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BAB I  

LANDASAN KONSEPTUAL         
DAN CAKUPAN KEBEBASAN 
BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN  

	

	

A.  Kebebasan Berfikir,  Hati Nurani dan Agama  
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak menyebut kebebasan 

beragama atau berkeyakinan (religion or belief) dalam klausul Pasal 18 paragraf 
(1), tetapi kebebasan berfikir, hati nurani dan agama (thought, conscience and 
religion). Istilah ini digunakan karena kehati-hatian masyarakat internasional 
dalam menerjemahkan makna agama itu sendiri, karena hingga saat ini belum ada 
definisi universal tentang agama yang diakui. Kekhawatiran akan mengeksklusi 
atau mendiskriminasi kelompok agama tertentu, sehingga klausul yang dipilih 
sengaja dibuat terbuka dan umum.  

Sejumlah instrument HAM di tataran regional juga menggunakan istilah 
ini, sebagaimana tergambar dalam Pasal 9 Konvensi HAM Eropa dan Pasal 22 
Deklarasi HAM ASEAN (AHRD). Ketiga rangkaian hak di atas juga dikenal 
dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ruang forum internum, 
yang dalam situasi apapun – menurut Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik – adalah hak yang tidak dapat dicabut, dikurangi, dan dihapuskan 
dalam situasi apapun.  

 

Jaminan Kebebasan Berpikir,  Berkeyakinan, dan Beragama, Pasal 
18 ayat (1) Konvensi Hak Sipil  dan Politik  

“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 atau tertutup, untuk 
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menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, 
pengamalan dan pengajaran”. 

1981 Declaration of the General Assembly, Pasal 1 (1) 

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. 
This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his 
choice…” 

Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22, Paragraf 3 

“Article 18 does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought 
and conscience or the freedom to have or adopt a religion or belief of one's 
choice”. 

 

Pasal 18 ICCPR dapat dikatakan menjadi instrumen utama PBB, 
terutama Komite HAM PBB dan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan, untuk menjalankan mandatnya dalam perlindungan hak beragama 
dan berkeyakinan. Pasal ini terdiri dari empat ayat yang menegaskan sejumlah 
ketentuan, yaitu: hak setiap orang untuk bebas dalam pikiran, hati nurani dan 
agama; bebas dari paksaan dalam menjalankan kebebasannya; kebebasan untuk 
memanifestasikan ajaran agama dan keyakinan, dan pembatasan kebebasan 
tersebut; serta hak orang tua atau wali untuk memastikan pendidikan agama dan 
moral bagi anak-anak mereka.  

Keempat komponen hak yang ada dalam Pasal 18 ICCPR ini dijelaskan 
kembali oleh Komite HAM PBB melalui Komentar Umum Nomor 22. 

1.  Hak atas berpikir,  hati  nurani,  dan beragama 

Dalam Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 dinyatakan 
bahwa hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan 
pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan 
secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Karakter mendasar 
dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan 
ini tidak dapat dikurangi (cannot be derogated) bahkan pada saat situasi darurat, 
sebagaimana dinyatakan di pasal 4.2 dalam Kovenan.  

2.  Menganut, mengganti dan meninggalkan agama   

Konvensi Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 paragraf 2   

“Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk 
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan 
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pilihannya”.  

 

Selanjutnya, Pasal 18 paragraf 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik menegaskan tentang hak setiap orang atau kelompok untuk menganut, 
mengganti atau meninggalkan agamanya. Hal ini merupakan suatu landasan hak 
mendasar dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan di mana setiap orang 
diberikan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan yang dianggapnya 
benar, sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya tersebut.  

Terkait dengan hak untuk menganut, mengganti dan meninggalkan 
agama/kepercayaan, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan (selanjutnya disebut PK KBB), Asma Jahangir, menjelaskan bahwa 
hal demikian termanifestasi dalam empat bentuk di sejumlah negara, yaitu:  

a. Situasi ketika Negara mencoba untuk mengubah, mengubah kembali, 
atau mencegah perpindahan agama seseorang, seperti ancaman 
pembunuhan bagi mereka atau keluarganya, menghilangkan kebebasan 
mereka, penyiksaan atau dengan perlakuan kejam, atau juga ancaman 
dengan pemberhentian dari pekerjaan.  

b. Situasi ketika perpindahan agama ini dilarang oleh hukum dan diberikan 
sanksi, seperti hukuman bagi yang “murtad”, pemutusan hubungan dan 
hak waris, pembatalan perkawinan, kehilangan proverti atau 
menghilangkan hak atas anak-anak.  

c. Situasi ketika anggota kelompok mayoritas mencoba untuk mengubah 
atau mengembalikan agama kelompok minoritas dengan menggunakan 
kekerasan, termasuk pula ketika kelompok mayoritas menyerang 
kelompok minoritas tersebut secara individu atau tempat ibadah mereka.  

d. Situasi ketika perpindahan “yang tidak etis” yaitu dengan memberikan 
suatu keuntungan materi kepada kelompok-kelompok rentan yang 
dijadikan target perpindahan.1  

Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22, paragraf  5 

“Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” 
suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih 
agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau 

																																																													
1 Dokumen Pelapor Khusus PBB Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan No. A/HRC/6/5, 20 

July 2007 
2 Dokumen Pelapor Khusus PBB Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan A/HRC/6/5, 20 July 
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kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, 
atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk 
mempertahankan suatu agama atau kepercayaan”.  

 

3.  Larangan atas Paksaan/Koersi  

Setali tiga uang dengan kebebasan untuk memilih dan menganut suatu 
agama, Kovenan Sipil dan Politik melarang adanya koersi atau pemaksaan 
terhadap seseorang atau kelompok dalam hal keyakinan keagamaan. Pasal 18 ayat 
(2) ICCPR menegaskan pula tentang kebebasan seseorang dari paksaan atau 
coercion. Istilah “paksaan” dalam ICCPR diinterpretasikan secara luas dan 
termasuk pula penggunaan ancaman pemaksaan fisik dan hukum pidana oleh 
Negara agar penganut atau non-penganut mentaati agama mereka, menarik 
kembali agama atau kepercayaan yang sudah diyakini atau untuk mengganti 
agamanya, baik melalui kebijakan atau praktik. Konsekuensinya, hukum yang 
melarang perpindahan agama agar seseorang tetap berpegang pada satu agama 
atau kepercayaantidak dapat diterima dalam hukum HAM internasional. 
Sebaliknya, setiap negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap 
orang di dalam teritori dan di bawah yurisdiksinya dapat melaksanakan agama 
dan kepercayaan mereka dengan bebas, tanpa ada paksaan dan ketakutan.2 

Belum ada pendefinisian eksplisit tentang koersi dalam hukum HAM 
internasional dan hukum internasional sendiri tidak menggunakan kata “koersi”. 
Namun demikian, koersi merupakan komponen baku dari “kerugian mental” 
atau “kondisi hidup” seseorang yang termasuk dalam elemen genosida atau 
persekusi agama, sebagaimana ditegaskan di dalam Statuta Roma Pasal 6-7.3 
Dalam hukum pengungsi, bahkan, koersi dalam beragama ini termasuk salah satu 
unsur yang memungkinkan seseorang untuk mencari dan mendapatkan status 
suaka atau pengungsi ke Negara lain.  

Berangkat dari sejumlah instrumen dan dokumen yang ada didapati 
ketentuan-ketentuan yang menjelaskan apa dan bagaimana koersi itu terjadi, 
karena larangan koersi sendiri ditegaskan melalui Pasal 18.2 Kovenan Hak Sipil 
dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. 
Kovenan ini menyatakan, “Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu 
																																																													

2 Dokumen Pelapor Khusus PBB Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan A/HRC/6/5, 20 July 
2007 

3 David Llewellyn and H. Victor Conde, “Freedom of Religion or Belief under International 
Humanitarian Law and International Criminal Law”, dalam Tore Lindholm, dkk., ed., Facilitating 
Freedom of Religion: A Deskbook, (Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Pubslisher, 2004), h. 136 
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kebebasannya menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai dengan 
pilihannya”. Larangan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 1.2 Deklarasi 1981.   

Merujuk pada Komentar Umum Komite HAM PBB, bahwa Pasal 18.2 
Kovenan ini melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut 
atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman 
kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau 
tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk 
menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau 
kepercayaan mereka.  

Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau 
dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi 
akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang 
dijamin oleh pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak 
sesuai dengan pasal 18.2 ini. Perlindungan yang sama diberikan pada penganut 
semua kepercayaan yang bersifat nonagama. Demikian halnya, tidak seorang pun 
dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiaannya terhadap suatu 
agama atau kepercayaan. 4  Dari Komentar Umum No. 22 ini, walaupun koersi 
tidak didefinisikan, namun telah diterima secara luas bahwa koersi tidak hanya 
terbatas pada paksaan fisik atau sanksi hukum, namun lebih luas lagi pada 
pembatasan akses terhadap fasilitas publik yang seharusnya diberikan kepada 
semua orang.5  

Dari penjelasan Komite ini, dapat dijabarkan secara lebih rinci, bahwa 
koersi mengandung unsur: penggunaan ancaman kekerasan, fisik atau sanski 
hukum, yang bertujuan untuk memaksa orang untuk: 

a. Percaya atau tidak percaya terhadap suatu kepercayaan atau agama yang 
diyakini oleh seseorang atau kelompok;  

b. Menolak agama atau kepercayaan seseorang atau kelompok;  

c. Mengganti agama atau kepercayaan seseorang atau kelompok; 

d. Memaksa seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiaannya 
terhadap suatu agama atau kepercayaan.  

Selain itu, hal ini juga mencakup: 

																																																													
4 Paragraf 3 dan 5 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 (Pasal 18), ditetapkan pada Sesi 

ke-48 tahun 1993, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994). 
5 Bahia G. Tahzib Lie, “Dissenting Women, Religion or Belief, and the State: Contemporary 

Challenges that Requires Attention”, dalam Tore Lindholm, dkk., ed., Facilitating Freedom of 
Religion or Belief, h. 459.  
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a. Perlindungan yang sama terhadap penganut semua kepercayaan non-
agama.  

b. Seluruh kebijakan dan praktik yang memiliki dampak yang sama dengan 
empat hal (a – d) di atas.  

c. Kebijakan atau praktik yang membatasi akses pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pekerjaan atau hak-hak yang dijamin di dalam Pasal 25 
Kovenan Sipil dan Politik dan ketentuan lainnya dalam Kovenan.  

Komite HAM PBB menegaskan bahwa penggunaan tekanan psikis dan 
moral dengan tujuan membuat orang pindah agama atau mencegah seseorang 
untuk berpindah agama adalah dilarang. Maka dari itu, “koersi” yang ada di 
dalam Pasal 18 Kovenan, menurut Pelapor Khusus KBB, harus ditafsirkan secara 
luas, termasuk pula tekanan yang dilakukan oleh Negara atau kebijakan yang 
bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan agama. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom [...] either alone or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship 
and observance.”  

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 (2):“No one shall be 
subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a 
religion or belief of his choice.”  

1981 Declaration of the General Assembly, Article 1 (2): “No one shall be 
subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief 
of his choice.”  

Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22, paragraf 5 
“Pasal 18.2 (ICCPR) melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk 
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk 
penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa 
orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan 
penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, 
atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.  
Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak 
yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses 
terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang 
dijamin oleh pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan (ICCPR), 
juga tidak sesuai dengan pasal 18.2. (ICCPR) Perlindungan yang sama 
diberikan pada penganut semua kepercayaan yang bersifat non-agama”. 

 



Kebebasan Beragama & Berkeyakinan:  
Sebuah Pengantar Singkat  

	

10	

B.  Hak untuk Menjalankan (Manifestasi)  Agama atau 
Keyakinan  

Kebebasan berfikir, hati nurani dan agama mencakup pula aspek eksternal 
dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang dikenal dengan “forum 
externum”. Forum externum mencakup beberapa komponen hak yang terkait 
dengan bagaimana suatu ajaran agama itu dijalankan atau dilaksanakan 
(manifestasi). Di antaranya hak-hak yang termasuk dalam kategori ini adalah 
kebebasan beribadat, tempat ibadat, simbol keagamaan, hari libur keagamaan, 
penetapan tokoh agama, pengajaran dan penyebaran materi keagamaan, 
pendidikan agama dan moral bagi anak, pendaftaran, pembangunan lembaga 
amal atau kemanusiaan, komunikasi dengan individu dan komunitas, dan 
keberatan berdasarkan hati nurani.  

Rangkaian hak yang termasuk dalam manifestasi ini dibedakan dengan 
hak internal keagamaan (non-derogable rights), mengingat adanya pengecualian 
untuk melakukan pembatasan terhadapnya dengan alasan yang dapat dibenarkan.  

Hak Untuk Memanifestasikan Agama atau Keyakinan  

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Article 18 (1)  

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This 
right shall include freedom [...] either individually or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice 
and teaching.”  

Article 18 (3): ”Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to 
such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public 
safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”  

1981 Declaration of the General Assembly Article 1 (1) 

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This 
right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and 
freedom, either individually or in community with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”  

Article 1 (3): “Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to 
such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public 
safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”  

Human Rights Committee general comment 22 Para. 4 

“The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and 
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teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to 
ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various 
practices integral to such acts, including the building of places of worship, the use 
of ritual formulae, and objects, the display of symbols, and the observance of 
holidays and days of rest. The observance and practice of religion or belief may 
include not only ceremonial acts but also such customs as the observance of 
dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or head coverings, 
participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a 
particular language, customarily spoken by a group. In addition, the practice and 
teaching of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious 
groups of their basic affairs, such as freedom to choose their religious leaders, 
priests and teachers, the freedom to establish seminaries or religious schools and 
the freedom to prepare and distribute religious texts or publications” 

 

1.  Kebebasan Beribadat  

Hak ini mencakup kebebasan untuk beribadah atau berkumpul di sebuah 
pertemuan agama/kepercayaan, termasuk pula kebebasan untuk membuat, 
memperoleh dan menggunakan barang-barang dan benda-benda yang 
dibutuhkan dalam upacara atau kebiasaan keagamaan. Hak untuk beribadah ini 
juga tidak terbatas hanya pada agama atau kepercayaan yang telah terdaftar saja, 
tetapi seluruh kelompok-kelompok agama, terutama minoritas. Walaupun 
demikian, hak ini tidak tanpa batas, seperti ritual yang melibatkan manusia 
sebagai korban yang secara bersamaan dapat melanggar hak fundamental 
seseorang, sehingga ritual seperti ini dapat dilarang.  

Menurut Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan, dalam banyak kasus, terutama yang menimpa kelompok minoritas, 
mereka dilarang untuk melaksanakan ibadat atau menyelenggarakan aktivitas 
keagamaan tanpa adanya persetujuan dari Negara atau pendaftaran terlebih 
dahulu. Padahal, hak beribadat adalah hak yang melekat pada setiap agama atau 
keyakinan, yang tidak dapat dibatasi dengan alasan yang tidak benar oleh Negara. 
Kembali ditegaskan, meskipun diperbolehkan, pembatasan terhadap hak 
manifestasi agama harus didasarkan pada pertimbangan yang benar, obyektif dan 
melindungi kepentingan hak yang lebih besar.  

Kebebasan Beribadah 
1981 Declaration of the General Assembly Article 6 (a) 
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“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to worship or assemble in connection with a religion or belief...”.  

Article 6 (c) 

”The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to make, acquire and use the necessary articles and materials related 
to the rites or customs of a religion or belief”  

UN Commission on Human Rights, Resolusi 2005/40  
Urges States “To ensure, in particular, the right of all persons to worship or 
assemble in connection with a religion or belief [...].”  
Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 Paragraf 4 

“The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct 
expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including 
... the use of ritual formulae, and objects ....” 

 

2.  Tempat Ibadat  

Yang termasuk dalam tempat ibadah meliputi tempat ibadat itu sendiri, 
kuburan, biara, atau pusat-pusat keagamaan yang lebih sekedar yang bersifat 
materi, yang kesemuanya disematkan kepada agama atau keyakinan tertentu. 
Pembatasan yang tidak sah terhadap tempat ibadat, tempat keagamaan lain atau 
tempat-tempat suci ini tidak hanya melanggar hak seseorang secara individu, 
namun juga hak kelompok individu-individu penganut keagamaan yang di 
dalamnya. Untuk itu, Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/254 tentang 
Perlindungan Tempat Keagamaan mendorong agar setiap Negara mendorong 
budaya toleransi dan penghormatan terhadap setiap keragaman agama dan 
tempat-tempat sucinya, yang merepresentasikan pentingnya aspek kolektif 
warisan umat manusia.  

