitian Tim peneliti dari Balitbang dan Diklat Kementerian 

agama tentang pelaksanaan agama oleh masing-masing pemeluk agama di 

berbagai wilayah di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menjadi pemicu ketegangan bahkan konflik antar pemeluk agama di 

Indonesia. Mursyid Ali misalnya menyebut tujuh faktor yaitu: (1) Pendirian rumah 

ibadah; (2) penyiaran agama; (3) Bantuan luar Negeri; (4) Perkawinan Beda 

Agama; (5) Perayaan Hari Besar Keagamaan; (6) Penodaan Agama, yakni 

perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu 

agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang; 

(7) Kegiatan aliran sempalan, yakni aliran yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap agama tertentu 

secara menyimpang dari agama bersangkutan.1

Sementara Ahsanul Khalikin menyebut empat faktor: (1) pendirian rumah 

ibadah; (2) penyiaran agama; (3) masalah intern agama; (4) penodaan agama.

  

2

Titik Suwariyati menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang kerapkali 

menjadi pemicu konflik antar maupun intern umat beragama di Yogyakarta, yaitu: 

(1) pendirian rumah ibadah; (2) penyiaran agama; (3)  penguburan jenazah; (4) 

peringatan hari-hari besar keagamaan. 

  

3 Muhith A. Karim dkk., menyebut lima 

faktor ketidakrukunan umat beragama, yaitu: (1) pendirian rumah ibadah; (2) 

penyiaran agama; (3) masalah intern agama; (4) penodaan terhadap agama; (5) 

kegiatan aliran sempalan.4

                                                 
1  Mursyid Ali (Ed.), Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia, 

2009),  xvi-xvii.   
2  Ahsanul Khalikin, Peta Kerukunan Di DKI Jakarta, 2001), 79-80. 
3 Titik Suwariyati, Peta Kerukunan di Yogyakarta, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag: 2001), 172-

175). 
4 Muhith A. Karim, dkk., Peta Kerukunan Jawa Timur, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag: 2001), 

241-243. 
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Kasus kekerasan dan konflik bernuansa agama di Ambon Poso pada tahun 

1999 dapat disebut sebagai salah satu contoh betapa keragaman agama itu 

dapat memunculkan benturan dan kekerasan yang begitu dahsyat. Keragaman 

agama juga dapat melahirkan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama 

seperti yang kerapkali dialami olek komunitas Ahmadiyah. Sejak tahun 2005 

misalnya, hak kebebasan beragama kelompok ini seringkali dilanggar: berupa 

penyegelan rumah ibadah, kantor organisasi, bahkan sampai pengusiran 

komunitas tersebut dari tempat tinggal mereka, seperti yang terjadi di Lombok 

Nusa Tenggara Barat. Tahun 2006 juga terjadi pelanggaran hak kebebasan 

beragama terhadap komunitas Syi’ah yang tergabung dalam Ikatan Jamaah 

AhlBait Indonesia (IJABI) di Bondowoso Jawa Timur.  

Bahkan tiga tahun belakang ini, yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2010, 

pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama itu cenderung menguat dan 

secara kuantitatif terus meningkat. Kecenderungan meningkatnya angka 

pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama itu dapat diketahui dari laporan 

hasil monitoring lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Setara Institute, The 

Wahid Institute, dan Moderate Muslim Society.   Setara Institute misalnya 

mencatat telah terjadi sedikitnya 600 peristiwa kekerasan dan intoleransi 

terhadap hak kebebasan beragama di seluruh Indonesia sejak tahun 2007 

sampai dengan 2009. Peristiwa kekerasan dan intoleransi itu pada umumnya 

terkait dengan pelarangan pendirian rumah ibadah, pengrusakan dan penutupan 

paksa tempat ibadah; dan penyesatan aliran keagamaan/keyakinan yang 

disertasi dengan kekerasan.5 Sementara laporan The Wahid Institute 

menyatakan terlah terjadi 59 aksi kekerasan dan inteoleransi terhadap hak 

kebebasan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2008.6

                                                 
5 Setara Institute, Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan 

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, (Jakarta: Setara Institute, 2010). 
6 The Wahid Institute, Menapaki Bangsa yang Kian Retak: Laporan Tahunan Pluralisme 

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008, (Jakarta: The Wahid Institute, 2008). 

 Pada tahun 2010  

The Wahid Institute kembali memaparkan hasil laporannya dengan menyatakan 

bahwa sepanjang tahun 2010 telah terjadi 63 kasus pelanggaran terhadap hak 

kebebasan beragama di Indonesia. Sementara Moderate Muslim Society menilai 
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tahun 2010 sebagai tahun kelam kebebasan beragama di Indonesia. Sepanjang 

tahun 2010 menurutnya telah terjadi 81 kasus kekerasan dan intoleransi 

terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan yang 

terjadi tahun 2010 itu menurut Laporan Moderate Muslim Society berbentuk: 

pengusiran, pembubaran kegiatan atas agama, diskriminasi karena keyakinan, 

penyerangan dan pengrusakan, ancaman tuntutan, dan intimidasi, penutupan 

dan penolakan rumah ibadah dan terakhir pelanggaran kegiatan beribadah.7 Di 

samping itu, data Kepolisian Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa 

sepanjang tahun 2007-2010 telah terjadi 107 kekerasan terhadap hak kebebasan 

beragama, dengan rincian 10 peristiwa kekerasan terjadi pada tahun 2007, 8 

peristiwa pada tahun 2008, 40 peristiwa pada tahun 2009, 49 peristiwa pada 

tahun 2010.8

                                                 
7 Kompas, ”Tahun Kelam Beragama,” Rabu, 22 Desember 2010.  
8 Kompas, Kapolri: Bekukan Ormas Bermasalah, 31 Agustus 2010. 

  

Melihat kenyataan adanya benturan, kekerasan dan pelanggaran terhadap 

kebebasan beragama di atas, pertanyaannya kemudian adalah apakah di 

Indonesia tidak ada jaminan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan? 

Jawaban atas pertanyaan itu, tentu saja positif, artinya semua orang akan 

mengatakan bahwa kebebasan beragama telah sangat tegas dijamin oleh 

konstitusi negara.  

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan 

dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat 

itu menyatakan bahwa, ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya.”  Bahwa, ” Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” 

Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan 

bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.”  
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Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari 

”hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,” oleh 

sebab itu dalam ayat (2) Pasal 28I juga ditegaskan bahwa, ”Setiap orang berhak 

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, ”.9

Kedua, Penetapan Presiden UU No. 1 /PNPS/1965, tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dikukuhkan menjadi Undang-

Undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan 

berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, 

justru memperkuat penafian eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia, di 

samping itu, UU ini juga menafikan eksistensi agama lokal, dengan cara 

mengajak agama lokal untuk kembali ke agama induknya. Agama lokal Tolotang 

di Sulawesi Selatan diajak untuk kembali ke Hindu, begitu juga halnya dengan 

agama Kaharingan di Kalimantan. Di sisi lain, UU ini juga menutup hak hidup 

kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah yang memiliki tafsiran/pemahaman 

yang berbeda dengan ajaran-ajaran pokok agama. Akibatnya atas nama 

 

Kendati telah ditegaskan dalam konstitusi bahwa kebebasan beragama 

telah dijamin oleh negara, tetapi mengapa masih juga muncul benturan, 

kekerasan, dan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama? Inilah 

pertanyaan yang kerapkali mengemuka setiap kali muncul benturan, kekerasan 

dan pelanggaran hak kebebasan beragama. Ada beberapa hal krusial yang 

dapat dirujuk untuk menjelaskan fenomena kekerasan dan pelanggaran terhadap 

hak kebebasan beragama itu: 

Pertama, munculnya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak kebebasan 

beragama akibat dari adanya penafian terhadap eksistensi aliran kepercayaan di 

Indonesia, padahal dalam konstitusi sendiri “kepercayaan” diakui eksistensinya 

sebagaimana terlihat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;  

                                                 
9 Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas 

Perda Syari’ah (Jakarta: The European, Freedom Istitute, dan Penerbit Nalar, 2009), 26.  
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pemurnian ajaran agama dari penyimpangan pemahaman, maka kelompok 

Ahmadiyah kerap menjadi sarasan kekerasan, pengusiran, penyegelan rumah 

ibadah, dan sebagainya.  

Ketiga, sebagai turunan dari UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ini ada 

sejumlah aturan yang berkaitan dengan agama yang membatasi kebebasan 

penduduk Indonesia dalam soal agama, yaitu:10

1. Instruksi Menteri Agama RI No. 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan 

mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. 

 

2. Intstruksi Menteri Agama RI No. 14 tahun 1978 tentang Tindak Lanjut 

Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan 

mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. 

3. Surat Menteri Agama kepada Gubernur/KHD Tingkat I Jawa Timur No. 

B/5943/78 tentang Masalah Menyangkut Aliran Kepercayaan. 

4. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep. 089/J.A/9/1978 tentang 

Larangan pengedaran/Penggunaan Surat Kawin yang Dikeluarkan oleh 

Yayasan Pusat Srati Dharma Yogyakarta. 

5. Surat Menteri Agama kepada para Gubernur/KHD Tingkat I Seluru 

Indonesia No. B.VI/1125/1978 perihal Masalah Penyebutan Agama, 

Perkawinan, Sumpah, dan Penguburan Jenazah bagi Umat Beragama yang 

Dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan. 

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 477/74054 tentang Petunjuk 

Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri no. 221a tahun 1975. 

7. Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur/KDH Tingkat I dan para 

Bupati/Walikotamadya seluruh Indonesia no. 477/286/1980 tentang 

                                                 
10 Musda Mulia, ”Hubungan Islam dan Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama di 

Indonesia,” dalam Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed.), Kebebasan Beragama atau 
Berkepercayaan di Indonesia (Jakarta: Komisi Nasional Hal Asasi Manusia, 2006), 39-60. 
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Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

8. Surat Kejaksanaan Agung kepada Menteri Agama RI up. Dirjen Bimas Islam 

dan Urusan Haji No. B-397/D.I. 1980 perihal Perkawinan antara Penganut 

Sapto Darmo di Daerah Kantor Kabupaten Bojonegoro. 

9. Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri No. B.VI/5996/1980 

perihal Perkawinan, Kartu Penduduk, dan Kematian para Penghayat 

Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

10. Radiogram/telegram Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kepada 

Gubernur/KDH Tingkat I seluruh Indonesia dan Kakanwil Departemen 

Agama seluruh Indonesia No. 470.071/6380/SJ.MA/610/1980. 

11. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan 

Perkawinan dan Perceraian. 

12. Keputusan Jaksa Agung RI No.: KEP-108/J.A./5/1984 tentang 

pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. 

13. Instruksi Menteri Agama RI No. 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan 

Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan. 

14. Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1979 tentang pembinaan, Bimbingan 

dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang 

bertentangan dengan Ajaran Islam.11

Keempat, tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

 

                                                 
11 Keseluruhan peraturan dan perundang-undangan tersebut menurut Musda Mulia harus 

direvisi dengan mengacu kepada substansi ajaran semua agama dan kepercayaan yang selalu 
akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Selain itu, juga harus mengacu kepada 
spirit kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan sejumlah kesepakatan internasional yang telah 
diratifikasi pemerintah, termasuk Konvenan Hak-hak Sipil; Politik dan Konvenan Internasional 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 dan 
11 Tahun 2005.  Lihat catatan kaki no. 10.  
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Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 

Ibadat. PBM ini menurut Ahmad Subakir dkk., telah memicu tingginya angka 

penutupan, penyegelan dan pembakaran rumah ibadah yang semakin tingi 

angkanya pada tahun 2010.12  Tingginya angka pelanggaran terhadap hak 

kebebasan beragama dalam bentuk penyegelan, penutupan, dan pembakaran 

rumah ibadah sampai dengan bulan Juli 2010, mencapai 28 peristiwa. Angka 

tersebut jauh melebihi angka pelanggaran yang terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2009 hanya ada 19 peristiwa sementara tahun 2008 

terdapat 18 peristiwa.13

Kelima, lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang 

Ahmadiyah. Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri telah 

menandatangani SKB No. 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 

Tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada 

Penganut, Anggota, dan/Anggota Pengurus Jemaat AhmadiyahIndonesia (JAI) 

dan Warga Masyarakat, justru memicu muncul kekerasan yang dialami oleh JAI 

di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dengan SKB itu, kekerasan yang 

dilakukan oleh kelompok agama itu, seperti mendapat pembenaran legal. 

  

14

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa negara sejatinya telah 

menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya sebagaimana telah 

dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945. Bahkan, Pasal 29 dari UUD 1945 selaras 

dengan Pasal 18 Deklarasi Universal PBB tentang HAM yang menyatakan: 

”Setiap orang berhak atas kebebasan atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan 

agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, 

dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan, dan kebebasan 

untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan 

agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannnya, 

 

                                                 
12 Ahmad Subakir dkk., Potret Buram Kebebasan Beragama (Yogyakarta: Nadi Pustaka-STAIN 

Kediri Press, 2010), 7. 
13 Setara Institute, Di Mana Tempat Kami Beribadah: Review Tematik Pelanggaran Kebebasan 

Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah dan Hak Beribadah, Januari-Juli 2010 (Jakrata: 
Setara Institute, 2010. 

14 Ahmad Subakir, Potret Buram,  7. 
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beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain, di muka umum maupun sendiri.” 

   Tapi faktanya, kekerasan dan pelanggaran terhadap hak kebebasan 

beragama masih kerapkali terjadi. Tahun 2011 di Banten, terjadi aksi kekerasan 

yang mengakibatkan pengikut Ahmadiyah meregang nyawa. Penyerangan dan 

aksi kekerasan ini dipicu oleh anggapan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang 

sesat dan telah menodai keyakinan umat Islam.  Di tahun 2011 di Temanggung 

Jawa Tengah juga terjadi kerusuhan dan pembakaran rumah ibadah yang dipicu 

oleh isu penodaan agama.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kendati negara 

telah menjamin kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila, 

UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan sejumlah kesepakatan 

internasional yang telah diratifikasi pemerintah, termasuk Konvenan Hak-hak 

Sipil; Politik dan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 dan 11 Tahun 2005).   Akan 

tetapi, namun di sisi lain ada juga peraturan perundang-undangan yang dibuat 

sebagai turunan dari UUD 1945 justru bertentangan dengan semangat 

kebebasan beragama sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU lain 

yang senada dengan semangat itu. Di samping itu, meskipun semangat 

kebebasan beragama telah sedemikian jelas dijamin oleh negara namun 

kekerasan terhadap komunitas agama masih muncul di tengah-tengah 

masyarakat yang dipicu oleh beragam faktor. 

Jika telah ada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai 

pengejawantahan jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama namun 

justru bertentangan dengan semangat kebebasan beragama sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945 dan UU lain yang selaras dengan UUD 1945, maka peraturan 

perundang-undangan yang bertentangan itu perlu direvisi atau dibentuk Undang-

Undang baru yang dibangun atas semangat  Pasal 29 UUD 1945 dan UU lain 

yang senafas dengan UUD tersebut.  
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               Terkait dengan perlunya membentuk undang-undang baru yang dapat 

menjamin hak beragama setiap penduduk, ada yang mengusulkan undang-

undang itu diberi nama Undang-Undang kebebasan Beragama, namun ada juga 

yang mengusulkan Undang-Undang itu diberi nama Kerukunan Umat beragama. 

