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Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan 

kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. 
Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-

menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah 

dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang dengan 
capaian kinerja dalam hal pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama.  

Sepanjang tahun 2015, SETARA Institute mencatat 197 peristiwa pelanggaran kebebasan 

beragama/berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan. Jumlah ini meningkat cukup 
signifikan dari tahun 2014 yang mencatat 134 peristiwa dengan 177 tindakan. Wilayah 

dengan peristiwa tertinggi diduduki oleh Jawa Barat dengan 44 peristiwa, Aceh 34 

peristiwa, Jawa Timur 22 peristiwa, DKI Jakarta 22 peristiwa dan Yogyakarta 10 
peristiwa. 

Dari segi aktor, sebanyak 100 tindakan dilakukan oleh negara dengan 136 tindakan 

dilakukan oleh aktor non negara. Pada aktor negara, pemerintah daerah adalah institusi 

paling tinggi dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan 31 tindakan, disusul 
kepolisian yang kali ini mengalami penurunan signifikan karena hanya terlibat dalam 16 

tindakan. Berikutnya adalah Satpol PP dengan 15 tindakan. Dari aktor non negara tercatat 

44 tindakan dilakukan oleh warga negara. 

Syiah adalah kelompok yang paling banyak mengalami peristiwa kekerasan pada tahun 

2015. Mereka menjadi korban dalam 31 peristiwa pelanggaran, disusul oleh jemaat 

Kristiani yang menjadi korban dalam 29 peristiwa.  

Sebagai catatan, secara kumulatif terjadi 1.867 peristiwa dengan 2.498 tindakan 
pelanggaran dalam 9 (sembilan) tahun terakhir. Terjadi 17 lebih peristiwa setiap bulan, 

atau hampir 6 (enam) tindakan pelanggaran per minggu! Sebagian besar peristiwa 

tersebut mengalami impunitas dan tidak diadili secara fair dan memenuhi rasa keadilan. 

Selama 9 tahun, SETARA Institute mencatat 346 tempat ibadah mengalami gangguan 

dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan 

alasan perizinan, dll.  Dari 346 tempat ibadah tersebut terdapat 22 tempat ibadah aliran 
keagamaan, 180 gereja, 3 klenteng, 121 masjid aliran keagamaan minoritas,  1 sinagog, 5 

pura, dan 14 vihara. 

Pada tahun 2015 tercatat 13 kebijakan/peraturan yang diskriminatif yang membatasi 

kebebasan beragama/berkeyakinan, diantaranya Surat Edaran Walikota Bogor tentang 
larangan peringatan Hari Asyura, Peraturan Kota Bitung tentang penghentian 

pembangunan Masjid Asy-Syuhada, dan sebagainya. Jumlah ini melengkapi data 

sebelumnya, dimana terdapat 40 kebijakan/peraturan yang diskriminatif atas dasar 
agama/kepercayaan. Hingga 2015, total jumlah peraturan diskriminatif adalah 53 

kebijakan. 

Namun demikian, beberapa langkah awal Pemerintahan Baru patut diapresiasi 

secara objektif. Pertama, dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, secara personal 
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Presiden, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Polri, dalam catatan 

SETARA Institute, berada dalam sikap dasar dan pernyataan yang sejalan di depan 

publik. Ini modal yang cukup baik. Kedua, Pemerintah telah melakukan penanganan 

sangat cepat dan lokalisasi potensi konflik pada Kasus Tolikara. Ketiga, Surat Edaran 
(SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan 

kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran 

kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual.  
Keempat, mulai ada keberanian Menteri Dalam Negeri untuk mempersoalkan kebijakan 

di tingkat daerah, terutama dalam bentuk peraturan daerah. 23 Perda diskriminatif yang 

dihasilkan daerah sejak 2001 sampai 2013 telah dimintakan klarifikasi oleh Kementerian 

Dalam Negeri. Meskipun begitu, tuntutan maksimal masyarakat sipil atas perda-perda 
diskriminatif tersebut adalah pembatalan.  

SETARA Institute harus mengingatkan negara, bahwa intoleransi adalah awal mula dari 

terorisme dan terorisme adalah puncak dari intoleransi. Maka memelihara dan 
membiarkan intoleransi sesungguhnya sama dengan merawat dan memelihara bibit-bibit 

terorisme yang pelan tapi pasti akan kita panen buahnya. 

Baik Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini belum 
menunjukkan langkah progresif bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. 

Kemendagri belum merumuskan desain pembatalan perda dan/atau pencegahan perda 

yang potensial diskriminatif. Sementara Kementerian Agama belum menyikapi apapun 

atas peristiwa-peristiwa kekerasan dan diskriminasi agama yang menimpa kelompok-
kelompok agama/keyakinan tertentu. 

SETARA Institute meyakinkan Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri 

RI untuk mengambil prakarsa dengan menyusun suatu desain komprehensif penghapusan 
diskriminasi agama/kepercayaan, serta diskriminasi lainnya. Desain Penghapusan 

Diskriminasi akan menjadi pemandu penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan isu 

itu termasuk menjadi pemandu tindakan para kepala daerah dan otoritas daerah lain 

dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama termasuk perda-perda yang 
diskriminatif.  