Meskipun demikian, tempat ibadat juga sering disalahgunakan oleh aktor 
non-Negara untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, termasuk pula untuk 
menyimpan senjata atau persembunyian para sandera. Untuk itu, tidak termasuk 
dalam kategori hak ini bila suatu tempat ibadat dijadikan tempat untuk 
melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah atau di luar fungsinya sebagai 
tempat peribadatan, apalagi untuk kepentingan praktik kejahatan. 

Tempat Ibadat  
1981 Declaration of the General Assembly, Art. 6 (a) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to worship or assemble in connection with a religion or belief, and to 
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establish and maintain places for these purposes”.  
Human Rights Council resolution 6/37, para. 9 (e) and 9 (g) 

“The Human Rights Council urges States, to exert the utmost efforts, in 
accordance with their national legislation and in conformity with international 
human rights and humanitarian law, to ensure that religious places, sites, 
shrines and symbols are fully respected and protected and to take additional 
measures in cases where they are vulnerable to desecration or destruction”.  
“The Human Rights Council urges States, to ensure, in particular, the right of 
all persons to worship or assemble in connection with a religion or belief and to 
establish and maintain places for these purposes ...”.  
Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22, Para. 4 

“The concept of worship extends to [...] the building of places of worship.” 
 

3.  Simbol Keagamaan  

Konsep tentang ibadat, ketaatan dan praktik keagamaan atau kepercayaan 
mencakup pula untuk menunjukkan simbol-simbol yang termasuk di dalam 
kebiasaan upacara keagamaan, seperti memakai pakaian khusus atau penutup 
kepala. 

Simbol Keagamaan  

1981 Declaration of the General Assembly Art. 6 (c) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes 
the freedom, to make, acquire and use to an adequate extent the necessary 
articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief”.  

Commission on Human Rights resolution 2005/40 4 (b) 

“The Commission on Human Rights urges States, to exert the utmost 
efforts, in accordance with their national legislation and in conformity 
with international human rights law, to ensure that religious places, sites, 
shrines and religious expressions are fully respected and protected and to 
take additional measures in cases where they are vulnerable to desecration 
or destruction”.  

Human Rights Committee general comment 22 Para. 4 

“The concept of worship extends to ... the display of symbols".  

“The observance and practice of religion or belief may include not only 
ceremonial acts but also such customs as [...] the wearing of distinctive 
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clothing or head coverings ....” 

 

Dalam banyak kasus, simbol keagamaan ini berhubungan erat dengan dua 
hal yang problematik, yaitu di satu sisi ada banyak orang (penganut keagamaan) 
di seluruh bagian dunia ini dihalangi untuk mengidentifikasikan dirinya melalui 
simbol-simbol keagamaan, sementara di sejumlah negara setiap orang dituntut 
untuk selalu menunjukkan simbol-simbol keagamaan mereka di ranah publik. 
Untuk itu, menurut PK PBB, pelaksanaan kebebasan ini harus dilaksanakan 
dengan melindungi keduanya, yaitu memperbolehkan penggunaan simbol-simbol 
agama dan tidak memaksakan penggunaan simbol-simbol keagamaan tersebut. 

Laporan PK KBB (di antaranya tercantum dalam E/CN.4/2005/61, para. 
65) menegaskan bahwa sebagian besar badan-badan yudisial dan quasi-yudisial 
internasional mempertimbangkan pengungkapan simbol keagamaan ini sebagai 
manifestasi dari agama atau keyakinan yang termasuk ke dalam forum eksternum, 
dibandingkan sebagai sebuah keyakinan (forum internum). Dalam hal ini pula, 
simbol keagamaan ini dapat dibatasi.6   

4.  Hari Libur Keagamaan  

Kebebasan untuk melaksanakan hari besar keagamaan dan upacara 
menurut aturan sebuah agama atau keyakinan menjadi aspek penting dalam 
konsep kebebasan beragama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan bagi penganut-penganut agama/keyakinan untuk menyelenggarakan 
sejumlah upacara dan kebiasaan keagamaan yang bersifat spiritual. 

Banyak praktik Negara memberikan pengakuan hari libur keagamaan 
melalui legislasi, tidak terbatas pada suatu agama tertentu, termasuk pula 
memberikan kebebasan kepada siswa di sekolahuntuk menghormati hari perayaan 
tersebut. Dalam banyak praktik pula, hari besar keagamaan ini menjadi wadah 
bagi tokoh-tokoh agama/keyakinan yang berbeda untuk saling mengetahui satu 
sama lain, budaya masing-masing dan agamanya, yang mendorong pada dialog 
antar iman.  

Hari Libur Keagamaan 
1981 Declaration of the General Assembly Art. 6 (h) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in 

																																																													
6 Terkait dengan pembatasan akan dibahas lebih khusus dalam tulisan ini.  
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accordance with the precepts of one's religion or belief”.  
Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 Para. 4 

“The concept of worship extends to ... the observance of holidays and days of 
rest”. 

 

5.  Penetapan Tokoh Keagamaan 

Hak kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan mencakup pula 
kebebasan untuk mendidik, menetapkan dan memilih atau menunjuk pemimpin 
keagamaan. Komunitas agama, secara berbeda-beda, memiliki cara dan 
metodenya sendiri-sendiri dalam menetapkan kelembagaan ini. Intervensi negara 
terhadap pendidikan atau pelatihan ini dapat menyebabkan kekurangan para 
pemimpin keagamaan. 

Dalam praktik di sejumlah negara, Negara menetapkan pemimpin 
keagamaan ini, sehingga Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan sendiri menegaskan pentingnya untuk memberikan kebebasan 
kepada kelompok agama atau keyakinan ini untuk memilih sendiri pemimpin 
mereka, imam atau pengajar keagamaan.  

Penetapan Tokoh Agama  

General Assembly Declaration 36/55 1981 Art. 6 (g) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders 
[...]”.  

Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 Para. 4 

“In addition, the practice and teaching of religion or belief includes acts integral 
to the conduct by religious groups of their basic affairs, such as the freedom to 
choose their religious leaders, priests and teachers ....” 

 

6.  Mengajarkan dan menyebarkan materi keagamaan  

PK PBB menegaskan bahwa setiap agama atau keyakinan memiliki 
kebebasan untuk menulis, membuat dan menyebarkan publikasi yang berisi 
pengajaran keagamaan atau keyakinan di tempat yang sesuai dengan tujuannya. 

Termasuk pula dalam kategori ini adalah aktivitas penyebaran agama yang 
diterima sebagai ekspresi keagamaan dan keyakinan yang sah dan aktivitas ini 
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tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, apabila mereka yang terlibat dalam aktivitas misionaris itu telah 
dewasa dan memiliki akal sehat, serta mampu mempertimbangkan secara bebas. 
Hal ini juga menunjukkan tidak adanya ketergantungan atau hubungan hirarkis 
antara para misionaris dan obyek misionarisnya. 

Pelanggaran terhadap aspek ini juga praktik sensor, larangan, penyitaan 
dan perusakan literatur keagamaan, kecuali materi-materi tersebut mengandung 
anjuran kebencian berdasarkan kebangsaan, ras dan agama, yang mengarah pada 
diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 
20 ayat (2) ICCPR. Terkait dengan hal ini, Komentar Umum ICCPR No. 22 
paragraf 7 menegaskan, bahwa:  

“Sesuai dengan pasal 20, tidak satu pun pengamalan agama atau 
kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau 
advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong 
terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Komite dalam Komentar Umum No. 11 [19], Negara-
negara Pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna 
melarang tindakan-tindakan tersebut”. 