Karena Undang-Undang yang dikehendaki itu adalah yang mengatur hubungan 

antar pemeluk agama dalam kerangka masing-masing pemeluk menjalankan 

agamanya, maka naskah akademik ini memilih nama Undang-Undang 

Kerukunan Umat Beragama. 

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membentuk Undang-Undang 

baru itu? Apa alasan mendasar pembentukan UU tersebut? Apa saja materi 

yang perlu diatur dalam UU baru itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pokok ini perlu dibuat kajian secara mendalam bentuk naskah akademik.  

Secara lebih terperinci pertanyaan-pertanyaan utama yang dikaji dalam 

naskah akademik ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama, bagaimana 

kerukunan umat beragama itu diselenggarakan? Apa saja peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan menjalankan agama 

di Indonesia? 

2. Apa argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai urgensi 

pembentukan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama? 

3. Jika pembentukan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama itu dinilai 

urgen, apa saja materi yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang 

tersebut? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

Berdasarkan empat hal di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik 

ini adalah untuk:  

1. memahami konsep kerukunan umat beragama, penyelenggaraan kerukunan 

umat beragama; 
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2. mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur 

kerukunan umat beragama di Indonesia; 

3. mendeskripsikan argumentasi  filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai 

urgensi pembentukan Undang-Undang Kerukunan Umat  Beragama; dan  

4. mendeskripsikan ruang lingkup materi dari RUU Kerukunan Umat  Beragama. 

Naskah Akademik ini diharapkan berguna sebagai rujukan perumusan 

Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang komprehensif, 

integratif, efektif sebagai acuan bagi pelaksanaan kerukunan umat beragama di 

Indonesia.   

D. METODE PENYUSUNAN 

Penyusunan Naskah Akademik RUU Kerukunan Umat Beragama dilakukan 

dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan 

Naskah Akademik yang selama ini berkembang di DPR RI dan Pemerintah. 

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:  

1. studi literatur/kepustakaan tentang Kerukunan Umat Beragama, dan materi 

lainnya yang relevan;  

2. analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Kerukunan Umat  Beragama di 

Indonesia;  

3. melakukan diskusi terbatas dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai 

Kerukunan Umat Beragama yang melibatkan beberapa aktivis LSM (Dr. 

Rumadi, The Wahid Institute), Akademisi (Prof.Dr. Azyumardi Azra, UIN 

Syarif Hidayatullah), Majelis agama (MUI, KWI, PGI, MATAKIN, PHDI, dan 

Walubi) dan instansi-instansi terkait (Pusat Kerukunan Umat Beragama, 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI) yang 

dilaksanakan di Jakarta selama bulan November-Desember tahun 2010. 

4. melakukan pengumpulan data lapangan tentang implementasi kebijakan 

kebebasan beragama di tiga kota yaitu Ternate provinsi Maluku Utara, 
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Denpasar provinsi Bali, dan Banda Aceh provinsi Nanggoe Aceh 

Darussalam. 

5. merumuskan draft awal Naskah Akademik yang kemudian dipresentasikan 

dalam diskusi terbatas Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU 

Kerukunan Umat Beragama; 

6. merumuskan draft RUU dan mendiskusikan draft RUU tersebut dengan 

beberapa pakar dan akademisi.  
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BAB II 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

 

A. PENGERTIAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN  

1. Pengertian Agama 
Secara istilah, agama15 dipahami oleh para ilmuan secara berbeda-beda: 

Cicero (abad 15 SM) mendefinisikan agama sebagai ”anutan yang 

menghubungkan antara manusia dengan Tuhan.” Sementara Emanuel Kant 

mendefinisikan agama sebagai, ”perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-

perintah Tuhan.” Herbert Spencer mengatakan bahwa faktor utama dalam agama 

adalah iman akan adanya kekuasaan tak terbatas, atau kekuasaan yang tidak bisa 

digambar batas waktu atau tempatnya. E.B. Taylor mengatakan bahwa agama 

adalah keyakinan tentang adanya makhluk spiritual (roh-roh). Emile Burnaof 

mengatakan agama adalah ibadah, dan ibadah itu pekerjaan campuran. Agama 

merupakan pekerjaan akal manusia yang mengakui adanya kekuatan Yang 

Mahatinggi; juga pekerjaan hati manusia untuk memohon rahmat dari kekuasaan 

tersebut. 16

Menurut Harun Nasution intisari yang terkandung dalam istilah agama ialah 

ikatan. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 

   

                                                 
15 Secara bahasa, agama dipandang sebagai kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yang 

artinya ”tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu, a yang berarti ”tidak”, dan 
gama yang berarti ”kacau”. Dari sudut pandang kebahasaan itu, maka agama adalah suatu 
peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Arab, agama 
dikenal dengan kata al-din dan al-millah. Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti. Al-din dapat 
diartikan al-mulk (kerajaan), al-khidmah (pelayanan), al-izz (kejayaan), al-dlull (kehinaan), al-ikrah 
(pemaksaan), al-ihsan (kebajikan), al-adah (kebiasaan), al-ibadah (pengabdian), al-qahr wa al-
shulthan (kekuasaan dan pemerintahan), al-tadzallul wa al-khudu’ (tunduk dan patuh), al-tha’ah 
(taat), al-islam wa al-tawhid (penyerahan dan pengesaan Tuhan). Adapun pengertian al-din yang 
berarti agama adalah nama yang bersifat umum. Artinya tidak ditujukan kepada salah satu agama; 
ia adalah nama untuk setiap kepercayaan yang ada di dunia ini. Dalam bahasa Inggris kata 
agama dikenal dengan religion, kata ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Latin Religare, yang 
artinya mengumpulkan atau mengikat. Berdasarkan arti ini, agama diartikan dengan keterikatan 
sekelompok manusia dengan Tuhan atau dewa. Ada juga yang mengatakan bahwa kata religion 
berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin, religere, yang menunjukkan arti ibadat yang 
berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan hormat. Lihat Dadang Kahmad, Sosiologi Agama 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 13. 

16 Ibid.,  



NA RUU KUB 1 AGUSTUS 2011 

14 
 

manusia. Ikatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari 

manusia. Satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindra. Oleh 

karena itu agama diberi definisi-definisi sebagai berikut: (1) Pengakuan terhadap 

adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi; (2) 

Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia; (3) 

Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia; (4) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang 

menimbulkan cara hidup tertentu; (5) Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) 

yang berasal dari suatu kekuatan gaib; (6) Pengakuan terhadap adanya 

kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib; (7) 

Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan 

takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia; (8) 

Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul.17

Berdasarkan beberaapa definisi di atas, Harun Nasution kemudian 

menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang terdapat dalam agama, yaitu: 

(1) Kekuatan gaib: manusia menyadari bahwa dirinya lemah dan memerlukan 

suatu kekuatan gaib itu sebagai tempat untuk meminta pertolongan. Oleh karena 

itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib 

tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan 

larangan kekuatan gaib itu; (2) keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di 

dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan 

kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula; dan (3) Respon 

emosional manusia. Respons itu, bisa berbentuk perasaan takut. Seperti yang 

terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat 

dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya respon emosional itu, mewujud 

dalam berbagai penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau 

 

                                                 
17 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I, (Jakarta: UI Press, 1979), h. 11. 
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pemujaan yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya respon itu 

mengejawantah dalam bentuk cara hidup tertentu.18

Sementara itu, menurut John A. Titaley

 
19, definisi agama yang umum 

digunakan dalam studi keagamaan adalah definisi yang dikemukakan oleh 

Leonard Swidler dan Paul Mojzes.20

Jika suatu institusi sosial itu, jelas Titaley, telah memenuhi persyaratan 

keempat Cs itu, maka institusi sosial tersebut dapat disebut sebagai agama.

 Definisi itu dapat disebut sebagai definisi 4 

Cs. Keempat Cs tersebut adalah creed, code, cult, dan community. (1) Creed  

merupakan kepercayaan tentang sesuatu yang secara mutlak dianggap benar bagi 

kehidupan manusia. Kebenaran itu dapat berbentuk dewa atau Tuhan atau AIlah, 

akan tetapi dapat juga berbentuk yang bukan itu, seperti misalnya gagasan, 

kesenangan, dan sebagainya; (2) Code merupakan pedoman tata tindak (perilaku) 

yang timbul akibat adanya kepercayaan di atas. Maksudnya, tindakan manusia 

terjadi berdasarkan pemahaman atas kepercayaan di atas. Tindakan-tindakan ini 

termasuk kategori tindakan etis; (3) Cult merupakan  upaya manusia untuk 

menyelaraskan dirinya dengan yang dipercayai tadi, baik sebagai cara untuk 

memahami kehendak-Nya atau memperbaiki kembali kesalahan manusia yang 

tidak sesuai dengan kehendak kepercayaan tadi; (4) Community yakni adanya 

kenyataan suatu umat (komunitas) yang terkait dalam kepercayaan itu.   

21

Para menurut Komaruddin Hidayat, memang tidak memiliki definisi tunggal 

tentang apa itu agama. Namun demikian definisi-definisi yang dikemukakan oleh 

para ahli itu terdapat elemen-elemen yang dianggap paling fundamental yang 

disepakati oleh para ahli, yaitu: keyakinan terhadap eksistensi Tuhan, rasul utusan 

Tuhan, kitab suci, ajaran ritual keagamaan, dan keyakinan terhadap keabadian 

jiwa serta balasan baik-buruk di akhirat kelak. Agama dalam pengertian tersebut 

ditemukan hampir di semua bangsa, meski tidak sama persis. Jika diringkas, 

terdapat tiga aspek menonjol dalam agama, yaitu: meyakini adanya Tuhan, 

  

                                                 
18 Ibid.,  
19 John A. Titaley, “Hubungan Agama dan Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama di 

Indonesia,” dalam Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama, h. 25. 
20Leonard Swidler and Paul Mojzes, The Study of Religion in an Age of Global Dialogue 

(Philadelphia: Temple University Press, 2000).  
21 John A. Titaley, ”Hubungan Agama dan Negara, h. 26. 
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meyakini kehidupan setelah kematian, dan aktivitas ritual untuk berdoa pada 

Tuhan.22

a. Agama ketuhanan (teistic religion), yaitu agama yang para penganutnya 

menyembah Tuhan (theos). Agama-agama ini mempunyai keyakinan bahwa 

Tuhan adalah tempat manusia menaruh kepercayaan, dan kecintaan kepada-

Nya merupakan kebahagiaan. Agama ketuhanan, yang merupakan asal-usul 

istilah dari semua system kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan, mencakup 

kepercayaan terhadap satu atau banyak Tuhan. Agama ketuhanan ini terdiri 

dari beberapa bentuk, yaitu: (1) Monotesime, yaitu bentuk religi/agama yang 

mendasarkan kepercayaan terhadap satu Tuhan; (2) Politeisme, yaitu bentuk 

religi yang didasarkan pada kepercayaan akan adanya banyak Tuhan. Para 

 

Secara teologis, para agamawan mengatakan bahwa berdasarkan asal 

usulnya seluruh agama yang dianut manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua 

kategori. Pertama, “agama kebudayaan,” (cultural religion), disebut juga agama 

thabi’i atau agama ardhi, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan 

diwahyukan, melainkan agama yang ada karena hasil proses antropologis, yang 

terbentuk dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal.  

Kedua, “agama samawi” atau “agama wahyu” (revealed religions), yaitu 

agama yang dipercayai diwahyukan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada utusan-

Nya yang dipilih dari manusia. Agama wahyu ini disebut juga din al-haqq, yaitu 

agama yang mempunyai nabi atau rasul, mempunyai kitab suci dan umat. Secara 

histories, penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada agama yang 

mengajarkan adanya wahyu, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.  

 Secara antropologis dan sosiologis, agama yang ada di dunia ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu agama spiritualisme dan 

materialisme. 

Pertama, Spiritualisme, adalah agama penyembah sesuatu (zat) yang gaib 

yang tidak tampak secara lahiriah, sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak 

berbentuk. Agama spiritualisme terbagi menjadi beberapa kelompok:   

                                                 
22 Komaruddin Hidayat, “Agama Punya Seribu Nyawa,” dalam Seputar Indonesia, Jum’at 29 

Juli 2011, h. 1 dan 15. 
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penganut politeisme memiliki kecenderungan memilih di antara dewa-dewa 

yang mereka percayai untuk diangkat, dilebihkan, dan diutamakan, yang 

dianggap sebagai Yang Mahakuasa. Tahapan ini disebut Henotheisme. Pada 

tahapan ini mereka menyembah satu Tuhan dengan mengakui keberadaan 

Tuhan-Tuhan yang lain. 

b. Agama penyembah roh, yaitu kepercayaan orang primitif kepada roh nenek 

moyang, roh pemimpin, atau roh para pahlawan yang telah meninggal. Mereka 

percaya bahwa yang sudah meninggal itu dapat memberikan pertolongan dan 

perlindungan ketika manusia mendapat kesulitan. Untuk menghadirkan roh-roh 

tersebut perlu diadakan upacara keagamaan yang khusus dan kompleks. 

Agama penyembah roh ini dapat dibagi menjadi dua, pertama, disebut 

animisme, yakni bentuk agama yang mendasarkan diri pada kepercayaan 

bahwa di sekeliling tempat tinggal manusia itu dia berbagai macam roh yang 

berkuasa dan terdiri atas aktivitas pemujaan atau upacara guna memuja roh 

tadi. Kedua, disebut dengan dinamisme, yakni bentuk agama yang 

berdasarkan kepercayaan kepada kekuatan sakti yang ada dalam segala hal.  

Kedua, agama materialisme adalah agama yang mendasarkan 

kepercayaannya terhadap adanya Tuhan yang dilambangkan dalam wujud benda-

benda material, seperti patung-patung manusia, binatang, atau sesuatu yang 

dibangun dan dibuat untuk disembah. 

Agama materialisme pada hakikatnya tidak terlalu jauh berbeda dari agama 

spiritualisme, sebab pada dasarnya mereka mempercayai jiwa atau sesuatu yang 

gaib. Hanya mereka lebih menekankan kepada pengagungan fisik material 

daripada pengagungan kekuatan jiwa yang ada dalam fisik materil itu. Dengan 

kata lain, walaupun mereka mempercayai  kekuatan roh atau jiwa, tetapi lebih 

pada wujud materinya daripada jiwa yang menempatinya. Atau mereka lebih 

mempercayai perwujudan Tuhan pada benda yang tampak daripada yang tidak 

tampak; mereka lebih mempercayai Tuhan dalam bentuk realitas materi daripada 

Tuhan dalam bentuk idea yang tanpa wujud.23

                                                 
23 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 13. 
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2. Pengertian Kepercayaan  
Selain menyebut kata “agama”, Pasal 29 ayat (2)  Undang-Undang Dasar 

1945 juga menyebut kata “kepercayaan”. Kata “agama” dan “kepercayaan” tentu 

saja memiliki makna yang berbeda. Di dalam kata “agama” terkandung unsur 

kepercayaan, sebaliknya, kata “kepercayaan” belum tentu merupakan “agama”  

Kata kepercayaan kerapkali diartikan sebagai keyakinan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk agama.24

Aliran kebatinan atau yang sekarang dikenal dengan “kepercayaan”, 

lengkapnya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah suatu sistem 

kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, 

paham, sekte atau mazhab dari agama tersebut, serta bukan pula termasuk 

kepercayaan adat. Nama kebatinan itu lebih dikenal pada tahun 1950-an sampai 

dengan tahun akhir 1960-an, muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau 

perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpinan oleh guru kebatinan 

yang mengajarkan ilmunya kepada pengikut-pengikutnya. Dengan adanya 

berbagai macam perguruan yang ajarannya kadang-kadang berbeda satu sama 

lain, maka terdapat berbagai macam aliran kebatinan. Ilmu yang diajarkan, yang 

pada umumnya menurut pengakuan para guru itu diperoleh atas dasar wahyu atau 

wangsit dari Tuhan, disebut juga dengan ilmu kebatinan dan kadang-kadang 

 Kata “kepercayaan” 

biaya diberi tambahan kata yakni, “aliran”, sehingga menjadi “aliran kepercayaan”.  