Beberapa agenda mendasar yang perlu diingatkan oleh SETARA Institute untuk 

diimplementasikan dalam periode pemerintahan Jokowi-JK, antara lain sebagai 
berikut:  

Pertama, restorasi Ide Konstitusi tentang Kebebasan Beragama, melalui perubahan, 

perbaikan, atau bahkan pembatalan peraturan perundang-undangan yang memunggungi 
ketentuan konstitusi, yaitu; 1) Mengganti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan UU baru yang 

menghormati KBB sebagai mandat konstitusi, 2) Meninjau secara cermat penerapan 

Syari’at Islam sebagai bagian dari “paket” otonomi khusus untuk Pemerintahan Aceh, 
melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.   Penerapan Syari’at Islam di Nanggroe 

Aceh Darussalam merupakan sebuah deviasi dalam bangunan hukum nasional Negara 

Pancasila yang dalam cita hukum (rechtsidee) dasarnya bukan negara teokrasi dan tidak 
berdasar pada agama tertentu. 3) Meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

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

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 

Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri), khususnya yang berkenaan dengan pendirian 

rumah ibadah. 4), membatalkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
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033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada 

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan 

Warga Masyarakat (biasa disebut SKB Tiga Menteri). Peraturan ini telah memicu 

berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap kelompok minoritas Jemaat 
Ahmadiyah di banyak daerah, bahkan melalui tindakan anarkis yang mematikan seperti 

yang terjadi di Cikeusik. 5) Me-review beberapa regulasi di tingkat pemerintahan daerah, 

baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam aneka bentu, seperti Peraturan Daerah 
(Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Bupati 

(Perbup), dan sebagainya, yang diturunkan dari ketentuan SKB Tiga Menteri tentang 

Ahmadiyah, dan/atau berdasarkan penerapan ajaran agama tertentu yang bertentangan 

dengan konstitusi.  

Kedua, menyelesaikan kompleksitas persoalan pendirian rumah ibadah yang nyata-nyata 

restriktif terhadap “kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan keparcayaan” 

sebagai sepaket hak dengan “kemerdekaan untuk memeluk agama”, sebagaimana Pasal 9 
Ayat (2) UUD 1945.  

Ketiga, menghentikan kriminalisasi terhadap keyakinan dan segera membebaskan para 

“tahanan nurani” (prisoners of conscience) yang dipenjara karena pandangan dan 
keyakinannya yang berbeda dengan pandangan dan keyakinan mayoritas.  

Keempat, menghadirkan negara—melalui penegakan hukum untuk meminta 

pertanggungjawaban legal dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran KBB. 

SETARA Institute merekomendasikan agar beberapa persoalan kebebasan 

beragama dan berkeyakinan aktual berikut harus segera diatasi dan harus menjadi 

target kerja utama pemerintah dalam jangka pendek dan menengah: 

1. Jemaat Ahmadiyah sudah 9 tahun hidup dalam kesulitan serius di pengungsian 
Transito. Maka pemerintah harus segera mengembalikan jemaat Ahmadiyah ke 

tempat asal dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan 

kesejahteraan. 

2. Pengikut Syiah masih diungsikan di pengungsian Sidoarjo. Maka Pemerintah harus 
mengembalikan pengikut Syiah ke Sampang, menginisiasi resolusi permanen, dan 

memberikan perlindungan keamanan dan percepatan penigkatan kesejahteraan. 

3. Terdapat 2 putusan pengadilan terkait pendirian tempat ibadah yang tidak dijalankan 
oleh pemerintah daerah (HKBP Filadefia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor). Maka 

Pemerintah Pusat harus memerintahkan Kepala Daerah untuk menjalankan putusan 

dan menjamin pendirian tempat ibadah HBP FIladefia dan GKI Yasmin. 

4. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 adalah 

conditionally constitutional dan secara implisit memerintahkan Kementerian terkait 

membentuk UU baru, artinya pemerintah harus segera menyusun RUU baru yang 

supportif terhadap jaminan perlindungan beragama/berkeyakinan dari tindakan 
diskriminasi dan intoleransi. Dengan demikian, revisi RUU PUB mutlak dibutuhkan. 

5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (PBM) dan Keputusan 

Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 

2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota 
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Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB) 

restriktif dan memancing pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, baik 

tindakan langsung atau kebijakan. Maka pemerintah harus membentuk Tim Pengkaji 

dan Harmonisasi Peraturan Teknis di tingkat kementerian dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan melibatkan ahli hak asasi manusia 

6. Beberapa peraturan di tingkat daerah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan restriktif bagi perlindungan kebebasan 
beragama/berkeyakinan, maka Pemerintah pusat harus membentuk gugus tugas 

evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah, di bawah kementerian dengan 

melibatkan kementerian hukum dan HAM. 

7. Beberapa narapidana hati nurani (prisoners of conscience) masih mendekam di 
penjara karena menjadi objek kriminalisasi keyakinan, maka pemerintah harus 

embentuk Tim Kajian untuk memberikan amnesti atau grasi kepada korban 

kriminalisasi keyakinan   

8. Aktor intoleran secara berpola melakukan pelanggaran kebebasan 

beragama/berkeyakinan di Indonesia, maka Mendagri harus membentuk Tim 

Evaluasi atas Ormas-Ormas yang secara berpola melakukan aktivitas dan tindakan 
yang melawan hukum 

9. Radikalisasi keagamaan mengkhawatirkan dan mengancam kerukunan antar umat 

beragama, maka pemerintah harus mendisain pendidikan kewarganegaraan dan 

pendidikan kebhinnekaan yang lebih programatik, sistematis, dan efektif. 

 

Kontak Person: 

•  Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute, 0811 819 174 

•  Halili, Peneliti SETARA Institute, 081931752746 

 