 

Mengajarkan dan menyebarkan materi keagamaan 
1981 Declaration of the General Assembly Art. 6 (d) and (e) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to write, issue and disseminate relevant publications in these areas”; 
“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to teach a religion or belief in places suitable for these purposes”. 
Commission on Human Rights resolution 2005/40 (paragraph 4 (d)) and 
Human Rights Council resolution 6/37 (paragraph 9 (g))  
“Urges States, to ensure, in particular, [...] the right of all persons to write, 
issue and disseminate relevant publications in these areas”.  
Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 Para. 4  

“In addition, the practice and teaching of religion or belief includes acts 
integral to the conduct by religious groups of their basic affairs, ... the freedom 
to establish seminaries or religious schools and the freedom to prepare and 
distribute religious texts or publications” 
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7.  Hak pendidikan agama dan moral bagi anak-anak  

Hak ini meliputi kebebasan orang tua atau wali untuk memastikan 
pendidikan agama dan moral anak sesuai dengan pendirian mereka.Hal ini juga 
ditegaskan dalam Dokumen Akhir (Final Document) International Consultative 
Conference on School Education in Relation to Freedom of Religion or Belief, 
Tolerance and Non-Discrimination tahun 2001, yang menegaskan:  

“The right of parents, families, legal guardians and other legally recognized 
caregivers to choose schools for their children, and to ensure their religious 
and/or moral education in conformity with their own convictions, and 
with such minimum educational standards as may be laid down or 
approved by the competent authorities, in a manner consistent with the 
procedures followed in the State for the application of its legislation and in 
accordance with the best interest of the child”. 

Dalam praktiknya, anak-anak seringkali dihalangi untuk mendapatkan 
akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan pilihan orang tua dan dengan guru 
keagamaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Pendidikan agama dan moral bagi anak-anak 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Art. 18 (4)  

“The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the 
liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious 
and moral education of their children in conformity with their own convictions.” 
Konvensi Hak Anak Art. 14 (2) 

“States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when 
applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of 
his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child 
... (c) The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural 
identity, language and values, for the national values of the country in which 
the child is living, the country from which he or she may originate, and for 
civilizations different from his or her own” 
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Art. 13 (3)  

“The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the 
liberty of parents and, when applicable, legal guardians to […] ensure the 
religious and moral education of their children in conformity with their own 
convictions.”  
Konvensi Pelrindungan Buruh Migran Art. 12 (4) 

“States Parties to the present Convention undertake to have respect for the 
liberty of parents, at least one of whom is a migrant worker, and, when 
applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their 
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children in conformity with their own convictions.”  
1981 Declaration of the General Assembly Art. 5 (1), (2) and (4) 

“The parents or, as the case may be, the legal guardians of the child have the 
right to organize the life within the family in accordance with their religion or 
belief and bearing in mind the moral education in which they believe the child 
should be brought up”.  
“Every child shall enjoy the right to have access to education in the matter of 
religion or belief in accordance with the wishes of his parents or, as the case 
may be, legal guardians, and shall not be compelled to receive teaching on 
religion or belief against the wishes of his parents or legal guardians, the best 
interests of the child being the guiding principle”  
“In the case of a child who is not under the care either of his parents or of legal 
guardians, due account shall be taken of their expressed wishes or of any other 
proof of their wishes in the matter of religion or belief, the best interests of the 
child being the guiding principle”. 

 

8.  Pendaftaran atau Registrasi  Agama  

Sebagaimana di atas, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan mencatat bahwa prosedur atau mekanisme pendaftaran yang 
dilakukan oleh Negara terhadap agama atau keyakinan tidak berarti membatasi 
hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap komunitas agama tertentu. 
Kebebasan beragama juga tidak terbatas pada anggota keagamaan yang sudah 
terdaftar. 

Pendaftaran tidak harus menjadi prasyarat untuk menjalankan agama 
seseorang, tetapi hanya sebagai identitas kepribadian hukum dan manfaat yang 
terkait. Untuk itu, prosedur pendaftaran harus mudah dan cepat, dan tidak 
tergantung pada persyaratan formal dalam hal jumlah anggota atau waktu 
keberadaan agama tersebut. Dalam hal ini, konsep HAM tidak memungkinkan 
adanyakewenangan agama tertentu untuk memutuskan pendaftaran kelompok 
agama lain. 

9.  Komunikasi dengan individu dan komunitas di tingkat nasional 
atau internasional dalam masalah keagamaan  

Setiap orang yang berasal dari kelompok minoritas memiliki hak untuk 
membangun dan mengelola, tanpa adanya diskriminasi, secara bebas dan damai, 
hubungan dengan anggota kelompoknya dan dengan kelompok minoritas 
lainnya, termasuk pula hubungan antar negara berdasarkan pada hubungan 
kebangsaan atau etnik, keagamaan dan bahasa.  
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Komunikasi  
1981 Declaration of the General Assembly Art. 6 (i) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to establish and maintain communications with individuals and 
communities in matters of religion and belief at the national and international 
levels.” 

 

10.  Membangun lembaga amal dan kemanusiaan, serta menerima 
pendanaan 

Komisi HAM PBB (saat ini menjadi Dewan HAM) memastikan bahwa 
setiap orang atau kelompok bebas untuk membentuk atau mengelola lembaga 
amalatau kemanusiaan, dan dilindungi secara penuh. Walaupun, pada prinsipnya 
lembaga-lembaga ini tidak diberikan kewenangan untuk mengurusi masalah-
masalah sosial, kesehatan dan pendidikan. Mereka juga berhak untuk 
mengumpulkan dan menerima bantuan keuangan sukarela atau kontribusi 
lainnya dari individu atau kelompok, yang dalam sejumlah kasus hal ini dibatasi 
terutama dana-dana dari luar negeri.  

Setiap pembatasan terhadap aliran dana tersebut harus ditegaskan melalui 
UU dan seutuhnya diperlukan untuk menjaga keamanan publik, hukum, 
kesehatan, moral dan hak-hak fundamental, seperti mencegah masuknya bantuan 
pendanaan yang disalahgunakan untuk meningkatkan kelompok militan dan 
kekerasan.  

Membangun Lembaga Amal dan Kemanusiaan  
1981 Declaration of the General Assembly Art. 6 (b) and Art. 6 (f) 

“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to establish and maintain appropriate charitable or humanitarian 
institutions”.  
“The right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the 
freedom, to solicit and receive voluntary financial and other contributions from 
individuals and institutions.”  
Commission on Human Rights resolution 2005/40 (paragraph 4 (e)) and 
Human Rights Council resolution 6/37 (paragraph 12 (h))  
Urges States, to ensure that, in accordance with appropriate national legislation 
and in conformity with international human rights law, the freedom for all 
persons and members of groups to establish and maintain religious, charitable 
or humanitarian institutions is fully respected and protected” 
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11.  Keberatan berdasarkan hati nurani (conscientious objection) 

Setiap orang berhak menolak untuk melakukan tugas militer berdasarkan 
pada kebebasan berfikir, hati nurani dan keagamaan. Seseorang yang menolak ini 
harus dibebaskan dari tugas peperangan, walaupun ia harus diberikan tugas lain 
yang sesuai keberatan yang ia ajukan, seperti bekerja di luar negaranya, atau juga 
melakukan tugas yang bermanfaat untuk kepentingan publik, pembangunan dan 
pemajuan perdamaian internasional. Mereka juga harus diberikan informasi yang 
penuh tentang hak dan kewajibannya, serta prosedur yang harus diikuti untuk 
mendapatkan pengakuan, serta dilakukan melalui proses peradilan yang imparsial 
(bila memungkinkan).7 

Conscientious Objection 

Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 Para. 11 
“Many individuals have claimed the right to refuse to perform military service 
(conscientious objection) on the basis that such right derives from their 
freedoms under article 18. In response to such claims, a growing number of 
States have in their laws exempted from compulsory military service citizens 
who genuinely hold religious or other beliefs that forbid the performance of 
military service and replaced it with alternative national service.  
The Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but 
the Committee believes that such a right can be derived from article 18, 
inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the 
freedom of conscience and the right to manifest one's religion or belief. When 
this right is recognized by law or practice, there shall be no differentiation 
among conscientious objectors on the basis of the nature of their particular 
beliefs; likewise, there shall be no discrimination against conscientious 
objectors because they have failed to perform military service. The Committee 
invites States parties to report on the conditions under which persons can be 
exempted from military service on the basis of their rights under article 18 and 
on the nature and length of alternative national service.” 

 

 

 

																																																													
7Laporan PK PBB A/HRC/6/5, 20 July 2007; Pasal 6 Declaration on the Elimination of all form 

of intolerance and discrimination based on religion or belief, 1981. 
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BAB II  

PENGAKUAN DAN PEMBATASAN 
HAK BERAGAMA & BERKEYAKIAN 

	

	

	

 

A.   Pendaftaran dan Pengakuan Agama/Keyakinan oleh 
Negara 

Permasalahan tentang pendaftaran dan pengakuan sebuah 
agama/keyakinan oleh Negara penting untuk diungkapkan di sini, terutama 
untuk merujuk kepada standard dan instrument HAM internasional dalam 
kaitannya dengan hak setiap orang atau kelompok untuk menikmati 
kebebasannya dalam beragama dan berkeyakinan.  