Kata majemuk ini merujuk pada semua aliran kepercayaan dalam masyarakat baik 

yang bersumber dari agama atau di luar agama serta yang melakukan kegiatan-

kegiatan yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawen, 

perdukunan, peramalan, paranormal, dan metafisika. Aliran kepercayaan juga 

dimaknai sebagai paham yang bersumber dari budaya bangsa yang mengandung 

nilai-nilai spiritual/kerohanian dan diakui sebagai warisan leluhur yang telah hidup 

membudaya dalam masyarakat di Indonesia. 

                                                 
24 Soeharto, Pidato Kenegaraan RI di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1967 (Jakarta, 1967), h. 

597. 
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disebut dengan ilmu kerohanian, ilmu kejiwaan, ilmu kesukman, ilmu kasunyatan, 

dan ilmu kesempurnaan.25

Aliran Kebatinan adalah doktrin atau ajaran yang lebih mengarah kepada 

“mengolah kejiwaan” atau spiritual yang cenderung memakai metode-metode 

mistik, magis, supranatural, dan sebagainya. Penganut aliran kebatinan tersebut 

biasanya membentuk suatu wadah atau organisasi formal. Namun mereka sering 

mengkategorikan diri mereka sebagai penganut “kepercayaan” juga. Padahal 

biasanya kelompok ini secara formal, dalam identitas keagamaannya secara 

administratif, menganut agama umum atau mainstream mayoritas.

 

26

Hal demikian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data kependudukan terdiri 

dari atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan 

meliputi antara lain agama/kepercayaan.

 

Aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meliputi berbagai aliran 

kebatinan, kerohanian dan aliran kepercayaan suku atau kepercayaan agama-

agama lokal yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya spiritual yang 

meyakini keberadaan Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis 

aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 

lebih dikenal dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk 

organisasi-organisasi kepercayaan. 

Atas dasar definisi di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kepercayaan adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Entitas 

kepercayaan ini bukan merupakan agama. Ada dua unsur yang terdapat dalam 

entitas kepercayaan dalam konteks Indonesia, yaitu, pertama, unsur aliran 

kebatinan dan kedua unsur agama lokal atau kepercayaan adat.  

27

                                                 
25 IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 14.  
26 P. Djatikusumah, “Posisi Penghayat Kepercayaan” dalam Masyarakat Plural di Indoensia,” 

dalam Elza Peldi Taher (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan 
Effendi (Jakarta: ICRP dan KOMPAS, 2009), h. 368-374. 

27 Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) 

 Dalam peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang 
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dimaksud dengan kepercayaan adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan 

dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur 

yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal. Penganut kepercayaan adalam 

peraturan pemerintah ini disebut dengan istilah penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disingkat menjadi penghayat 
kepercayaan, yakni setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai 

penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.28

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kepercayaan adalah 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama dan bukan merupakan 

agama.  

Dalam konteks Undang-undang yang dimaksud dengan kepercayaan terdiri 

dari: aliran kebatinan dan kepercayaan lokal yang sering disebut dengan agama 

lokal. Penganut kepercayaan disebut dengan penghayat kepercayaan. 

B. PLURALITAS AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA  
Indonesia adalah negara multi-agama dan kepercayaan, di negeri ini hidup 

beragam agama, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katholik, Konghuchu, 

Yahudi, dan Baha’i.29

Penelitian IGM Nurdjana menjelaskan di Yogyakarta misalnya terdapat 

sekitar 12 organisasi dan penganut aliran kebatinan di Yogyakarta: (1) Kerohanian 

Sapta Dharma; (2) Paguban Sumarah; (3) Pangestu; (4) Aliran Kebatinan 

Perjalanan; (5) Persatuan Eklasing Budi Murko; (6) Sumarah Purbo; (7) 

Paguyuban Hardo Pusoro; (8) Ngesti Tunggal; (9) Mardi Santosaning Budi (MSB); 

 Di samping agama-agama tersebut, ada juga aliran 

kepercayaan yang terdiri dari aliran kebatinan dan agama lokal.  

                                                 
28 Lihat ketentuan Umum nomor 18 dan 19 dalam Peraturan Pemerintah tersebut. 
29 Dalam Penjelasan Pasal 1 PNPS No. 1 Tahun 1965, disebutkan bahwa agama-agama yang 

dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khong Tju 
(Confusius). Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, 
Taoism dilaranga di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 
29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.  
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(10) Kesunyatan Bimo Suci; (11) Setya Budi Perjanjian ’45; dan (12) Susilo Budi 

Darmo (Subud).30

 Sementara itu di beberapa daerah di Indonesia hidup juga agama-agama 

lokal seperti: Sunda Wiwitan di Kenekes Banten, agama Djawa Sunda di Kuningan 

Jawa Barat, Buhun di Jawa Barat, Tolottang di Sulawesi Selatan, Kaharingan di 

Kalimantan, dan Samin di Jawa Timur, Wetu Telu di NTB, Parmalim di Sumatera 

Utara, Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara, Naurus di Pulau Seram 

Maluku, dan lain-lain.

 

31

Pluralitas agama dan kepercayaan itu, di satu sisi merupakan kekayaan 

kultural yang patut disyukuri, namun di sisi lain kekayaan kultural itu, juga bisa 

menjadi menjadi pemicu konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Kenyataan demikian sejatinya telah disadari sejak dini oleh para pendiri bangsa 

(the founding fathers), kesadaran itu diwujudkan dalam bentuk pemilihan ideologi 

negara dan penjaminan dalam konstitusi negara terhadap setiap penduduk untuk 

memeluk agama dan berkepercayaan. Ideologi yang dipilih oleh para pendiri 

bangsa adalah Pancasila, dengan pilihan ini maka Indonesia bukan negara 
agama bukan juga negara sekuler, karena agama diberi kedudukan penting dalam 

kehidupan negara-bangsa.

  

 
C. JAMINAN NEGARA ATAS HAK BERAGAMA 

32

Merujuk pada konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 

ayat (1) dan (2), bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa 

dan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu. Maka setiap agama maupun kepercayaan yang dianut oleh 

  

                                                 
30    IGM Sudjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang, h. 50. 
31    P. Djatikusumah, Posisi “Penghayat Kepercayaan”, h. 372 
32  Kajian tentang dasar Negara dapat cermati dalam tulisan Lukman Hakim Saifuddin, 

“Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif 
Pancasila,” makalah disampaikan dalam “Kongres Pancasila” yang diselenggarakan oleh 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 30 Mei-1 Juni 
2009. Moh. Mahfud MD, “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi,” makalah 
disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di 
Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, diselenggarakan oleh 
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Senin 5 Oktober 2099.  
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setiap penduduk dijamin oleh negara. Karena dijamin oleh negara maka setiap 

pemeluk agama dan penghayat kepercayaan berhak untuk menjalankan agama 

yang dianutnya, begitu juga setiap penghayat kepercayaan juga berhak untuk 

menjalankan kepercayaannya. 

Di samping disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), hak beragama juga 

disebutkan dala Pasal 28 E ayat (1) dan (2). Ayat (1): setiap orang bebas memeluk 

agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sosial sesuai 

dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (1) juga menyebut hak beragama sebagai 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.   

 
D. KEKERASAN KEAGAMAAN  

Namun jaminan negara atas pemeluk agama dan atas penghayat 

kepercayaan tidak sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang telah diatur 

dalam konstitusi. Hal itu terlihat pada ketidakharmonisan hubungan atau relasi 

antar antar agama dan kepercayaan di Indonesia. Praktik kekerasan seperti 

perusakan dan penyegelan secara ilegal sebuah tempat ibadah atau aset sebuah 

kelompok keagamaan atau penghayat kepercayaan masih kerapkali terjadi. 

Kelompok Ahmadiyah misalnya adalah korban kekerasan keagamaan 

terbesar sepanjang tahun 2008. Berdasarkan sumber sekunder dari berbagai 

media massa dan sumber-sumber lain setidaknya terdapat 20 peristiwa kekerasan 

yang bisa dicatat sepanjang tahun 2008 terhadap tempat ibadah dan aset yang 

menjadi korban kekerasan. Menurut IGM Sudjana, dari 20 peristiwa kekerasan 

terhadap kelompok Ahmadiyah itu dapat dibagi menjadi empat kategori: (1) 

pengrusakan terhadap masjid atau mushalla sebanyak 5 kasus; (2) pengrusakan 

terhadap aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus; (3) penyegelasn terhadap 

masjid atau mushalla 11 kasus; dan (4) penyegelan terhadap aset non tempat 

ibadah sebanyak 2 kasus. 

Terlepas dari debat teologis yang terjadi tentang Ahmadiyah, yang sejak 

tahun 1985 tergolong kelompok aliran kepercayaan yang berindikasikan agama 
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Islam (Data Intel Pampol, 1985:1), sudah seharusnya dilindungi oleh negara dari 

praktik kekerasan. 

Peristiwa kekerasan keagamaan tahun 2008 di luar kasus Ahmadiyah juga 

terjadi antara lain: (1) Penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid di 

Kelurahan Bagan, Deli, Medan; (2) Penyerangan terhadap fasilitas masjid dan 

pesantrean Darusy Syifa di Lombok Timur; (3) Bentrokan antar pengikut Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI) dan Umat Muslim di Lombok Timur; (4) Bentrokan antar 

anggota Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo; (5) pengusiran warga 

terhadap tokoh aliran Salafi di Lombok Barat; (6) Penyerangan terhadap aksi 

AKKBB di Monas Jakarta; (7) konflik jemaat gereja HKBP Resort Bandung Riau 

dengan HKBP Resort Bandung; (8) Penolakan sebagian warga atas 

pembangunan Gereja Barnabas di Pamulang; (9) Penghentian kegiatan Ibadah 

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Pondok Rangon; (10) Penghentian 

pembangunan gereja HKBP Cinere; (11) Penghentian kegiatan ibadah di gereja 

Bethel Indonesia Indonesia (GBI) Jakarta Utara; (12) Pembongkaran gereje HKBP, 

Gekindo, dan GPDI oleh petugas Tantrib di Bekasi; (13) Perusakan gereja di 

Nabire; (14) pembongkaran tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia.33

Kekerasan keagamaan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia 

merupakan pelanggaran terhadap hak beragama dan berkepercayaan 

   

Pada tahun 2010, terdapat beberapa kasus kekerasan keagamaan yang 

mendapat perhatian masyarakat, pemerintah dan para legislator, salah satu kasus 

kekerasaan keagamaan itu adalah yang menimpa komunitas Kristen, tepatnya 

jemaat HKBP Bekasi Jawa Barat, kekerasan keagamaan ini pada mulanya dipicu 

oleh praksis pembangunan rumah ibadat.  

Sementara pada tahun 2011 kekerasan keagamaan kembali menimpa 

jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten, dan pembakaran dan 

perusakan gereja di Temanggung Jawa Tengah, aksi kekerasan ini dipicu oleh 

kasus persidangan penodaan agama.  

 
E. KENISCAYAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

                                                 
33 http://www.crcs.ugm.co.id 
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sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, terjadinya 

kekerasan keagamaan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa hubungan umat 

beragama di Indonesia masih diliputi hubungan yang tidak harmonis, tidak toleran, 

dan penuh pra sangka.  Untuk membangun kehidupanan umat beragama yang 

harmonis diperlukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama. 

Kerukunan umat beragama adalah suatu keadaan hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.34

Konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: 

(1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; (3) 

kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut 

biasa disebut dengan istilah ”Trilogi Kerukunan.”

 

35

Dalam kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: 

pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang 

atau kelompok lain, kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan 

ajaran yang diyakininya, dan ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan 

selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu 

mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun formulasi kerukunan tersebut 

pada dasarnya adalah sebagai aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran 

agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah 

pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari 

ajaran ketuhanan.

 

36

                                                 
34 Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadat, Pasal 1 angka (1). 

35 Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: 
Departemen Agama, 1982), h. 12. 

36 Abd. Rahman Mas’ud dan A. Salim Ruhana (Tim Revisi Edisi Ke-11), Kompilasi Kebijakan 
dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, Edisi Ke-11, (Jakarta: 
Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 6. 
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Untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis 

maka para pemeluk agama perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang dapat menimbulkan titik rawan hubungan antaragama, yaitu:  

1. Pendirian rumah ibadat, mendirikan rumah ibadat adalah hak setiap 

komunitas agama. Akan tetapi rumah ibadat yang didirikan tanpa 

mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan 

umat beragama setempat seringkali menciptakan ketidakharmonisan 

hubungan antarumar beragama yang dapat menimbulkan konflik antarumat 

beragama. 

2. Penyiaran agama. Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak 

seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun melalui media 

elektronika serta media lainnya, dapat menimbulkan kerawanan di bidang 

kerukunan antarumat beragama, lebih-lebih jika upaya-upaya penyiaran itu 

ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah 

memeluk agama. 

3. Bantuan Luar Negeri. Bantuan luar negeri untuk berbagai kepentingan 

pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan material/finansial 

maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan-peraturan 

yang berlaku, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bidang 

kerukunan umat beragama, baik di kalangan intern umat beragama maupun 

antar umat beragama. 

4. Perkawinan berbeda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan 

yang berbeda agama atau berlainan iman, walaupun pada mulanya bersifat 

pribadi bisa menimbulkan konflik antarkeluarga, tetapi tidak jarang pula hal 

tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama, 

lebih-lebih bila akar-akar masalahnya telah menyangkut status hukum 

perkawinan dari perkawinan tersebut atau menyangkut status harta benda 

hasil perkawinan, pembagian warisan , dsb. 

5. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Penyelenggaraan upacara 

perayaan hari-hari suci atau hari-hari besar keagamaan yang kurang 

memperimbangkan kondisi, situasi dan suasana psikologis dan lingkungan 
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sosial keagamaan di mana upacara perayaan tersebut diselenggarakan 

dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerawanan di bidang kerukunan 

antarumat beragama. 

6. Penodaan agama. Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai 

ajaran dan keyakinan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok penganut agama lain dapat menyulut muatan emosi agresivitas 

dan meletupnya pijar-pijar sensitivitas keagamaan yang menimbulkan 

kerawanan di bidan kerukunan antarumat beragama. 

7. Kegiatan aliran sempalan. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang, tetapi jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran 

suatu agama, dapat menimbulkan kerawanan, baik hubungan antarumat 

beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat ekslusif dan mengajukan 

klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau paham-paham keagamaan 

yang dianutnya secara berlebih-lebihan. Sifat dan sikap demikian dapat 

menimbulkan kerawanan dalam hubungan intern suatu umat beragama 

atau hubungan antarumat beragama. 

8. Aspek-aspek non-agama. Aspek-aspek non-agama yang dapat 

menimbulkan gejolak pengaruh terhadap kerawanan hubungan antarumat 

beragama bisa berupa tingkat kepadatan penduduk, melebarnya 

kesenjangan sosial ekonomi, faktor muatan politik (politisasi agama), 

pelaksanaan pendidikan yang kurang atau tidak mempertimbangkan faktor, 

nilai dan etika agama, dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras 

yang berskala nasional atau pun internasional, yang masuk ke Indonesia 

melalui berbagai kegiatan agama.37

                                                 
37 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur (Jakarta: Proyek Peningkatan 

Pengkajian Kerukunan Hidup Umat beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang 
Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002), h. 204. H.A. Kadir Karding, Ketua 
Komisi VIII dalam suatu kesempatan (Senin, 21 Februari 2011), memaparkan Materi Muatan RUU 
Kerukunan Umat Beragama, menurutnya materi muatan RUU KUB meliputi: Penyiaran Agama; 
Pendirian tempat ibadah; Peringatan Hari Besar Keagamaan; Penodaan Agama;Pendidikan 
Agama; Perkawinan Beda Agama; Pemakaman Jenazah; Bantuan Asing/Luar Negeri; Sumber 
Dana dan Alokasi Anggaran; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan; sementara dalam sebuah 
diskusi yang diselenggaran oleh P3DI Setjen DPR RI pada tanggal 22 Juni 2011, Ahmad Zainuddin 
menyampaikan 7 faktor yang sering menjadi pemicu konflik atau penghambat kerukunan umat 
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Terkait dengan pendirian rumah ibadat, baik masjid, gereja, sinagog, 

ataupun kuil, menurut Alwi Shihab, di mana pun akan selalu mendapatkan 

hambatan apabila masyarakat setempat tidak merestuinya. Alasan untuk tidak 

merestui pembangunan ini bermacam-macam. Ada yang semata bermotifkan 

fanatisme agama (menganggap agama lain sebagai musuh), ada juga yang 

beralasan ekonomis (pendirian rumah ibadat akan menjadikan harga tanah anjlok), 

alasan keamanan (meningkatkan potensi konflik antarwarga), atau alasan 

lingkungan (menimbulkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketenangan karena 

kerasnya bel gereja atau nyaringnya suara azan). Yang paling sulit diatasi adalah 

ketika alasan penolakan semata-mata karena fanatisme agama. Untuk 

mengatasinya perlu penanganan khusus yang melibatkan banyak pihak. Namun 

yang paling berperan adalah pemuka agama yang dapat berdiri sebagai penengah 

dan pendidik bagi jamaahnya agar fanatisme buta dapat dikikis.38

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, 

pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan 

bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok 

yang telah memeluk agama/menganut agama yang lain berpindah dan 

memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut. 

 

Selanjutnya hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam konteks 

hubungan harmonis antarumat beragama adalah tentang pelaksanaan 

penyiaran agama. Pada tahun 1979, pemerintah melalui SKB Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB No. 1 Tahun 1979, dalam SKB 

itu terutama bagian penyiaran agama, pasal 4 dinyatakan bahwa:  

”Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap 

orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama dengan cara:  

                                                                                                                                                     
beragama, yaitu: pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; bantuan luar negeri; perkawinan beda 
agama; perayaan hari besar keagamaan; penodaan agama; dan kegiatan aliran sempalan.   

38 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan-
ANteve, 1999),  h. 119-120. 
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b. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk 

barang penerbitancetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang 

yang telah memeluk/menganut agama yang lain.  

c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah 

memeluk/menganut agama yang lain.  

Pasal 4 dari SKB di atas diprotes oleh DGI dan MAWI, terutama tentang 

”pembatasan target penyiaran agama”, yakni hanya kepada mereka yang belum 

beragama. Menurut mereka aturan ini bertentangan dengan kebebasan 

beragama. Adapun bahwa penyiaran agama tidak boleh dilakukan melalui 

bujukan pemberian uang dan sebagainya, pada prinsipnya mereka setuju. 

Dalam hal ini, DGI dan MAWI mengusulkan agar rumusan pasal 4 itu diubah 

menjadi: 

”Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan 

cara-cara yang bertentangan dengan kemerdekaan serta martabat manusia dan 

keluhuran agama, seperti: 

a. Memberikan barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, 

pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun juga 

sebagai alat bujukan memeluk agama. 

b. Memaksakan penyebaran pamflet... dan seterusnya dan seterusnya... pada 

orang-orang yang tidak bersedia menerimanya. 

c. Memaksakan kunjungan ke rumah-rumah dari orang-orang yang tidak 

bersedia menerimanya.39

 
 

F. DIALOG ANTAR AGAMA : TOLERANSI DAN PLURALISME   
Hubungan antaragama yang harmonis sangat ditentukan oleh kedewasaan 

pemeluk agama dalam menyikapi pluralitas agama. Para pemeluk agama 

seyogyanya menyadari perlunya membangun hubungan antaragama yang toleran, 

tanpa prasangka, dan  tanpa diskriminatif melalui dialog antaragama. 

                                                 
39 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 306-307.  
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Melalui dialog antaragama, umat beragama mempersiapkan diri untuk 

melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang 

kenyataan hidup. Dialog antaragama ditujukan untuk saling mengenal dan saling 

menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan 

sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari 

persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu 

masyarakat.  

Ada praksis menarik dari dialogantar agama yang dilakukan oleh umat 

Protestan dan Umat Islam di Yogyakarta dan Malang Jawa Timur, di Yogyakarta 

ada program yang disebut dengan SITI (Studi Intensif tentang Islam), program 

telah berjalan selama 9 tahun, dan diikuti oleh pendeta-pendata dan kalangan 

umat Islam. Secara khusus program ini bertujuan untuk memahami Islam dengan 

berbagai aspeknya, di samping itu para peserta juga diajak untuk mengenal dan 

menyelami kehidupan pesantren dengan cara tinggal bersama komunitas santri 

untuk beberapa lama di Pesantren. Seperti halnya di Yogyakarta program serupa 

juga di lakukan di Malang Jawa Timur dengan nama program SIKI (Studi Intensif 

Kriste-Islam). 

Meski dialog antaragama telah sering digelar namun mengapa kekerasan 

keagamaan tetap kerapkali muncul kepermukaan? Menurut Sumanto Al Qurtuby, 

selama ini dialog antaragama belum menyentuh esensi dan maksud dari dialog 

antaragama. Dialog antar agama mestinya merupakan proses komunikasi terus 

menerus untuk memahami pemikiran, pandangan dunia, ajaran, tradisi, dan filosofi 

hidup hidup komunitas agama mitra dialog. Tujuan dialog adalah untuk 

meningkatkan pemahaman atas diri dan ”yang lain”; semangat dialog adalah 

common values and strenghts yang bisa dijadikan sebagai pedoman bersama atau 

solusi bersama untuk membangun hubungan keagamaan yang sehat dan saling 

memahami dalam perbedaan.40

Untuk mencapai esensi dan semangat dialog antaragama yang demikian, 

menurut Alwi Shihab, ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku 

   

                                                 
40 Sumanto Al Qutuby, Pluralisme, Dialog, dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia, 

dalam Elza Peldi Taher (Ed.), Merayakan Kebebasan Beragama, h. 168-188. 
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dialog. Pertama, adalah toleransi, dan kedua adalah pluralisme. Akan sulit bagi 

pelaku-pelaku dialog antaragama untuk saling pengertian dan respek apabila 

salah satu pihak tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah 

upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat dielakkan. Namun dialog 

yang disusul oleh toleransi tanpa sikap pluralistik tidak akan menjamin tercapainya 

kerukunan antarumat beragama yang langgeng. Secara garis besar pengertian 

konsep pluralisme dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang 

adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap 

kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang baru dapat dikatakan menyandang 

sifat pluralistik apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan 

tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap 

penduduk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, 

tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya 

kerukunan, dalam kebhinekaan. 

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. 

Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam, ras, 

bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Meski demikian, tidak ada interaksi 

yang positif antarpenduduk di bidang agama, jika pun ada interaksi positif 

antarpenduduk tersebut sangat sedikit.  

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme 

agama. Sebab dalam konsep relativisme agama, ada doktrin yang menyatakan 

bahwa doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar, dengan kata lain, semua 

agama adalah sama. Tidak dapat disangkal bahwa dalam paham pluralisme 

terdapat unsur-unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal 

atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak 

lain. Paling tidak seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang 

menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, banyak yang 

enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan terperangkap 

dalam lingkaran konsep relativisme agama.  
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Keempat, pluarisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu 

agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen 

ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru 

tersebut. 

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, apabila konsep pluralisme agama 

di atas hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu 

komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam 

berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, 

belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus committed 

terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat 

menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka 

Tunggal Ika. 

Tantangan yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia tidaklah kecil. 

Kalau sampai saat ini kita dapat memupuk kerukunan antarumat beragama, 

namun tugas yang terbentang dihadapan kita masih jauh dari rampung. Adalah 

tanggungjawab kita bersama untuk membudayakan sikap keterbukaan, menerima 

perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas dan 

komitmen terhadap agama masing-masing.41

Untuk mengembangkan sikap dan perilaku keberagamaan yang demikian, 

maka wacana pluralisme dan multikulturalisme perlu dikembangkan dan dipahami 

oleh pemeluk agama. Pemahaman dan pengembangan wacana pluralisme dan 

multikulturalisme itu dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan keagamaan dan 

pendidikan agama dalam masing-masing agama. 

 

 
 

                                                 
41 Alwi Shihab, Islam Inklusif, h. 40-43. Pandangan Alwi Shihab tentang Pluralisme di atas, 

senada dengan apa yang diuraikan oleh Diana L. Eck, ketika ia menjelaskan lima karakteristik 
konsep pluralisme: (1) Pluralisme berbeda dengan Pluralitas; pluralism adalah sebuah pergumulan 
intensif terhadap fakta keberagaman atau pluralitas itu sendiri (2)  pluralism tidak sekedar tolerasi 
melainkan juga proses pencarian pemahaman secara aktif menembus batas-batas perbedaan; (3) 
pluralism bukan relativisme. Pluralism bukan berarti seseorang harus menanggalkan identitas 
keagamaan dan komitmennya terhadap agamanya, inti dari pluralism adalah perjumpaan komitmen 
untuk membangun sinergis satu dengan yang lain; (4) pluralism berbeda dengan sinkritisme; dan 
(5) pluralism dibangun di atas dialog antaragama. Lihat lebih lanjut Sumanto Al Qurtuby, h. 182-
185. 
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G. PERAN PEMUKA AGAMA 
Dalam upaya mewujudkan hubungan antarumat beragama yang harmonis 

yang dibangun melalui dialog antaragama itu, peran pemuka agama tentu saja 

sangat signifikan. Karena itu, forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang telah 

dibentuk oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia42 perlu diberdayakan 

agar dapat membangun dialog antaragama yang ”kritis-empatik” model dialog 

antaragama yang demikian, tidak saja membicarakan persamaan-persamaan yang 

ada dalam agama, tapi juga perbedaan-perbedaan dengan sikap elegan, saling 

menghargai, dan komitmen yang tulus untuk mencari ”pemahaman dari dalam”.43

Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah adalah peran pemuka 

agama dalam membimbing umatnya untuk membongkar prasangka antarumat 

beragama. Upaya membongkar prasangka dapat dilakukan dengan berbagai 

macam metode dan bentuk, namun orientasi dasarnya adalah membangun 

sebuah pemahaman yang mendalam, positip, jujur, ikhlas dan dewasa terhadap 

kelompok lain yang berbeda tanpa harus memaksakan suatu kriteria tunggal 

tentang kebenaran.

 

44

Di samping peran pemuka agama, masyarakat juga diharapkan dapat 

berperan dalam mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis.  

 

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan, 

tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

pendidikan, badan usaha, dan media massa. 

 
H. ASAS HUBUNGAN ANTARAGAMA  

Kemajemukan agama dan kepercayaan di Indonesia menuntut umat 

beragama untuk toleran atau rukun, yakni saling menghargai dan saling 

menghormati antar sesama umat beragama; membiarkan mereka yang berpikiran 

lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi.  

                                                 
42 FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dalam 

rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan 
kesejahteraan. Lihat Abd Rahman Mas’ud dan A. Salim Ruhana, Kompilasi Kebijakan dan 
peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, h. 42. 

43 Sumanto Al Qurtuby, h. 188-189. 
44 Indro Subrobo, “Membangun Desain Kerukunan Beriman, “ h. 4. 
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Untuk menggapai kepentingan bersama, yakni kehidupan keagamaan yang 

harmonis, tanpa kekerasan dan konflik, maka penyelenggaraan kerukunan umat 

beragama perlu dilandasi oleh semangat kebersamaan.  

Di sisi lain, penyelenggaraan kerukunan umat beragama mesti dilakukan 

atas dasar nondiskriminasi, yakni relasi umat beragama yang dilakukan dengan 

tidak membeda-bedakan baik dari sisi jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis, dan 

golongan. 

Kerukunan umat beragama juga perlu dilakukan dengan tertib, yakni 

berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 
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BAB III 
LANDASAN PEMIKIRAN 

 

A. LANDASAN FILOSOFIS 
 

Martabat pribadi manusia semakin disadari, sehingga banyak orang 

yang mulai menuntut, agar dalam bertindak, manusia sepenuhnya 

menggunakan pertimbangannya sendiri, serta kebebasannya yang 

bertanggung jawab, bukannya terdorong oleh paksaan, melainkan karena 

menyadari tugasnya, begitu pula mereka menuntut, agar wewenang 

pemerintah dibatasi secara yuridis, supaya batas-batas kebebasan yang 

sewajarnya baik pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok jangan 

dipersempit.  

Pribadi manusia berhak atas kemerdekaan beragama, yang berarti 

bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak-pihak orang-

orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi 

mana pun juga. Dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk 

bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-

batas wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun 

di muka umum, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain. 

Hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi 

manusia,  yang harus diakui dalam tata hukum masyarakat sehingga menjadi 

hak sipil. 

Kebebasan beragama itu menjadi lebih jelas lagi, bila dipertimbangkan 

bahwa tolok ukur hidup manusia yang tertinggi adalah hukum ilahi, yang 

bersifat kekal serta obyektif, berlaku bagi semua orang. Kebebasan beragama 

didasarkan keyakinan bahwa menurut ketetapan kebijaksanaan dan cinta 

kasihNya Allah mengatur, mengarahkan serta memerintahkan alam semesta 

dan perjalanan masyarakat manusia. Allah mengikutsertakan dalam hukumnya 

itu, sehingga manusia, berkat penyelenggaraan ilahi yang secara halus 

mengatur segalanya, dapat semakin menyelami kebenaran yang tak dapat 
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berubah. Oleh karena itu setiap orang mempunyai tugas, dan karena itu juga 

memiliki hak untuk mencari kebenaran keagamaan, untuk dengan bijaksana, 

melalui upaya-upaya yang memadai, membentuk pendirian suara hatinya yang 

cermat dan benar. 

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dan kebebasan 

dasar yang mencakup kebebasan menganut atau menetapkan agama atau 

kepercayaan atas pilihan sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun 

bersama, di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau 

kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, dan pengajaran. Tidak seorang 

pun dapat dipaksa sehingga mengurangi kebebasan untuk menganut atau 

menetapkan agama atau kepercayaan sesuai pilihannya. Ketentuan ini sesuai 

Pasal 28E UUD: tiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai nuraninya. Bahkan, hak kemerdekaan 

pikiran, nurani, dan hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apa pun, seperti ketentuan Pasal 28I Ayat 1 UUD. 