Dalam konsepsi HAM, pendaftaran sebuah agama atau keyakinan 
bukanlah merupakan kewajiban dan tidak menjadi prasyarat bagi melaksanakan 
suatu agama tertentu. Pendaftaran ini hanya sebagai perwujudan dari status badan 
hukum, karena dalam beberapa kegiatan kolektif komunitas agama atau 
keyakinan biasanya membutuhkan status kepribadian hukum yang diakui sebagai 
badan hukum dengan tanggung jawab sebagai hukum korporasi. 

Sementara posisi kedudukan manusia yang tidak dapat disangkal sebagai 
pemegang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan peringkat 
normatif tertinggi, yang bersifat independen, dibandingkan prosedur 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan status hukum. Informasi-
informasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebuah kelompok 
agama/keyakinan hanya dibutuhkan untuk menentukan atribusi status badan 
hukum. 

Keputusan administratif yang dikeluarkan negara ini tidak pula dapat 
dipandang sebagai tindakan belas kasih (mercy), namun menurut hukum 
internasional, Negara wajib untuk mengambil peran aktif dalam memfasilitasi 
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penikmatan HAM secara penuh, termasuk pula kebebasan beragama dan 
berkeyakinan. Dengan tidak menyediakan pilihan hukum yang dapat diakses oleh 
semua kelompok agama/keyakinan, maka Negara telah gagal untuk menjalankan 
kewajiban mereka di bidang HAM dan kebebasan beragama.8 

Salah satu konsep dalam kebebasan beragama yang terkait dengan 
pendaftaran di atas adalah tentang “pengakuan”.Pengakuan adalah salah satu 
istilah kunci yang banyak diperdebatkan dan disalahpahami dalam konsepsi 
kebebasan beragama dan berkeyakinan.Kesalahpahaman ini dapat memberikan 
dampak negatif bagi pemenuhan dan perlindungan hak kebebasan 
beragama/berkeyakinan, karena dapat mengaburkan kewajiban internasional 
HAM yang diemban oleh Negara.9 

1.  Tiga Arti Pengakuan  

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 
membedakan antara tiga arti dari pengakuan, yaitu: 

Pertama, arti yang paling fundamental dari “pengakuan” perasaan untuk 
menghormati kedudukan semua manusia sebagai pemegang hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, sebagai turunan dari kedudukan martabat 
kemanusiaan yang melekat pada seseorang; 

Kedua, pengakuan dalam arti penyediaan status badan hukum bagi 
kelompok agama yang mungkin dibutuhkan untuk melakukan tindakan hukum 
secara kolektif. Untuk mendapatkan status ini, maka dibutuhkan sejumlah 
“prosedur pengakuan” yang dibentuk bukan untuk menghalangi, baik secara de 
facto atau de jure, akses terhadap status hukum.  

Ketiga, pengakuan dalam arti status istimewa tertentu untuk beberapa 
kelompok agama atau keyakinan, seringkali mewujud pada tindakan-tindakan 
yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak atau pemberian subsidi, pada 
kelompok agama atau keyakinan tertentu. 

Ketiga pemaknaan di atas relevan dalam pelaksanaan hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan oleh Negara, namun ketiganya memiliki implikasi 
yang berbeda-beda. Kedudukan manusia sebagai pemegang hak menjadi dasar 
utama pemenuhan hak, sehingga ia tidak dapat dihalangi dengan permasalahan 
administratif dalam “prosedur pengakuan”, karena prosedur ini hanya 

																																																													
8Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief (SR FoRB), Heiner Bielefeldt, 

A/HRC/19/60, 22 December 2011. 
9Report of the SR FoRB, Heiner Bielefeldt, A/HRC/19/60, para. 20 – 25 
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dibutuhkan untuk kebutuhan hukum komunitas keagamaan. Dalam hal ini pula, 
prosedur yang dibuat oleh Negara harus cepat, transparan, adil, terbuka dan tidak 
diskriminatif.Dengan kata lain, Negara harus memastikan bahwa semua individu 
dapat menikmati kebebasan berfikir, hati nurani dan agama/kepercayaan atas 
dasar penghormatan terhadap martabat manusia yang melekat pada mereka. 
Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai HAM ini tidak 
tergantung pada prosedur pendaftaran adminisitrasi, karena kedudukan 
pemegang hak bersifat independen dan tidak membutuhkan persetujuan dari 
Negara. 

Sementara pemaknaan yang terakhir, yaitu terkait hak istimewa kelompok 
agama tertentu, hal ini tidak selalu berimplikasi pada hak kebebasan beragama 
dan berkeyakinan.Hanya saja, bila Negara hendak menerapkannya, maka harus 
menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. 
Negara harus memastikan bahwa status khusus yang diberikan tersebut, baik 
secara de jure atau de facto, tidak menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap 
penganut agama atau kepercayaan lain.Lebih dari itu, posisi khusus yang 
diberikan oleh Negara kepada kelompok agama atau kepercayaan tertentu tidak 
boleh dijadikan alat bagi negara untuk tujuan kepentingan politik (identitas), 
karena hal ini dapat merugikan hak-hak inidvidu dari kelompok minoritas.10 

2.  Kesulitan yang dihadapi oleh komunitas agama atau kepercayaan 
yang tidak terdaftar 

Komunitas agama atau kepercayaan yang tidak terdaftar biasanya 
menghadapi ragam kesulitan dalam membangun komunitasnya. Tanpa status 
kepribadian hukum, misalnya, mereka tidak bisa membuka rekening bank atau 
terlibat dalam transaksi keuangan. Rumah ibadah juga biasanya dibangun di atas 
tanah milik pribadi yang secara informal, sehingga bila seseorang ini meninggal, 
aset komunitas justru menjadi permasalahan kelompok agama atau ahli waris.  

Kelompok masyarakat agama atau keyakinan yang tidak memiliki status 
hukum ini juga menghadapi hambatan ketika mereka hendak mendirikan sekolah 
keagamaan swasta. Hal ini berdampak pula pada orang tua atau wali yang berhak 
untuk memastikan pendidikan anak-anak mereka seuai dengan ajaran agama dan 
moral mereka sendiri. Bahkan, hal ini bisa mengancam generasi sebuah 
komunitas bila sekolah tinggi yang mendidik para tokoh agama justru tidak 
dimungkinkan karena mereka tidak memiliki status badan hukum.Tidak adanya 

																																																													
10 Report of the SR FoRB, Heiner Bielefeldt, A/HRC/19/60, para, 25 
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status hukum ini mengancam kelangsungan hidup komunitas agama dan 
keyakinan dalam jangka panjang.  

Tidak adanya status hukum ini juga dapat berpengaruh negatif pada 
peluang penganut sebuah agama/keyakinan untuk merayakan hari libur atau 
upacara seusai agama dan keyakinan mereka. Masalah lain menyangkut pendirian 
badan usaha. Dengan tidak adanya status badan hukum, tanggung jawab 
keuangan dan risiko harus ditanggung oleh individu anggota masyarakat secara 
pribadi.11  

Rekomendasi Pelapor Khusus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 
tentang Pendaftaran Agama/Keyakinan 

Secara lebih rinci dan detil, PK KBB telah menyampaikan rekomendasinya 
kepada Negara terkait dengan pendaftaran suatu agama/keyakinan ini, yaitu:  

1) Secara sistematis Negara harus membangun langkah apapun untuk 
menjelaskan pemahaman tentang penghormatan terhadap hak setiap 
orang atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai HAM 
universal yang didasarkan pada martabat umat manusia.  

2) Negara harus menahan diri untuk memberikan tekanan kepada 
kelompok agama atau kepercayaan yang anggotanya memilih untuk 
tidak terdaftar sebagai badan hukum di bawah hukum domestik.  

3) Negara harus menginstruksikan segenap penegak hukum dan badan-
badan pemerintah lainnya bahwa kegiatan keagamaan dari komunitas 
keagamaan atau keyakinan yang tidak terdaftar adalah sah (legal), 
karena kedudukan manusia yang memiliki hak kebebasan beragama 
dan berkeyakinan lebih utama dibandingkan pendaftaran yang 
prosedural. 