Namun demikian, dalam kebebasan beragama tetap berlaku 

pembatasan, yaitu bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang 

diperlukan guna melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral 

masyarakat, atau hak mendasar dan kebebasan orang lain. Pembatasan 

senada diatur Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945.. Pembatasan itu adalah terhadap 

tindakan sebagai pelaksanaan beragama, bukan keyakinan beragama, karena 

kebebasan atas keyakinan agama tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. 

 

B. LANDASAN SOSIOLOGIS 
Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, memiliki aneka 

ragam suku, bangsa dan budaya dan agama. “bhineka tunggal ika” (berbeda-

beda namun tetap satu) begitulah biasanya negara dan bangsa indonesia 

mendeskripsikan dirinya. Keaneka ragaman ini dalam kenyataannya bisa 

menjadi berkah dan musibah sekaligus. Berkah seandainya keanekaragaman 



NA RUU KUB 1 AGUSTUS 2011 

36 
 

itu dihargai dan menjadi modal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi 

menjadi musibah jika kemajemukan itu diabaikan dan dipaksakan menjadi 

tunggal. 

Konflik-konflik komunal maupun sektarian yang sering terjadi tak lepas 

dari pengabaian keanekaragaman tersebut, dalam konteks kebebasan 

beragama, konflik itu biasanya terjadi lantaran satu kelompok mengnggap 

kelompok lain bermasalah, menyimpang bahkan sesat. Namun itu tidak akan 

terjadi jika tidak ada pemicunya, terlebih masalah kebebasan beragama 

dilindungi secara hukum. 

Karenanya pengaturan yang berfungsi untuk melindungi seseorang 

dalam menganut dan menjalankan agama sesuai keyakinannya menjadi urgen 

adanya dan aturan ini dibuat untuk melindungi kebebasan beragama di 

Indonesia dalam konteks kekinian, terlebih kebebasan beragama telah dijamin 

secara hukum.  

Hubungan agama dengan negara merupakan masalah klasik dalam 

kehidupan negara Indonesia. Dalam BPUPKI dan Majelis Konstituante, terjadi 

perdebatan tentang dasar negara, Islam atau Pancasila. Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 menegaskan, Pancasila menjadi dasar negara.RUU Perkawinan (1973) 

memicu kembali perdebatan itu, juga saat membahas RUU Peradilan Agama 

(1989), RUU Sisdiknas (2003), RUU APP (2005), dan dalam kaitan Ahmadiyah. 

Pendapat MUI soal Ahmadiyah—dari kacamata agama—perlu dihormati. 

Namun, saat membahasnya dari sudut pandang negara, perlu disampaikan 

pendapat berbeda. 

Dewasa ini, hubungan antar agama masih menjadi masalah. Data 

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, pada bulan 

Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi langkah 

gerak anggota dan pengurus Jemaat Ahamdiyah Indonesia. Masalah yang 

dianggap sebagai penodaan agama ini diawali oleh konflik antar masyarakat 

dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu, sudah jelas 

bahwa MUI (yang pastinya akan menegakkan hukum-hukum Islam) dan 
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beberapa ormas keislaman dan kelompok kepentingan memiliki andil besar 

untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat 

masyarakat sipil. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian kasus konflik di 

tingkat masyarakat (umumnya di lingkungan masyarakat yang tidak mengerti 

tentang masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan 

kekerasan kepada kelompok minoritas (Ahmadiyah) tersebut. Persoalannya 

adalah, mengapa konfik bisa terjadi? 

Berdasarkan teori konflik, dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat 

dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, 

tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata 

masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia cenderung untuk 

berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka 

sendiri) tadi. Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu 

dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, 

yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau 

kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang 

menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan 

kelompok yang dominan).  

Teori di atas menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses 

pertentangan kelas. Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

disintegrasi. Teori tersebut menggarisbawahi bahwa peran agama dalam 

menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun, sesuai dengan 

ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk 

menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti 

membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, 

pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu 

kepercayaan atau agama. 

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat 

dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk 

agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi terhadap 

agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya 
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yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama 

dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka 

agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa) dari para pemuka 

agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya.  

Max Weber melalui pendekatan yang dilakukannya menekankan 

bahwa tipe-tipe ideal hukum bisa terletak pada sisi yang rasional maupun 

irasional. Sistem hukum yang bersifat rasional dan formal kemudian 

berkembang pesat dengan birokratisasi yang terjadi dalam masyarakat industri 

yang modern. Emile Durkheim kemudian memperjelas konsekuensinya dengan 

mengedepankan pandangan bahwa dalam hubungan antara hukum dengan 

perubahan sosial ada unsur penghubung berupa solidaritas masyarakat, baik 

yang bersifat mekanis yang didasari hubungan dan tujuan yang sama dari 

komunitas homogen, dan yang bersifat organis yang melibatkan hubungan 

yang kompleks dan pembagian kerja dari keberadaan masyarakat yang 

heterogen. Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, maka reaksi 

kolektif menjadi berkurang dan digantikan dengan pola yang lebih individualis, 

dan hukum pun berubah dari sifatnya yang represif menjadi lebih restitutif.  

Tekanan diletakkan pada korban, sehingga segala sesuatu harus dikembalikan 

pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran (restituo in integrum). 

Perubahan sosial yang terus terjadi mendorong sejumlah perubahan 

reaktif dan visioner dari hukum. Perkembangan teknologi, kontak antar-

kebudayaan dan gerakan sosial menjadi pendorong utama perubahan, dan itu 

semua harus diantisipasi oleh hukum agar tidak tergerus oleh arus zaman. 

Apakah berbagai perubahan tersebut diartikan sebagai peluang atau ancaman 

sangat tergantung pada sikap yang diambil negara (dalam hal ini pemerintahan 

dalam arti luas) sebagai pihak pembuat, pengawas dan pelaksana ketentuan 

dalam hukum pidana. 

      Dari pendekatan sejarah sosiologi hukum, setidaknya dikenal dua 

macam strategi pembangunan hukum yang cukup berpengaruh. Pertama, 

strategi pembangunan hukum yang bersifat ortodoks, dan kedua adalah 

pembangunan hukum yang bersifat responsif. Strategi pembangunan hukum 
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ortodoks berpegang kepada pendekatan instrumentalis, di mana hukum dilihat 

sebagai alat untuk memenuhi keinginan para aktor sosial yang dominan 

semata. 

      Pernyataan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial, 

sebagaimana nantinya dikembangkan teorinya oleh Roscoe Pound dan 

banyak dipergunakan sebagai landasan kekuasaan negara yang sangat besar 

untuk menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan warga 

negaranya adalah salah satu turunan dari pendekatan ini. Sementara itu, 

pendekatan instrumentalis Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutkan 

model-model atau tipe-tipe hukum represif yang dihasilkan dari strategi 

ortodoks tersebut. Model hukum represif ini pada dasarnya melihat hukum 

sebagai alat kekuasaan negara agar dapat mempertahankan status quo dan 

berusaha meminimalisasikan sekuat-kuatnya kemungkinan-kemungkinan 

perubahan, termasuk juga menyediakan upaya-upaya menangkal dan 

membentengi diri dari arus tuntutan bagi perubahan yang diajukan oleh publik 

yang cenderung dapat dianggap sebagai bagian untuk mengganggu 

kestabilan dan kelanggengan kekuasaannya.  

     Ciri yang amat menonjol dari model atau tipe hukum represif adalah 

adanya dominasi yang kuat dari negara dan lembagalembaganya dalam 

menentukan arah perkembangan dan kecenderungan hukum, di mana 

pranata-pranata hukum menjadi instrumen yang ampuh untuk menjalankan 

ideologi dan programprogram negara. Fungsi dan tugas utama dari aparat-

aparat penegak hukum adalah melestarikan kekuasaan dan tunduk pada 

kepentingan negara. Negara sepenuhnya memiliki diskresi hukum dan hukum 

dijadikan alat untuk melanggengkan diskresi Negara tersebut, meskipun 

dilakukan secara sepihak dan sewenangwenang. 

      Selain model represif yang menjadi turunan cara pembangunan 

hukum ortodoks, bisa juga terjadi model hukum otonom. Model hukum ini 

merupakan reaksi atas pendekatan instrumentalis atas hukum, dan sebaliknya 

memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tertutup dan otonom 

yang perkembangannya sangat ditentukan oleh dinamika internalnya sendiri. 
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Dengan demikian pendukung aliran ini berpendapat bahwa pembangunan 

hukum secara ortodoks tidak melulu sebagai hasil represif kelas penguasa, 

melainkan merupakan hasil dari pergulatan yang ada dalam pembuatannya, 

yang tidak terpengaruh oleh materi yang ada di belakang layar, tetapi 

merupakan wujud dari formalism pembentukan aturan hukum tadi. Pendekatan 

fromalisme semacam ini menekankan bahwa hukum merupakan suatu 

kekuatan yang bebas dan terlepas dari kehendak para aktor sosial, dan 

menolak anggapan instrumentalis bahwa hukum semata-mata merupakan 

jawaban langsung atas kehendak para aktor sosial. 

     Secara sosiologis, pemilahan dan pembedaan antara agama, religi, 

dan kepercayaan yang diracik oleh para antropolog – salah satunya oleh 

Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia – berimplikasi secara signifikan 

pada eksistensi komunitas-komunitas lokal yang menganut keyakinan yang 

berbeda dengan agama-agama yang baru belakangan hadir di nusantara ini. 

Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu merupakan sederet 

agama yang kemudian ditafsirkan dan diyakini sebagai agama yang diakui di 

Indonesia. Berbagai praktik dan kebijakan pemerintah di berbagai tempat di 

Indonesia mengenai pengaturan kehidupan keagamaan semakin menunjukkan 

bahwa keberadaan keyakinan komunitas lokal tidak mendapatkan tempat yang 

semestinya, bahkan beberapa di antaranya dipaksa masuk dan menjadi 

bagian dari ke 6 agama yang diakui Negara tersebut. 

 

C. LANDASAN YURIDIS 

           Salah satu pilar tegaknya negara hukum sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 adalah adanya peraturan perundang-undangan yang memenuhi rasa 

keadilan dan aspirasi masyarakat. 

           Peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan 

yang berlaku secara Nasional maupun di tingkat daerah adalah peraturan 

tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang mengikat 
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secara umum terhadap pihak yang diatur dalam materi hukum peraturan 

tersebut. 

            Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan azas keterbukaan, masyarakat berhak untuk berpartisipasi mulai dari 

perencanaan, persiapan, pembahasan, pelaksanaan, penyebarluasan, dan 

pengawasannya. 

Landasan yuridis adalah landasan pembentukan hukum yang mengacu 

kepada sumber-sumber hukum dalam ketatanegaraan yaitu Pancasila dan 

UUD 1945. 

Dalam hal kebebasan beragama di Indonesia,  dijamin oleh UUD 1945 

terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya 

dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 

tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga 

diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 

UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa: “(1) Setiap orang bebas 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu.” 

Tetapi Undang-Undang yang sama juga mengatur adanya kewajiban 

dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan 

tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur 

dalam Pasal-Pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak 

dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 

UU tersebut. Demikian pula kebebasan beragama dijamin oleh Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 

Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai 

berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan 

beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu 

agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara 

individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum 
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atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan 

ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2)  Tidak seorang pun boleh 

dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima 

suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya; (3)   Kebebasan 

untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat 

dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, 

ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan 

mendasar orang lain. 

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan 

sebagai berikut: (1)   Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu. 

Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah 

ditambahkan Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) 

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Kemudian juga ditambahkan Pasal 28I, yang berbunyi sebagai berikut: 

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. 

Setelah itu, ditambahkan pasal 28J yang menyatakan sebagai berikut: 

(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 
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ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. 
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BAB IV 
INVENTARISASI DAN ANALISA HUKUM 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG 
 KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA 

 
JAMINAN ATAS HAK BERAGAMA DALAM KONSTITUSI DAN PERUNDANG-
UNDANGAN  

Perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah diatur 

dalam undang-undang. Hal itu terlihat dalam beberapa undang-undang berikut:  

 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

a. Pasal 28E menyebutkan bahwa:  

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

 

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga Negara 

Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Di samping 

itu, Negara juga memberikan jaminan bagi setiap warga Negara atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 

nuraninya. Jaminan kebebasan tersebut haruslah dimaknai dengan maksimal oleh 

masing-masing agama, karena dengan demikian berarti Negara melindungi 

keberdaaan warga Negara yang memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya. Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Negara adalah dengan 

mendirikan tempat peribadatan bagi seluruh umat beragama, termasuk dengan 

menerbitkan Peraturan Bersama Menteri yang mengatur mengenai tata cara 

pendirian rumah ibadat.  
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b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 

 

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. 

 

Ketentuan tersebut mengandung pengertian hak beragama merupakan 

salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

(non derogable) apapun sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28I ayat 

(1) UUD 1945. Maksud tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah 

keberadaan hak asasi manusia tersebut, khususnya hak beragama dalam 

berbagai situasi harus tetap diijunjung tinggi, dijaga keberadaannya dan 

selalu ditempatkan pada tempat yang teratas. Jangan sampai hak tersebut 

dilanggar oleh orang lain yang tidak berkepentingan sehingga menimbulkan 

ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia.  

 

c. Pasal 28J UUD 1945 

 

(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 kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
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Ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap 

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, termasuk hak 

untuk beragama dan menjalankan ibadah agamanya. Kebebasan 

beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak 

asasi manusia, karena martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Namun, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib 

menghormati hak-hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

Dalam menjalankan hak dan kebebasan beragama, ada pembatasan 

yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. Dengan demikian, kebebasan beragama yang 

harus diupayakan adalah kebebasan yang tidak mengurangi atau 

membatasi melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama di 

tanah air yang harus diwujudkan dalam keseimbangan yang dinamis, yaitu 

kebebasan yang tidak mematikan kebebasan. 

 

d. Pasal 29 ayat (1) dan (2):  

 

(1) Negara berdasar atas Kehutanan Yang Maha Esa 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.  

 

Rumusan pasal 29 UUD 1945 tersebut memberikan penegasan yang 

sangat penting terhadap peranan negara dalam memberikan jaminan bagi 

setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya itu. Negara berfungsi untuk menjamin, 

mengupayakan, memperjuangkan, dan membantu agar tiap-tiap penduduk 
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memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memeluk agamanya serta 

mengekspresikan keberagamanya itu. Jaminan negara tidak hanya terletak 

pada memeluk agamanya masing-masing, tapi juga mencakup kepada 

“beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Negara tidak 

mengatur dan mencampuri ibadat dari agama-agama dan kepercayaan, 

negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan 

baik. 

 

2.  Ketetapan MPR 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 

II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4). 

 

Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) yang juga dikenal 

sebagai Ekaprasetia Pancakarsa, memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam 

kehidupan umat beragama, khususnya Penjelasan Sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Pengertian yang terkandung dalam penjelasan tersebut memberikan peluang 

yang sangat besar bagi terwujudnya kerukunan hidup antarumat beragama. 

Selengkapnya penjelasan sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut: 

“Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan 

kepercayaan dan ketaqwaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan oleh karenanya 

manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab.  

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikembangkan sikap saling 

menghormati dan bekerja sama antara pemeluk dan penganut agama yang 

berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup antar umat 

beragama. Warga negara harus menyadari bahwa agama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan 

pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka 

dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah 
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sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan agama dan 

kepercayaannya itu kepada orang lain45

Dengan demikian, kerukunan beragama yang harus diupayakan adalah 

kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi melainkan melainkan justru 

mengembangkan kebebasan beragama di tanah air kita. Kerukunan harus 

diwujudkan dalam keseimbangan yang dinamis, yaitu kebebasan yang tidak 

mematikan kebebasan

. 

Sedangkan dalam penjelasannya ditegaskan dengan rumusan Sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1, tidak berarti 

bahwa negara memaksa agama atau suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang 

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak 

memaksa setiap manusia untuk menganut dan memeluknya. Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling 

asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena martabat manusia sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara dan bukan 

pemberian golongan. 

46. TAP MPR Nomor II/MPR/1978 juga mengakui aliran 

kepercayaan sebagai entitas yang berdiri sendiri dan lepas dari ajaran suatu 

agama. Dengan demikian Pemerintah mengakui dan menjamin kelompok 

masyarakat yang menganut suatu aliran kepercayaan47

Namun, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa  Kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan suatu agama dan 

pembinaannya tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Dengan demikian 

terjadi pertentangan pendapat mengenai aliran kepercayaan yang diatur dalam 

TAP MPR Nomor II/MPR/1978 dengan TAP MPR Nomor II/MPR/1998. Perbedaan 

. 

                                                 
45Weinata Sairin (ed.), Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hal. 8. 
46Ibid. 
47Diunduh dari http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4262, 23 November 2010. 

http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4262�
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tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama Nomor 14 

Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran Kepecayaan. Dalam Instruksi 

Menteri agama tersebut, ditegaskan bahwa Departemen Agama adalah 

departemen yang bertugas di bidang agama dan oleh karena itu tidak mengurusi 

lagi persoalan-persoalan aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama. 

Disamping itu, Instruksi Menteri tersebut juga ditegaskan tentang perlunya 

melanjutkan usaha-usaha penelitian dan pendataan tentang aliran kepercayaan 

sebagai bahan informasi bagi Menteri Agama untuk memberikan pendapat tentang 

aliran kepercayaan yang ada.48

a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

 

 

3. Undang-Undang 

49

 

Indonesia  adalah negara pancasila di mana semua agama dan masing-

masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. 

Pemisahan urusan agama dan urusan negara tidak otomatis menjadikan negara 

itu sekuler. Sebaliknya keterlibatan negara dalam mengurus agama tidak otomatis 

pula menjadikan negara itu sebagai negara agama. Negara Republik Indonesia 

menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara amat penting, sebagaimana tercantum dalam sila sila pertama 

Pancasila dan didalam alinea-alinea pembukaan UUD 1945.  

 

 Terbentuknya PnPs  No. 1/PnPs/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969 yang 

mengatur tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan 

Presiden sebagai Undang-undang, dimaksudkan untuk melindungi dari penodaan 

dan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama. Sehingga tidak 

                                                 
48Diunduh dari http//www.balitbagkemenag,co,id/alirankepercayaan/%2378$/home.page/, 22 

November 2010.  
49 Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai 

Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang maka Penetapan-
penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran 
IIA dan IIB Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 sebagai Undang-undang dengan ketentuan, 
bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut 
ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru. 



NA RUU KUB 1 AGUSTUS 2011 

50 
 

boleh ada orang atas nama hak asasi manusia yang secara sengaja dan terbuka 

menyatakan penodaan dan penistaan suatu ajaran agama tertentu.50

                                                 
50 Nasaruddin Umar, Antara Negara dan Agama Negara, h. 4 

 Latar 

belakang pembentukan Penetapan Presiden mengenai  Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama antara lain; pertama, Dekrit Presiden 

tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi 

bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta 

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan 

dengan konstitusi tersebut, selain itu Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945,  Negara Indonesia   berdasarkan Pancasila yang antara lain memuat 

mengenai  Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan 

Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas 

keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat 

dipisah-pisahkan dengan Agama, karena merupakan  salah satu tiang pokok dari 

perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia juga merupakan  sendi 

perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation building. Kedua, pada 

kenyataannya  bahwa pada masa menjelang sebelum dibentuknya penetapan 

presiden ini  hampir di seluruh Indonesia timbul banyak aliran-aliran atau 

organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan 

dengan ajaran-ajaran  dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-

perbuatan dari  pemeluk aliran-aliran tersebut telah banyak yang menimbulkan hal-

hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nacional dan menodai agama 

serta telah berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang 

sudah ada. Ketiga, Untuk tercapainya  persatuan nasional  dan dalam Demokrasi 

Terpimpin dianggap perlu dibentuk Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959, agar segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini 

dapat menikmati  ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah 

menurut  agamanya masing-masing. Empat,  Penetapan Presiden ini dibentuk 

untuk mencegah supaya tidak  terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran- 

ajaran agama yang bersangkutan  untuk tercapainya  ketenteraman beragama. 



NA RUU KUB 1 AGUSTUS 2011 

51 
 

Selanjutnya, materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara 

lain, sebagai berikut: 

 

Pasal 1: 

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran 

tentang sesuatu agama 

yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan 

mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 

 

Dalam penjelasannya disebutkan  antara lain, sebagai berikut:  

 

 "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti 

yang tercantum  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam 

sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini 

adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka 

kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) 

Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan 

sebagaimana diatur dalam Pasal ini. 

 

Sedangkan  agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism 

tetap mendapat jaminan penuh seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan 

mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. 

 

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah 

pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai 

dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. 
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 "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat 

keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan 

istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran 

kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya , kegiatan atau 

perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, abik 

yang dilakukan di tempat umu maupun tempat khusus, seperti bangunan rumah 

ibadah.51

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan 

peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 

keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 

Negeri; 

 

 

Pasal 2 

 

Penjelasan:  

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun 

penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota 

Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk 

permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Ketentuan ini dimaksudkan 

bahwa apabila terdapat orang/penganut/pengurus organisasi yang melanggar 

ketentuan Pasal ini dapat dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila 

penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut penganut aliran 

kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang 

beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan 

untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-

akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.). 
                                                 

51 Departemen Agama, Sosialiasi SKB No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah 
Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pegurus JAI dan warga Masyarakat (Jakarta: 
Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI Tahun 2009, h. 129 
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(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau 

sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat 

membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut 

sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat 

pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 

Negeri. 

 

Pasal 3 

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik 

Indonesia menurut ketentuan dalam asal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran 

kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka 

orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang 

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 

tahun. 

 

Penjelasan: 

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan 

terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai 

bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus 

dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya 

penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, 

sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. 

Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 

tahun dirasa sudah wajar. 
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Pasal 4 

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi 

sebagaiberikut: 

 

"Pasal 156a 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan 

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:  

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang 

bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". 

 

b. Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 

Ketentuan mengenai  perkawinan diatur dalam  Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 mengenai Perkawinan.  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.  

Dalam Penjelasan umum disebutkan bahwa sesuai dengan landasan falsafah 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak 

harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula 

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang 

undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-

ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan dari para pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Selanjutnya dalam 

Pasal  2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
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menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.  Ketentuan 

tersebut menegaskan bahwa  pernikahan harus seagama. Namun pada 

kenyataannya, banyak warga negara Indonesia yang menikah beda agama. 

Sehingga ketentuan ini dapat  dilanggar oleh  warga negara Indonesia yang akan 

melangsungkan pernikahan. Untuk pasangan calon suami istri yang mampu 

secara ekonomi pernikaan beda agama dilaksanakan di luar negeri guna 

memperoleh pengesahan dan kemudian dilegalkan di pemerintah Indonesia 

melalui catatan sipil. Namun bagaimana dengan pasangan calon suami istri yang 

akan menikah beda agama namun memiliki keterbatasan ekonomi.  Hal ini akan 

memunculkan persoalan baru, yaitu pernikahahan di bawah tangan yang bisa 

menimbulkan akibat hukum bagi   anak-anak yang dilahirkan.  

 

c. Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia52

Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia 

ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi 

Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, 

dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi 

manusia.  

 

                                                 
52 Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini antara lain  sebagai berikut pertama pada 

dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai 
kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya; Kedua, setiap hak asasi 
manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hakasasi manusia orang lain, sehingga di 
dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;Ketiga hak asasi manusia harus benar-benar 
dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik 
lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, 
perlindungan, dan penegakan hak asasi 
manusia. 
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Materi muatan Undang-undang ini, khususnya yang berkaitan dengan 

kebebasan untuk memeluk agama disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum 

masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang berkaitan dengan hak untuk 

memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan yang dianut diatur 

sebagai berikut:  
 
Pasal 22 
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

 
Pasal 55 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan 

atau wali. 

 
Pasal 70 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM maka pemerintah mengatur dan membatasi kebebasan untuk 

menjalankan agama atau kepercayaan melalui UU, dengan memuat elemen 

antara lain: 

a. Rectriction for the protection of public safety, yaitu pembatasan untuk 

melindungi  
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b. Rectriction for the protection of public order, yaitu pembatasan untuk 

melindungi ketertiban masyarakat. 

c. Rectriction for the protection of public health, pembatasan untuk melindungi 

kesehatan  masyarakat 

d. Rectriction for the protection of moral,yaitu pembatasan untuk melindungi moral 

masyarakat 

e. Rectriction for the protection of the right and freedom  of other,yaitu 

pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain 

yang terdiri atas: (1) Proseltysem (penyebaran agama), dan (2) Pemerintah 

wajib membatasi manifestasi dari agama yang membahayakan hak-hak umat 

yang lain. 

 

Berdasar hal tersebut maka pemerintah berwenang untuk mengatur 

kemerdekaan beragama dalam bentuk pengaturan penyelenggaraan kerukunan 

umat beragama. 

 
d. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah.53

 

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pemerintahan daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan 

Pemerintah. Selanjutnya dalam ayat disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama. 
                                                 

53 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 
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e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik)54

 

Dasar pertimbangan Indonesia mengesahkan  konvenan tersebut melalui 

UU No 12 Tahun 2005 tersebut, antara lain bahwa hak asasi manusia merupakan 

hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan 

langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan 

tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, selain itu bahwa 

bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional,menghormati, 

menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.   

Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang 

tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi 

ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup 

pokok-pokok lain yang terkait.  

Selanjutnya ketentuan mengenai hak sipil khususnya yang berkaitan 

dengan hak beragama diatur dalam  Pasal 18  yang menyatakan bahwa “setiap 

orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta 

perlindungan atas hak-hak tersebut” 

 

Pertimbangan Indonesia untuk  Pihak pada Kovenan Internasional tentang 

Hak-hak Sipil dan Politik, antara lain disebabkan Indonesia adalah negara hukum 

dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia 

tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum 

diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang 

sangat penting, misalnya  Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 

                                                 
54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 
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Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “ Kemerdekaan setiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya  itu”. 

 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 

 

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan disebutkan bahwa data kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan menurut 

Pasal 58 ayat (2) meliputi: agama/kepercayaan.  Selanjutnya terkait dengan 

Dokumen Kependudukan: 

 

Pasal 61 ayat  

(1) disebutkan: “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama 

lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, 

tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaam, status perkawinan, 

stautu hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama 

orang tua.  

 

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan 

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.  

 

Dari gambaran di atas diketahui bahwa ada dua entitas keyakinan yang 

hidup di Indonesia, pertama, agama, dan kedua, kepercayaan. Di sisi lain, ada 

pembedaan terkait dengan agama yakni agama yang diakui berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan agama yang belum diakui.  
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g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007    tentang 
Rencana    Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 
202555

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2005 sampai dengan tahun 2025.  

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 

(delapan) misi pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:  Mewujudkan 

masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa 

melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal 

dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan 

modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki 

kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan 

spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.  

 

Sedangkan arah pembangunan jangka panjang Tahun 2005 sampai 

dengan Tahun 2025 dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab karena dengan terciptanya kondisi 

masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi 

terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, 

dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi 

perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal 

akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan 

nilai-nilai kebangsaan.  Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan 

fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, 
                                                 

55 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700  
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membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi 

kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping 

itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup 

umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi 

antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang 

penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.  

Selanjutnya kondisi saat ini berkaitan dengan sosial  dan  kehidupan 

beragama disebutkan  bahwa Pembangunan bidang sosial budaya dan 

keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.  

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam 

masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama 

belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang 

dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-

simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi, 

ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan 

sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang 

kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan 

internal dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. 

Namun, upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum juga 

berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agama mengenai 

etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum 

bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk 

membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan manusia pada intinya 

adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta 

memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. 56

                                                 
56 Lampiran UU No 25 Tahun 2007 
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4. Keputusan menteri  
               
a. SKB 2 Menteri 8 dan 9 tahun 2006 

Kebijakan tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan 

umat beragama dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat. Peraturan ini singkatnya disebut dengan PBM. Kebijakan ini 

memberikan pedoman kepada para kepala daerah dalam memelihara kerukunan 

umat beragama. 

Adapun yang diatur dalam PBM ini bukan aspek doktrin agama, tetapi lalu 

lintas para warga negara Indonesia pemeluk suatu agama ketika berinteraksi 

dengan warga negara Indonesia lainnya yang memeluk agama berbeda. 

Pemerintah tidak ikut campur mengenai doktrin suatu agama. 

Beberapa prinsip yang dianut oleh PBM adalah sebagai berikut: (1) 

Sesungguhnya PBM ini adalah hasil kesepakatan majelis-majelis agama tingkat 

pusat, yang kemudian dituangkan menjadi Peraturan Menteri; (2) Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (3) Pentingnya 

memenuhi peraturan perundangan; (4) Pentingnya memelihara kerukunan umat 

beragama; (5) Pentingnya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

(6) Pemberian kepastian pelayanan secara adil jelas, dan terukur kepada 

pemohon pendirian rumah ibadah; (7) Pemberdayaan masyarakat, khususnya 

para pemuka agama; dan (8) Kebersamaan antara masyarakat dan Pemerintah. 

PBM ini tidak membatasi kebebasan beragama seseorang dan juga 

tidak membatasi seseorang untuk mendirikan rumah ibadat. Adanya persyaratan 

calon pengguna 90 orang dewasa untuk pendirian sebuah rumah ibadat semata-

mata untuk mengadministrasikan dan mengetahui siapa saja yang hendak 

menggunakan suatu rumah ibadat yang hendak dibangun. Tidak adanya larangan 
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dalam mendirikan rumah ibadat ditegaskan dalam Pasal 13 yang mengatakan 

bahwa kalau syarat jumlah calon pengguna 90 orang itu tidak dapat dipenuhi di 

tingkat desa, maka perhitungan dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten 

atau provinsi. Bahkan jika sekelompok umat beragama belum memiliki sebuah 

rumah ibadat permanen maka mereka diperbolehkan menggunakan bangunan 

bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara setelah mendapat izin dari 

bupati. Jadi, pengaturan oleh PBM ini adalah semata-mata masalah 

pengadministrasian. 