4) Negara harus menawarkan pilihan dan prosedur yang sesuai dengan 
kelompok agama atau keyakinan untuk mendapatkan status hukum 
bila mereka menginginkan. Prosedur administrasi tersebut harus 
dilakukan dengan semangat untuk melayani penikmatan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan bagi semua orang, sehingga prosesnya 
harus cepat, transparan, adil, inklusif dan tidak diskriminatif.  

5) Pendaftaran harus didasarkan pada elemen-elemen yang jelas dan 
sesuai formalitas hukum, sehingga tidak tergantung pada persyaratan 
formal yang luas, seperti jumlah anggota, waktu komunitas tersebut 
ada, isi dan ajaran dari agama/keyakinan, struktur masyarakatnya, 
atau cara menunjuk tokoh agamanya.  

																																																													
11  Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, 

A/HRC/19/60, 22 December 2011 
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6) Negara harus memastikan bahwa tidak ada suatu komunitas agama 
tertentu yang memiliki hak “veto” untuk menentukan status pendaftaran 
kelompok agama/keyakinan yang lain, baik secara de facto atau de 
jure. 

7) Negara harus memberikan pemulihan hukum yang efektif bagi individu 
atau kelompok yang mengeluhkan adanya penolakan dalam 
pendaftaran sebuah agama/keyakinan.  

8) Negara harus menahan diri dari melepaskan/menghapuskan status 
hukum agama atau keyakinan tertentu yang telah dimiliknya sebagai 
alat untuk mengendalikan atau memojokkan kelompok tersebut yang 
dianggap tidak sesuai dengan bangunan budaya Negara. 

 

B.  Pembatasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  

Dalam skema hukum HAM internasional, dimungkinkan adanya 
pembatasan hak oleh Negara, termasuk pula dalam menjalankan kebebasan 
agama dan keyakinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Komentar Umum No. 22 Komite 
HAM PBB.  

Pembatasan  
Pasal 18 ayat (3) Konvensi Hak Sipil dan Politik  
Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat 
dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, 
ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar 
orang lain.  

	

1.  Pembatasan dan Derogasi  

Pembatasan harus dibedakan dengan derogasi, yaitu penghilangan suatu 
hak yang menurut prinsip HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. 
Istilah derogasi banyak digunakan dalam dokumen HAM internasional untuk 
menunjuk tindakan pembatasan yang dilakukan oleh Negara namun tidak pada 
aspek-aspek yang diperbolehkan. Untuk itu, non-derogable rights sendiri 
digunakan untuk menunjuk rangkaian hak yang dicantumkan di dalam Pasal 4 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang hak-hak yang tidak bisa 
dibatasi.  
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Hal ini juga berarti bahwa walaupun dimungkinkan adanya pembatasan, 
kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama, termasuk pula kebebasan dari 
pemaksaan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan tertentu, serta 
kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin pendidikan dan moral 
anaknya, adalah hak yang tidak bisa dibatasi, dalam keadaan darurat publik 
sekalipun. Pembatasan hanya dimungkinkan pada aspek manifestasi dari 
agama/kepercayaan, sebagaimana ditegaskan di dalam Komentar Umum No. 22 
dan Laporan PK KBB (A/HRC/6/5, 20 July 2007, paragraph 44.12  

2.  Limitasi  

Pembatasan menurut Pasal 18 (3) ICCPR ini dimungkinkan untuk diatur 
dalam ketentuan hukum dan diperlukan untuk melindungan keamanan, 
ketertiban, kesehatan dan moral masayarakat, atau kebebasan mendasar orang 
lain. Istilah yang seringkali digunakan untuk menggambarkan ini adalah limitasi.  

Dalam mengartikan ruang lingkup pembatasan yang diizinkan ini, harus 
terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang 
dijamin oleh Konvensi ICCPR, termasuk pula hak atas kesetaraan dan non 
diskriminasi di bidang apapun (sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan 
Pasal 26 ICCPR).  

Untuk itu, pembatasan dalam arti limitasi dalam konsepsi HAM ini 
berbeda dengan derogasi yang diartikan sebagai tidak adanya celah untuk 
dilakukan pembatasan. Dalam hal ini, pembatasan (limitasi) kebebasan beragama 
dan berkeyakinan harus dilakukan harus dapat dibenarkan secara hukum dengan 
mengacu kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR, 
walaupun dalam kondisi darurat publik yang sangat serius. Pembatasan ini pun 
hanya terbatas pada upaya untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, 
atau moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.  

Keamanan publik: Harus ditafsirkan secara terbatas, berbeda dengan 
makna keamanan publik di dalam pasal-pasal lain di dalam Konvensi Sipil dan 
Politik. Pembatasan ini dibenarkan, menurut Manfred Nowak, seperti dalam 
situasi terhadap sekelompok organisasi agama sedang berkumpul untuk 
melakukan prosesi keagamaan, upacara penguburan jenazah, menyelenggarakan 
ritual dan kebiasaan keagamaan yang mana secara spesifik mengancam keamanan 
orang-orang lain atau mereka sendiri (nyawa, fisik dan kesehatan) dan benda-
benda lainnya. 

																																																													
12 Lebih lanjut tentang pembatasan ini dapat dilihat pada Ciracusa Principles yang secara spesifik 
mengatur tentang pembatasan.  
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Ketertiban umum: Adalah untuk mencegah gangguan terhadap 
ketertiban publik dalam arti terbatas, seperti contoh aturan untuk pendaftaran 
penguburan jenazah dengan maksud untuk mengatur lalu-lintas, sehingga orang-
orang yang menggunakan jalan tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan 
jenazah tersebut. Di sini, ketertiban umum ditafsirkan secara sempit untuk 
menjaga arus lalu lintas agar tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan 
jenazah.Tindakan pembatasan oleh negara terhadap hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan tersebut dapat dibenarkan. 

Kesehatan dan Moral Publik: Moral dalam pengertian ini harus 
berasal dari pelbagai macam tradisi sosial, filosofi dan agama, tidak hanya dari 
satu tradisi saja.13Untuk itu, moral yang dimaksud tidak boleh hanya diambil 
secara eksklusif dari satu tradisi saja, seperti ritual/upacara keagamaan dalam kasus 
“black masses” (ritual keagamaan yang menyaratkan hubungan seksual), upacara 
keagamaan/kebiasaan keagamaan mewajibkan sunat untuk perempuan di Afrika, 
atau mewajibkan pengikutnya untuk minum racun. Atas dasar alasan-alasan 
tersebut Negara dapat membatasi manifestasi keagamaan seseorang atau agama 
tertentu. 

Hak dan Kebebasan Fundamental: Adalah hak-hak yang tidak dapat 
dikurangi/dibatasi dalam kondisi apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut. Pembatasan manifestasi beragama atau berkeyakinan 
dapat dibatasi ketika mengancam hak dan kebebasan fundamental tersebut di 
atas. 

PK PBB menegaskan, pembatasan tersebut tidak boleh dipaksakan untuk 
tujuan diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif dan 
keterbatasan harus berhubungan langsung, serta harus proporsional dengan 
kebutuhan spesifik yang telah dijadikan alasan oleh Negara.Langkah-langkah yang 
dipilih dalam menerapkan pembatasan ini pun hendaknya memajukan toleransi 
beragama dan menghindari stigma negative terhadap suatu komunitas agama 
tertentu.14 

																																																													
13Komentar Umum Komite HAM PBB No. 20 paragraf 18.3 
14 Dokumen Pelapor Khusus PBB Nomor A/HRC/6/5, 20 Juli 2007, para. 45) 
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3.  Pembatasan melalui hukum yang sah 

Salah satu prinsip pembatasan yang harus diikuti oleh Negara adalah 
bahwa pembatasan ini harus diatur dan dijamin oleh hukum, tidak boleh 
diterapkan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak kebebasan beragama dan 
berkeyakinan yang telah dijamin di dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan 
Politik Pasal 18, termasuk pula pembatasan yang tidak diperkenankan di luar 
alasan-alasan yang diatur di dalam ayat 3 Pasal 18 ICCPR ini. 

Aturan hukum yang dimaksud adalah aturan formal yang merupakan hasil 
proses legislasi, tidak sembarangan dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, 
badan eksekutif dan legislatif, melainkan hasil proses legislasi yang sah, sesuai 
dengan prosedural dan secara substantive sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan.15 

Komentar Umum Komite PBB No. 22 Tentang Pembatasan 
Pasal 18.3 mengijinkan adanya pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan 
agama atau kepercayaan seseorang hanya jika pembatasan tersebut diatur oleh 
ketentuan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan 
atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Kebebasan 
dari pemaksaan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan tertentu 
serta kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan 
moral tidak bisa dibatasi.  

Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-
negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin 
oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa pun 
sebagaimana ditentukan di pasal 2, pasal 3, dan pasal 26. Pembatasan yang 
diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara 
yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin di pasal 18.  

Komite mengamati bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan 
tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, 
walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak 
lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan-
pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah 
diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang 
sudah ditentukan.  

Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau 
diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral 
berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan 
terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan 
melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari 

																																																													
15 Arcot Krishnaswami, Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, 

h. 18 
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satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum 
tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan 
agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan 
kekhususan pembatasan terhadap mereka. Laporan-laporan Negara Pihak harus 
memberikan informasi tentang ruang lingkup dan dampak pembatasan berdasarkan 
pasal 18.3, baik persoalan hukum maupun penerapannya dalam kondisi-kondisi 
khusus. 

General Comment Komite HAM PBB No. 22 paragraf 8 
 

4.  Pembatasan terhadap Minoritas Agama yang Membahayakan 

Dalam sejumlah kejadian di beberapa negara, terdapat praktik suatu 
pemahaman keagamaan yang dianggap membahayakan publik. Lalu, 
pertanyaannya kemudian, apakah aliran, paham atau kelompok keagamaan yang 
demikian dapat dilakukan? Atau sebaliknya, pembatasan tetap tidak boleh 
diterapkan meskipun kelompok tersebut telah terbukti membahayakan public?  

Terkait dengan pembatasan ini, PK KBB memberikan perhatian khusus 
tentang adanya praktik pembatasan terhadap kelompok minoritas agama atau 
keyakinan yang dianggap membahayakan masyarakat, dengan dalih kelompok 
tersebut mengancam hak orang lain, mengganggu ketertiban umum atau tidak 
sesuai dengan budaya negara.  

Pelapor Khusus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menegaskan dua 
hal. Pertama, walaupun dimungkinkan adanya praktik berbahaya atas nama 
agama atau kepercayaan, namun hal itu tidak dapat diterima bila hanya 
disimplifikasi dengan bentuk ajaran atau tipe agama tertentu, seperti kelompok 
minoritas atau gerakan agama baru. Sebaliknya, dugaan itu harus didasarkan pada 
bukti empiris yang jelas dan tidak boleh berdasarkan dugaan belaka atau proyeksi 
negatif, yang justru seringkali mencerminkan streotip dan prasangka.   

Kedua, pembatasan untuk melindungi hak-hak orang lain atau 
kepentingan publik terhadap manifestasi agama yang berbahaya harus 
diberlakukan secara ketat sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) ICCPR. 
Pembatasan hanya bisa diperbolehkan jika mereka diputuskan secara hukum dan 
betul-betul untuk mencapai tujuan yang sah (yaitu perlindungan keamanan, 
ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain). 
Pembatasan harus pula memenuhi persyaratan proporsionalitas; pembatasan 
seminimal mungkin dan diberlakukan secara ketat tanpa diskriminasi.  
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Dalam sejumlah kasus, pembatasan didefinisikan sebagai upaya untuk 
mengeluarkan kelompok agama/keyakinan tertentu dari perlindungan hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana menimpa kelompok 
minoritas, agama tradisional atau kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan 
budaya atau agama negara. Pembatasan seperti ini jelas bertentangan dengan 
konsepsi HAM yang menghormati martabat setiap orang.16 

 

																																																													
16 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, 

A/HRC/19/60, 22 December 2011 
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BAB III  

DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI  
 

 

 

 

A.  Larangan Diskriminasi  dan Intoleransi  
Diskriminasi dan intoleransi telah menjadi bagian penting dalam 

pembangunan HAM di tingkat global, dengan sejumlah deklarasi, resolusi atau 
dokumen-dokumen lain yang secara khusus meletakkan prinsip dasarnya. Untuk 
lebih mendalami pemahaman dan pemaknaan terhadap komponen kedua dari 
tiga rangkaian hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam Deklarasi 
HAM ASEAN, bagian ini akan lebih memfokuskan kepada penjelasan tentang 
larangan diskriminasi dan intoleransi, dengan merujuk kepada pembangunan 
nomra dan standard di tingkat global yang sejak dulu telah diinisiasi.  

Larangan diskriminasi berangkat dari prinsip penghormatan HAM dan 
hak mendasar secara universal kepada semua manusia, tanpa membedakan ras, 
seks, bahasa atau agama, atau pembedaan lainnya.Sejak berdirinya, PBB telah 
peduli dengan larangan diskriminasi agama dan diabadikan dalam seluruh 
perjanjian atau instrument HAM internasional utama. Dalam hal ini, Negara 
memiliki tugas untuk menahan diri dari tindakan diskriminasi terhadap individu 
atau kelompok berdasarkan agama dan kepercayaan (obligation to respect), dan 
mencegah terjadinya diskriminasi, termasuk dari aktor non-negara (obligation to 
protect), serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang 
di wilayah Negara tertentu memiliki HAM secara utuh, tanpa diskriminasi dalam 
bentuk apapun (obligation to promote).17 

Prinsip non-diskriminasi secara umum menjadi salah satu aspek paling 
penting dalam hukum HAM.Prinsip ini melingkupi keseluruhan konsep hak, 

																																																													
17  “Combating discrimination based on religion or belief”, OHCHR, 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_religious.aspx 
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termasuk pula hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 18 Pasal 2 ayat (1) 
Konvensi Hak Sipil dan Politik menegaskan tentang non-diskriminasi ini yang 
mewajibkan setiap Negara untuk menghormati dan menjamin semua orang yang 
berada di wilayahnya dan menjadi subyek yurisdiksinya hak-hak yang diakui oleh 
Kovenan tanpa pembedaan atas dasar apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul sosial atau 
kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya.19 

Anti Diskriminasi dalam Konvensi Internasional 
ICCPR Article 2 (1): “Each State Party to the present Covenant undertakes to 
respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its 
jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of 
any kind, such as [...] religion [...].”  
Article 5 (1): “Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying 
for any State, group or person any right to engage in any activity or perform 
any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized 
herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present 
Covenant.” 
Article 26: “All persons are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall 
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective 
protection against discrimination on any ground such as [...] religion [...].”  
Artielce 27: “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities 
exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in 
community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to 
profess and practise their own religion, or to use their own language”. 
ICERD Article 5: “…States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial 
discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without 
distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the 
law, notably in the enjoyment of the following rights: [...] (d) Other civil rights, in 
particular: [...] (vii) The right to freedom of thought, conscience and religion”. 
ICESCR Article 2: (2) “The States Parties to the present Covenant undertake 
to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be 
exercised without discrimination of any kind such as [...] religion [...].” 
CRC Article 30: “In those States in which ethnic, religious or linguistic 
minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a 
minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with 

																																																													
18 “Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion and Belief”,  
19Komentar Umum Komite HAM PBB No. 18 (Nondiskriminasi), Sesi ketiga puluh tujuh, 

1989, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 26 (1994). 
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other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess 
and practise his or her own religion, or to use his or her own language”. 
1981 Declaration of the General Assembly, Article 2 (1): “No one shall be 
subject to discrimination by any State, institution, group of persons, or person 
on the grounds of religion or other belief. 
Article 3: “Discrimination between human beings on the grounds of religion or 
belief constitutes an affront to human dignity and a disavowal of the principles 
of the Charter of the United Nations, and shall be condemned as a violation of 
the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal 
Declaration of Human Rights and enunciated in detail in the International 
Covenants on Human Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful 
relations between nations” 
Article 4 (1): “All States shall take effective measures to prevent and eliminate 
discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise 
and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, 
economic, political, social and cultural life.”  
Article 4 (2): “All States shall make all efforts to enact or rescind legislation 
where necessary to prohibit any such discrimination, and to take all appropriate 
measures to combat intolerance on the grounds of religion or other beliefs in 
this matter.” 