Demikianlah kebebasan itu diberikan secara luas sebagai bagian dari upaya 

pemeliharaan kerukunan umat beragama yang menjadi bagian penting dari 

kerukunan nasional, yang merupakan salah satu tugas dari daerah, termasuk 

kepala daerah, untuk mewujudkannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 

butir ‘a’ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ini mengatur persyaratan dan 

Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan. Persyaratan 

itu disebutkan dalam Bab X. Pada Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa: 

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat 

Kepercayaan. 

 

c. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan 
Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat tanggal 9 Juni 2008. 
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Kebijakan penting lain yang baru saja diambil Pemerintah adalah terkait 

dengan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kasus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI). Di Indonesia ada dua kelompok penganut Ahmadiyah, 

yaitu: 

Pertama, Pengikut Ahmadiyah Lahore yang tergabung dalam Gerakan 

Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai 

mujaddid (pembaharu). 

Kedua, Pengikut Ahmadiyah Qodian yang tergabung dalam Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi 

dan Rasul, Masih Mau’ud, Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Kebijakan ini hanya 

tertuju pada JAI, karena telah menjadi faktor bagi timbulnya pertentangan dalam 

masyarakat, yang pada gilirannya menggangu ketertiban dan ketentraman 

masyarakat. 

Sikap Pemerintah terhadap Ahmadiyah dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pasal 29, 28E, 

dan 28I Undang-Undang Dasar 1945. Juga memperhatikan prinsip pembatasan 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945. SKB ini juga mendasarkan 

pada prinsip kebebasan beragama dan kemungkinan pembatasannya 

sebagaimana terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, yakni Pasal 22, 70, dan 73. Selain itu, juga mendasarkan pada Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU 

Nomor 12 Tahun 2005, yakni pada Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3). Meskipun 

pembatasan itu tidak dianjurkan, tetapi pembatasan itu dapat dilakukan sepanjang 

dilakukan oleh Undang-Undang. Di Indonesia, Undang-Undang yang membatasi 

itu telah ada, yakni UU Nomor 1/PNPS/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969. 

Perlu ditegaskan bahwa SKB itu bukanlah bentuk intervensi Pemerintah 

terhadap keyakinan warga masyarakat, melainkan upaya Pemerintah untuk 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya 

pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham 

keagamaan menyimpang. Bagi Pemerintah, masalah Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia mempunyai dua sisi. Pertama, Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya 
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pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Sisi kedua, warga JAI adalah korban tindakan kekerasan 

sebagian masyarakat. Kedua sisi ini harus ditangani Pemerintah. 

Seperti diketahui, SKB itu berisi 6 butir yang intinya terbagi atas dua bagian. 

Pertama, memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk 

menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-

pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi 

dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.. Bagi pelanggarnya dapat 

dikenai sanksi hukum termasuk badan hukum dan organisasinya. Sanksi hukum 

yang dimaksud disini ialah Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Kedua, 

memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara 

kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan 

bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan 

hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI). Ini berarti Pemerintah melindungi warga JAI sebagai 

warga negara yang selama ini menjadi target tindak kekerasan sebagian warga 

masyarakat. Bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi, antara lain Pasal 156 

KUHP yang berisi larangan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 

atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, 

dan Pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan kepada orang atau barang. 

SKB ini banyak dipahami orang tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat karena bukan salahsatu produk hukum yang diatur dalam UU Nomor 10 

Tahun 2004. Pengamatan demikian hanya benar kalau seseorang hanya 

membaca Pasal 7 ayat (1) UU tersebut. Tetapi seseorang yang lebih cermat dan 

membaca Pasal 7 ayat (4) UU tersebut maka dia akan menemukan bahwa 

sesungguhnya SKB ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena 

diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi yakni oleh Pasal 2 UU 

Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan 

Agama jo. UU Nomor 5 Tahun 1969. 
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SKB juga memerintahkan aparat pusat dan daerah untuk melakukan 

langkah-langkah pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan SKB ini. Langkah 

pembinaan ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada penganut JAI untuk 

memperbaiki perbuatannya yang menyimpang itu. Secara teknis yuridis, jika terjadi 

pelanggaran bagi SKB ini, baik dilakukan oleh warga JAI maupun masyarakat, 

maka masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat hukum, yang selanjutnya 

akan mengambil tindak lanjut. Apakah suatu tuduhan suatu penodaan agama itu 

telah terjadi atau tidak, akan dilakukan oleh hakim di Pengadilan dengan tentu saja 

mendengarkan saksi ahli. 

Berdasarkan analisa tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pada 

dasarnya negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya, dan tidak 

mencampuri aspek-aspek doktrinal dari suatu ajaran agama. Dalam waktu yang 

sama, negara juga harus selalu melindungi seluruh warganya dan menegakkan 

keamanan dan ketertiban untuk warganya itu. Setiap kali kebebasan itu sengaja 

atau tidak sengaja berujung kepada terganggunya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, maka negara termasuk Pemerintah harus tampil untuk 

mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebagaimana mestinya. 

Dengan kata lain, kebebasan beragama adalah hak yang pelaksanaannya harus 

diselaraskan dengan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban dasar 

manusia seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
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BAB V 
MATERI MUATAN 

 
A. JUDUL 

Dalam Lampiran No. 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa nama 

peraturan perundang–undangan yang dibuat harus singkat dan mencerminkan 

isi peraturan perundang–undangan tersebut. Berkaitan dengan kerukunan umat 

beragama, dapat dikatakan bahwa keperluan  membentuk Undang-Undang 

baru yang dapat menjamin hak beragama setiap penduduk didasarkan pada 

pemikiran untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut diberi nama Undang-

Undang Tentang Kebebasan Beragama, namun ada juga yang mengusulkan 

Undang-Undang tersebut  diberi nama Undang-Undang Tentang Kerukunan 

Umat beragama. Hal ini disebakan karena Undang-Undang yang dikehendaki  

adalah Undang-Undang yang mengatur hubungan antar pemeluk agama 

dalam kerangka masing-masing pemeluk menjalankan agamanya. Unruk itu  

Naskah Akademik ini memilih judul sesuai  dengan kondisi dan materi 

pengaturan kerukunan umat beragama dalam Undang-Undang yaitu  Undang-
Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. 
 

 

B. KONSIDERAN 
Konsideran yang digunakan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama ini 

memuat  dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar 

belakang dan alasan pembuatannya. 

 

1. Unsur Filosofis 
Unsur filosofis berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan 

norma dasar yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
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masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaaannya itu. 

 
2. Unsur Sosiologis 

Unsur sosiologis berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, dimana 

dalam upaya mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis antar umat 

beragama, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama 

yang dilandasi dengan sikap toleran dan tanpa diskriminasi; 

 
3. Unsur Yuridis 

Unsur yuridis berdasarkan fakta hukum bahwa Peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kerukunan umat beragama yang ada 

sampai saat ini belum memadai untuk mewujudkan kerukuanan umat 

beragama secara komprehensif; 

 

C. DASAR HUKUM 

             Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan Rancangan 

Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama yaitu Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2),dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

     Alasan pencantuman Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 

1945 karena merupakan dasar kewenangan pembentukan Undang-Undang 

yang berasal dari DPR. Sementara pencantuman Pasal 28E ayat (1) dan ayat  

(2): karena ayat (1) merupakan jaminan konstitusi  terhadap setiap orang untuk 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sementara ayat (2) 

merupakan jaminan konstitusi terhadap setiap orang untuk meyakini 

kepercayaan. Keberadaan Pasal 28E ini dikuatkan kembali oleh Pasal 29.  

 
D. KETENTUAN  UMUM  

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau yang sering 

disebut di dalam batang tubuh Undang-Undang beserta batasan pengertian 
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atau definisi dari istilah tersebut. Pemberian batasan pengertian atau 

pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan 

untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah 

yang digunakan dalam Undang-Undang. Batasan pengertian atau definisi 

disusun dengan mengolah beberapa konsep dari istilah yang dimaksud. Istilah 

beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam 

Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama, yaitu:  

 
1. Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk 

Indonesia. 

2. Umat Beragama adalah pemeluk agama. 

3. Kerukunan Umat Beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama 

yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, 

saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat 

beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Penodaan Agama adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, 

atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang 

sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, 

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama 

itu. 

5. Pendidikan Agama adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mendidik 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.    

6. Penyiaran Agama adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan 

tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama, baik melalui 

media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. 
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7. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus 

dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama 

secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 

8. Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para 

pemeluk masing-masing agama. 

9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, 

adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh 

Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan 

umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 

10. Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yang 

diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran 

agama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadat atau kebaktian 

khusus. 

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat  

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agama. 

 

E. ASAS DAN TUJUAN  
1. ASAS 

Selain rumusan definisi, dalam ketentuan umum juga diuraikan hal-hal lain 

yang bersifat umum yang berlaku bagi ketentuan dalam Undang-Undang 

mengenai kerukunan  umat beragama, seperti ketentuan yang 

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari kerukunan umat beragama. 

Beberapa asas yang menjiwai pelaksanaan kerukunan umat beragama 

didasarkan asas:  
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(a) toleransi;  

bahwa dalam penyelengaraan kerukunan umat beragama dilandasi 

dengan saling menghargai dan menghormati antara sesama umat 

beragama. 

 

(b) kebersamaan;  

bahwa  dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi 

semangat untuk mencapai kepentingan bersama.  

 

(c) non diskriminasi; dan Huruf c 

bahwa dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak 

membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis, dan antar 

golongan. 

 

(d) ketertiban. Huruf d 

dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan 

berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

 

2. TUJUAN 
Kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas 

dan berakhlak mulia. 
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F. MATERI POKOK YANG AKAN DIATUR  
1.  Hak dan Kewajiban 
a. Hak  

UUD 1945 merupkan sumber keabsahan bagi peraturan-peraturan perundangan 

dibawahnya yang dengan tegas menyatakan dalam Pasal 28 E ayat (1) bahwa 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya…”, 

demikian juga Pasal 28 E ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 

hati nuraninya”. Secara eksplisit, kata perkata yang merangkai kalimat dalam 

pasal-pasal tersebut sangat jelas dan menyakinkan bahwa konstitusi menjamin 

siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal, kewarganegaraan, 

dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya 

serta kenyakinannya tersebut. Berdasarkan hal di atas maka setiap umat bergama 

dalam menjalankan agama dan kepercayaannya  memiliki hak dalam 

mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, memperoleh pendidikan dan pengajran agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan 

spiritualnya, dan menerima, mencari dan memberikan informasi yang berkaitan 

dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan 

dan kepatutan. 

 

b. Kewajiban  

Selain memiliki hak sebagai pemeluk agama dalam menjalankan agama dan 

kepercayaannya maka pemeluk agamapun memiliki kewajiban yang harus 

dijalankan agar  dalam menjalankan haknya tidak mengganggu hak umat agama 

lainnya. Adapun kewajiban dari umat beragama antara lain memelihara kerukunan 

umat bergama, meningkatkan pemahaman ajaran agamanya, dan mencegah 

terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan bagi 

umat agama lainnya.  

 

2. Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama 
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a. Perayaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan 
Dalam menjalankan kehidupan beragamanya masyarakat  memiliki hak untuk 

merayakan dan memperngati hari besar keagamaannya sesuai dengan ajaran 

agamanya, hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah untuk menjamin 

pelaksanaan hari raya tersebut. Pada prinsipnya dalam merayakan dan 

memperingati hari besar keagamaan hanya diakui oleh umat agama yang 

bersangkutan. Dalam merayakan dan memperingati hari besar keagamaan 

tersebut umat beragama  wajib memelihara kerukunan umat beragama dan 

keutuhan bangsa dan dapat dihadiri oleh umat agama lain sepanjang tidak 

bertentangan dengan ajaran agamanya serta menghindari tindakan yang 

menyinggung umat beragama lainnya . Umat agama lainpun dapat berpartisipasi 

dalam perayaan dan peringatan hari besar  dengan cara membantu atau 

menghormati perayaan hari besar keagamaan sesuai dengan asas kekeluargaan 

dan kegotongroyongan. 

 

b. Penyebarluasan Agama 
1) Pendidikan  
Setiap umat beragama berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 

agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Adapun tujuan dari 

pendidikan agama adalah : 

a) untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, 

b) meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing. 

c) Menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan 

akhirat menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di 

dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, 

baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat;  

d) mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami  ajaran 

agamanya secara optimal; 

e) mengembangkan wawasan multikultural dan kemajemukan yang ada dalam 

kehidupan masyarakat; 
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f) menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan 

kewajiban agamanya;  

g) rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai 

agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda 

dari ajaran agamanya sendiri; dan 

h) mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan 

yang harmonis. 

 

Pemberian pendidikan agama merupakan tanggungjawab dari orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. orang tua bertanggungjawab atas pendidikan agama 

anaknya dan orang yang tinggal dalam satu rumah.  

 

Masyarakat dalam memberikan pendidikan agama dapat dilakukan melalui 

lembaga-lembaga pendidikan nonformal sedangkan Pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan agama  melalui jalur pendidikan formal.  

 

2) Penyiaran Agama 
Negara harus mengatur tentang penyiaran agama untuk mencegah dan 

menghindari terjadinya konflik antarumat beragama.(tambahan redaksional pada 

awal  paragraf) selanjutnya sama dengan narasi yang lama. 

 
c.  Pemakaman Jenazah 
Pemakaman jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang meninggal 

dunia. Ketika  terdapat seseorang yang meninggal dunia tidak diketahui 

agamanya, pemakaman  jenazah dilaksanakan berdasarkan: (a) kesaksian 

anggota keluarga terdekat; atau (b) ajaran agama yang dianut oleh mayoritas 

penduduk setempat. 

Pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman sesuai dengan agama yang 

dianut oleh orang yang meninggal dunia. Tempat pemakaman jenazah 

dikelompokkan sesuai dengan agama.tempat pemakaman jenazah yang sudah 
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digunakan untuk memakamkan jenazah dilarang untuk dipakai melakukan 

pemakaman kembali. 

Dalam hal tempat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untuk 

memakamkan jenazah dapat digunakan kembali sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemakaman. Bagian ini juga 

mengatur mengenai setiap orang yang mengantarkan jenazah ketempat 

pemakaman harus dilakukan dengan tertib agar tidak mengganggu kepentingan 

umum. 

 
d. Pendirian Rumah Ibadat dan Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat 
Ibadat 
1)   Pendirian Rumah Ibadat 

           Pendirian rumah ibadat telah diatur pelaksanaannya melalui Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 

Tahun 2006 (selanjutnya disingkat menjadi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 

2006) yang pada hakekatnya adalah kesepakatan majelis-majelis agama 

tingkat pusat yang disahkan oleh dua Menteri, yaitu Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri.  

           Sebelum PBM Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 diberlakukan, 

pendirian rumah ibadat di Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 (selanjutnya 

disingkat SKB Nomor 1 Tahun 1969).  Setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 

diberlakukan, ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok agama yang ada 

di Indonesia berkembang dengan pesat.   

Walaupun sudah diatur dalam SKB Nomor 1 Tahun 1969, namun banyak 

terjadi masalah di lapangan yang mempengaruhi hubungan antar umat 

beragama akibat permasalahan rumah ibadat, seperti tidak jelasnya syarat-

syarat yang diatur dalam SKB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang 

ditawarkan Pemerintah, dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang 

ingin mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk 

agama di sekitar lokasi yang hendak dibangun. Karena itu Pemerintah 
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berpendapat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap SKB  Nomor 1 Tahun 

1969 tersebut. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah pengaturan pendirian  

rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar 

mengacu pada Undang-Undang tersebut 57

            Kemudian terjadi pembahasan yang sangat mendalam, menyeluruh, 

dan terus menerus di kalangan pemuka agama yang mewakili majelis-majelis 

agama yang ada

. 

58. Pembahasan tersebut menghasilkan perubahan yang 

sangat mendasar terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969, baik dari segi substansi 

maupun formulasi rumusannya, hasilnya dituangkan menjadi PBM Nomor 9 

dan Nomor 8 Tahun 200659

             Dalam PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, syarat-syarat 

pendirian rumah ibadat diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.Pasal 13 mengatur 

pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-

. Tentu saja Peraturan Bersama ini dari segi yuridis 

formal tidaklah sekuat Undang-Undang karena setiap peraturan memang 

dasarnya adalah lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan yang 

ada di atasnya.  

             Prinsip pendirian rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama 

ini adalah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus 

tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta 

ketertiban masyarakat. Peraturan Berasama ini juga menghilangkan keraguan 

sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehidupan 

keagamaan. 

                                                 
57Sambutan Menteri  Agama  Pads Sosialisasi PBM Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pedoman, Pelaksanaa Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat. 

58Majelis-majelis agama yang mengirimkan wakilnya untuk merumuskan draf adalah Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja 
Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia 
(WALUBI).  

59Op.Cit., Sambutan Menteri Agama… hal. 8 
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sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat 

beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa dengan tidak 

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta tidak mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum. 

             Mengenai keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat 

sebanyak 90 orang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 diperoleh 

setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air60. Sedangkan terkait dengan 

persayaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, menjadi 

tidak mutlak, karena pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa apabila 

dukungan masyarakat setempat yaitu 60 orang itu tidak terpenuhi sedangkan 

calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi kebutuhan nyata dan 

sungguh-sungguh, maka Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi 

tetrsedianya lokasi pembangunan rumah ibadat61

             Khusus mengenai ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, setiap gedung yang hendak 

digunakan sebagai rumah ibadat haruslah memenuhi kelaikan fungsi agar 

terjamin keselamatan para pengguna rumah ibadat serta untuk menjamin 

ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Pemberian ijin tersebut 

meliputi ijin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, 

pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota,dan pelaporan tertulis 

.  

              Pendirian tempat ibadah harus diatur oleh Pemerintah karena 

menyangkut hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang 

juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu dengan sesama warga 

negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama 

mereka, Semangat pengaturan mengenai pendirian rumah ibadat tidak bukan 

mengatur tentang doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-

masing agama. Karena itu pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi 

kebebasan beragama yang disebut dalam Pasal 29 UUD 1945. 

                                                 
60Sejumlah gubernur telah melakukan pengaturan mengenai hal tersebut. Di Provinsi Riau 

misalnya diatur jumlah syarat minimal calon pengguna rumah ibadat minimal sebanyak 40 Kepala 
Keluarga, di Sulawesi Tenggara diatur jumlah syarat minimal 50 Kepala Keluarga, dan di Bali diatur 
jumlah syarat minimal 100 Kepala Keluarga. 

61Ibid., hal. 12-13. 
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kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, termasuk 

untuk mendirikan rumah ibadat (seperti surat keterangan kepemilikan tanah 

dan persyaratan tata bangunan gedung) telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomoir 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

             Bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah mempunyai Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

sebelum berlakunya PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dinyatakan sah 

dan tetap berlaku. Hanya saja bangunan gedung rumah ibadat yang telah 

dipergunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum 

memiliki IMB sebelum berlakunya PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun  2006, 

maka bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah 

ibadat dimaksud. Sedangkan masa berlaku pemanfaatan bangunan gedung 

bukan rumah ibadat berlaku paling lama 2 tahun, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 19 ayat (2)62

             Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pendirian rumah ibadat 

harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat dan dihindarkan timbulnya 

keresahan penganut agama lain karena mendirikan rumah ibadah di daerah 

permukiman yang tidak ada penganut agama tersebut. Syarat-syaratnya 

sebagai berikut

. 

63

a. Pendirian rumah ibadah memerlukan ijin kepala  daerah 

: 

b. Kepala daerah mengijinkan pembangunan rumah ibadah setelah 

mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, 

planologi, dan kondisi keadaan setempat; 

c. Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur, dilampiri: keterangan tertulis 

dari lurah setempat, jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili, 

                                                 
62Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kerukunan Agama (Jakarta: Balitbang 

Kementerian Agama, 2009), hal. 63. 
63Diunduh  dari 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/bab8kerukunan_antar_ummat_beragam
a.pdf , 21 November 2010. 

 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/bab8kerukunan_antar_ummat_beragama.pdf�
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/bab8kerukunan_antar_ummat_beragama.pdf�
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surat keterangan status tanah oleh kantor agraria. Peta situasi dari Sudin 

Tata Kota, rencana gambar, dan daftar susunan pengurus/panitia. 

Kepala daerah dan pembimbing mengawasi agar penyebaran agama tidak 

menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan 

ancaman, serta tidak melanggar hukum, kemanan, dan  ketertiban  

              Pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Bab IV PBM Nomor 9 dan 

Nomor 8 Tahun 2006, harus ditinjau kembali, terutama ketentuan pasal 14. 

Jika pendirian rumah ibadah dilaksanakan di daerah yang pemeluk agamanya 

mayoritas tidak menjadi masalah, namun bagi pemeluk agama minoritas yang 

hidup di tengah-tengah pemeluk agama mayoritas, ketentuan PBM tersebut 

sulit untuk diterapkan, mengingat bagi pemeluk agama minirotas tidak akan 

mungkin untuk mempunyai rumah ibadah sepanjang hidupnya. Contohnya 

konkritnya di Maluku Utara, umat Budha tidak akan dapat membangun rumah 

ibadahnya karena keberadaan umat Budha hanya 38 orang, sedangkan 

khusus di  kota Ternate, umat Budha berjumlah 25 orang. Dengan demikian 

syarat pendirian rumah ibadat yang harus memenuhi persyaratan khusus 

meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 

(sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan harus 

mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) 

orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa harus dihapuskan. Syarat 

tersebut sangat tidak melindungi umat Budha sebagai kelompok minoritas dan 

tidak mengakomodasi kepentingan umat minoritas dalam membangun rumah 

ibadah, padahal setiap warga negara -termasuk yang minoritas- harus tetap 

mendapatkan perlindungan dari Pemerintah.64

3) Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat 

. 

 

Disamping pendirian rumah ibadah, dalam pemenuhan kebutuhan tempat 

ibadah masyarakat dapat juga memanfaakan bangunan yang bukan rumah 

ibadat sebagai rumah ibadat sementara. Namun dalam pelaksanaannya 

untuk memanfaatkan bangunan yang bukan rumah ibadat sebagai rumah 

                                                 
64Berdasarkan laporan pengumpulan data di Provinsi Maluku Utara, 13-17 Oktober 2010. 
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ibadat, masyarakat harus mendapat surat keterangan pemberian izin 

sementara tersebut dari  Bupati/Walikota; dan sementara jika untuk 

pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan 

setempat. 

 Adapun dalam pengajuan  izin pemanfaatan bangungan bukan rumah 

ibadat sebagai rumah ibadat harus memenuhi persyaratan: 

a. laik fungsi; dan 

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. 

 
3. Kewajiban dan Tanggungjawab 
                Agar  kehidupan keagamaan yang rukun dan damai dapat dilaksanakan 

Negara, pemerintah, dan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama. 

                Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi setiap umat beragama tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa. 

      Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

kerukunan umat beragama. 

    Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan kerukunan umat 

beragama, sementara Kepala daerah setempat dan pemuka agama mengawasi 

agar penyebaran agama tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai 

intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, 

kemanan, dan ketertiban umum.  Pemerintah dan Pemerintah daerah  berperan 

melakukan:  

(a) pelayanan dan pembinaan;  

(b) pemberdayaan; dan  

(c) koordinasi dan  konsultasi.  

Peran itu dijalankan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama. 
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4. Forum Kerukunan Umat Beragama 
        Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama ditengah dinamika 

masyarakat yang semakin meningkat masyarakat dapat membentuk suatu 

Forum  Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  Diharapkan FKUB  akan dapat 

mewadahi berbagai unsur masyarakat dari  lintas agama. Pembentukan FKUB 

dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. 

Pembentukan FKUB didaerah karena daerah merupakan pilar pembangunan 

Nasional yang artinya, jika daerah mampu menciptakan kerukunan diantara 

umat beragama disaerahnya, maka keadaan tersebut dapat menjaga Stabilitas 

Nasional, sehingga FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB di 

daerah dan di pusat memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. 

Untuk memudahkan tatakerja sebuah organisasi diperlukan kejelasan tugas dari 

FKUB di propinsi dan di kabupaten kota. FKUB di provinsi bertugas: (a) 

melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) 

menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) 

menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyakarat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan (d) melakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang 

berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 

Sosialisasi sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat di daerah 

tidak mengerti bahkan banyak yang tidak tahu keberadaan peraturan 

perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama. 

           Sementara FKUB kabupaten/kota bertugas: (a) melakukan dialog 

dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas 

keagamaan dan aspirasi masyakarat; (c) menyalurkan aspirasi ormas 

keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan 

kebijakan bupati/walikota; (d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-

undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan 
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kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; serta (e) 

memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antar agama, maka dalam membentuk 

Keanggotaan FKUB diperlukan keikutsertaan  tokoh agama dari masing-masing 

agama,  dan pemuka agama setempat. Sehingga  peran dan kehadiran mereka 

dalam FKUB dapat dimanfaatkan dalam menciptakan kerukunan umat 

beragama. Adapun jumlah  anggota FKUB provinsi paling banyak 21 (dua puluh 

satu) orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 (tujuh 

belas) orang. Untuk menetapkan Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan 

kabupaten/kota berrdasarkan perbandingan jumlah umat beragama setempat 

dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di 

provinsi dan kabupaten/kota. 

         Dalam kepengurusan FKUB dipimpin oleh ketua, wakil ketua,  sekretaris, 

dan wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Selain itu 

untuk lebih memberdayakan FKUB, perlu dibentuk Dewan Penasihat FKUB di 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan Dewan Penasehat FKUB ini 

dimaksudkan agar dapat memberdayakan FKUB yang sudah ada. 

Adapun tugas dari Dewan Penasihat FKUB diantaranya adalah membantu 

kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat 

beragama; dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah 

dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan 

kerukunan umat beragama. Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi 

ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan untuk  Dewan Penasihat FKUB yang 

berada di wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. 

 

        Agar dapat berjalan dengan baik, dalam melaksanakan tugasnya 

FKUB dibantu oleh sekretariat. Sekretariat untuk tingkat provinsi diatur dengan 

Peraturan Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota diatur dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya FKUB 

memerlukan dukungan anggaran dari negara. 
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5. Bantuan Luar Negeri 
    Bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan dapat diberikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk bantuan tersebut dapat berupa 

uang; tenaga rohaniawan; tenaga ahli asing; dan/atau;  bantuan lainnya. 

 

6. Peran Serta Masyarakat 
        Dalam menyelenggarakan kerukunan umat beragama, masyarakat 

memiliki hak untuk  memperoleh kesempatan untuk berperan dalam 

penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Peran masyarakat tersebut dapat 

dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media 

massa. 

  Adapun bentu dari peran serta masyarakat antara lain masyarakat 

melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan 

ajaran agama kepada tokoh masyarakat, dan jika dalam konflik intern agama, 

antar agama, atau penyimpangan ajaran agama terdapat tindakan pidana, 

maka masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian.   

 

7. Larangan 
Untuk menjaga terselenggaranya kerukunan umat beragama dalam 

undang-undang ini diperlukan suatu larangan. Adapun bentuk larangan tersebut 

dimaksudkan untuk  menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama, 

seperti  larangan untuk  menggunakan kata-kata yang diucapkan atapun tertulis 

dan/atau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain; larangan 

mencetak dan mempublikasikan tulisan dan/atau gambar yang menghina dan 

mengancam umat beragama lain; larangan untuk melakukan pertunjukkan 

publik dengan kata-kata dan/atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan 

kepatutan ajaran agama lain; atau larangan untuk mendistribusikan, 
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menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gambar atau suara yang 

menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain.   

Oleh karena itu setiap orang yang akan  menyebarluaskan ajaran agamanya, 

dilarang untuk menyebarkan agamanya  kepada orang atau kelompok orang 

yang telah memeluk atau menganut agama lain; dengan mendiskreditkan 

agama lain; menganggap ajaran agamanya paling benar; menyebarkan 

ajaranagama  yang menyimpang; menyebabkan perasaan permusuhan antar 

umat beragama; dan menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama 

lain; 

 
            Demikian juga dengan cara penyebarluasannya. Setiap orang yang 

akan melakukan penyebarluasan agamanya dilarang dilaksanakan dengan 

cara: menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, 

pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk 

pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah 

memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama 

yang disiarkan tersebut; menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan 

bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok 

orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan melakukan 

kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama 

lain.  

 

Begitu pula  dalam menyebarluaskan ajaran agamanya  setiap orang 

dilarang dengan  sengaja menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan 

dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang 

dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan 

kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.  Hal tersebut 

tidak boleh dilakukan karena dapat menyakiti umat lain. Apalagi menghimpun 

atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk 

melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.  



NA RUU KUB 1 AGUSTUS 2011 

85 
 

BAB VI 
PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  
Untuk mewujudkan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) perlu menyusun Undang-Undang tentang Kerukunan Umat 

Beragama untuk menyelesaikan ketidakharmonisan hubungan umat beragama.  

Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama terdiri dari 55 

Pasal dan 11 Bab. 

 Adapun pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-

Undang tentang Kerukunan Umat Beragama ini dapat digambarkan dalam 

kerangka sebagai berikut: 

1. BAB I   KETENTUAN UMUM 

2. BAB II  HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu Hak  

Bagian Kedua Kewajiban 

3. BAB III     PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

Bagian Kesatu Umum 

Bagian Kedua Perayaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan 

  Bagian Ketiga Penyebarluasan Agama 

Paragraf 1 Umum 

Paragraf 2 Pendidikan 

Paragraf 3 Penyiaran Agama 

  Bagian Keempat Pemakaman Jenazah 
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Bagian Kelima Pendirian dan Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai 

Tempat ibadah 

Paragraf 1 Pendirian Rumah Ibadat 

Paragraf 2 Izin Pemanfaatan Bangunan sebagi Tempat Ibadat 

4. BAB IV   KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

5. BAB V    FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

6. BAB VI   BANTUAN LUAR NEGERI 

7. BAB VII  PERAN SERTA MASYARAKAT 

8  BAB VIII LARANGAN 

9  BAB IX  KETENTUAN PIDANA 

10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN 

11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP 

 

B. REKOMENDASI 
Dengan mengacu pada kajian yang telah dilakukan, maka tim kerja 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat 

Beragama sebaiknya benar-benar mengacu pada Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Dengan 

demikian setiap norma yang dituangkan dalam pasal beserta penjelasannya 

memiliki landasan yang telah terkaji secara mendalam. 

2. Mengingat pentingnya penyelenggaraan kerukunan umat beragama di 

Indonesia, maka  sebaiknya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang 

tentang Kerukunan Umat Beragama benar-benar melibatkan berbagai pihak 

dan instansi, yang terkait sehingga pelaksanaannya dapat memenuhi harapan 

masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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