 

Penikmatan hak kebebasan beragama dan keyakinan berada pada pijakan 
yang sama, namun hal ini tidak berarti identik dengan penyamaan tindakan 
kepada siapapun. Diskriminasi tidak hanya terjadi ketika individu atau kelompok 
dalam situasi yang sama diperlakukan secara berbeda, namun juga ketika individu 
atau kelompok diperlakukan secara sama dalam situasi yang berbeda. Dalam hal 
ini, prinsip non-diskriminasi melarang persamaan perlakuan dalam situasi yang 
tidak sama (unjustified distinctions); sebaliknya, melarang persamaan perlakuan 
terhadap situasi yang berbeda (unjustified comparisons).  

Prinsip-prinsip Anti Diskriminasi 
Melalui Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of 
Discrimination Based on Religion or Belief, PBB menegaskan prinsip-prinsip anti-
diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan, dengan menegaskan bahwa:  

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. 
This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his 
choice, and freedom, either individually or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, 
practice, and teaching.” 
“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a 
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religion or belief of his choice”. 
“Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, 
order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others”.20 

 

Prinsip persamaan hak setiap orang untuk berfikir, hati nurani dan agama, 
melarang seseorang menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, institusi, kelompok 
atau seseorang, dengan alasan agama atau keyakinan.  

Merujuk kepada Deklarasi ini, “diskriminasi dan intoleransi yang 
merdasarkan pada agama” berarti “Setiap pembedaan, eksklusi, pembatasan, atau 
preferensi berdasarkan pada agama dan keyakinan, dan bertujuan atau 
menimbulkan akibat penghapusan dan pelemahan (seseorang atau kelompok 
tersebut)terhadap pengakuan, penikmatan, penggunaan HAM dan kebebasan 
mendasar pada kedudukan yang setara”. 

Dalam pengertian lain, diskriminasi berdasarkan agama dimaknai sebagai 
perlakuan terhadap seseorang secara tidak baik karena keyakinan keagamaan yang 
dimilikinya. Keagamaan dalam hal ini tidak hanya agama-agama yang telah 
terorganisasi dan besar, seperti Budha, Kristen, Hindu, Islam atau Yahudi, namun 
juga semua keyakinan yang secara kuat memegang keyakinan agama, etika atau 
moral. Diskriminasi (agama) mencakup pula perlakukan kepada seseorang secara 
berbeda karena ia menikah, bergaul atau berhubungan dengan anggota kelompok 
agama/keyakinan tertentu.  

Jaminan larangan diskriminasi ini juga mencakup jaminan kepada 
kelompok-kelompok minoritas agama/keyakinan untuk tidak didiskriminasi 
dalam penikmatan HAM dan hak fundamental, termasuk pula hak ekonomi, 
sosial dan budaya.21 

Bentuk-bentuk Intoleransi 

Intoleransi berasal dari keyakinan yang dimiliki oleh kelompok dari seseorang, 
system keyakinan atau jalan hidup yang dianggap paling tinggi daripada yang lain. Ia 
dapat menghasilkan berbagai konsekuensi dari sesuatu yang sederhana dari 
perilaku kurang sopan atau mengabaikan keberadaan orang lain, melalui system 

																																																													
20 Pasal 1 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination 

Based on Religion or Belief 
21 UN HRC Resolution 10/25 (27 March 2009) onDiscrimination based on religion or belief 

and its impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights 
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sosial yang rumit seperti Apartheid, hingga dengan sengaja merusak orang lain 
dengan mempersiapkan suatu aksi pembinasaan 

a) Seksisme: Kebijakan atau perilaku yang mengeluarkan perempuan dari 
partisipasi penih di dalam masyarakat dan dari kesempatan untuk menikmati 
semua apsek HAM; berbasis alasan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya 
daripada perempuan.  

b) Rasisme: Sikap menolak HAM berdasarkan pada perbedaan ras, didasarkan 
pada alasan dengan menonjolkan bahwa suatu kelompok ras tertentu lebih 
unggul derajatnya daripada ras lain. 

c) Etnosentrisme: Melakukan penyingkiran yang didasarkan pada bahasa atau 
budaya; didasarkan pada gagasan tentang perbedaan level dari nilai ‘lebih 
tinggi’ daripada kenudayaan-kebuydaan lainnya.. 

d) Antisemitisme: Sikap dan perilaku berprasangka buruk, diskriminatif dan 
menghakimi secara sepihak terhadap bangsa Yahudi. . 

e) Nasionalisme: Keyakinan bahwa suatu kesatuan bansga adalah lebih tinggi 
dan memiliki hak yang lebih daripada yang lainnya. 

f) Facism: Keykainan bahwa Negara seharusnya tidak toleran terhadap 
mereka yang menyimpang dan berbeda dan memiliki otoritas untuk 
mengontrol seluruh kehidupan warganegara. 

g) Xenophobia: Sikap rasa takut dan tidak suka terhadap pendatang dan 
mereka yang memiliki budaya yang berbeda; yakin bajwa “orang luar” akan 
menciderai masyarakat. 

h) Imperalisme: Penundukan terhadap orang atau masyarakat atas yang lain, 
untuk tujuan mengontrol dan menundukkan kekayaan dan symbdaya suatu 
masyarakat.. 

i) Exploitation: menggunakan waktu suatu masyarakat dan buruh dengan 
imbalan yang tidak berimbang;  penggunaan secara ceroboh dan boros 
sumber daya dan lingkungan alam.. 

j) Penindasan agama: Memaksaan keberlakuan nolai atau ajaran atau 
mengistimewakan penganut agama tertentu ata syang lain, didasarkan pada 
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alasan bahwa hanya agama itulah yang penafsiran yang benar dan 
mengandung kebenaran spiritual.22 

 

Sebagai upaya penghapusan diskriminasi dan intoleransi, PBB menghimbau agar 
setiap Negara melakukan:  

(1) Mengambil langkah-langkah yang tepat dan memadai, sesuai dengan 
standard HAM internasional, untuk memerangi kebencian, 
diskriminasi, intoleransi dan tindakan kekerasan, intimidasi, koersi 
yang didasarkan pada intoleransi berbasis agama dan keyakinan, 
termasuk pula hasutan kebencian dan kekerasan terutama kepada 
kelompok minoritas agama di seluruh belahan dunia.  

(2) Memajukan dan mendorong, melalui pendidikan dan sejenisnya, 
pemahaman, toleransi dan penghormatan terhadap segala hal yang 
berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyaknan, serta 
mengambil segala tindakan yang memadai untuk mendorong 
keterlibatan pengajaran yang memajukan pemahaman, toleransi dan 
penghormatan (kebebasan beragama/keyakinan). 23 

B.  Ragam Praktik Diskriminasi  dan Intoleransi  
	

1.  Diskriminasi:  De Jure  dan De Facto 

Deklarasi Tahun 1981 menegaskan tiga hal penting terkait dengan 
diskriminasi, yaitu: Pertama, prinsip non-diskriminasi, yang berlaku pada aktor 
Negara atau non-Negara sebagai pelaku potensial. Negara memiliki kewajiban 
untuk menahan diri dari perlakuan diskriminatif terhadap individu atau 
kelompok karena agama dan keyakinan mereka, serta pula harus mengambil 
langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghapuskan perlakuan 
diskriminatif yang dilakukan oleh aktor non-Negara. 

Kesulitan Identifikasi Aktor Non-Negara 
Perlakuan diskriminatif oleh aktor-aktor non-negara cenderung samar 

																																																													
22UNESCO, Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for 

peace, human rights and democracy, (France: UNESCO, 1994), h. 20 
23 Resolution A/Res/63/181, “Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based 

on religion or belief” Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2008 
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dibandingkan diskriminasi yang dilakukan oleh Negara. Sebagai contoh, 
mungkin menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk menentukan apakah 
sebuah perkumpulan berbasis agama telah mengabaikan lamaran/aplikasi 
kerja dari orang-orang yang berasal dari kelompok keagamaan yang berbeda 
atau bila mereka memaksa pelamar untuk melepaskan identitas apapun yang 
berafiliasi dengan agama yang mereka anut.  

Contoh lain adalah ketika sebuah komunitas agama atau keyakinan 
mengecualikan komunitas (agama atau keyakinan) tertentu dari penggunaan 
suatu properti dalam hubungan sewa-menyewa. Untuk menentukan apakah 
tindakan yang tergambar dalam contoh di atas termasuk dalam kategori 
diskriminasi atau tidak, diperlukan analisis mendalam kasus per kasus secara 
berbeda-beda. 

(Sumber: Lapporteur’s Digest on Freedom of Religion and Belief) 
 

Kedua, Deklarasi 1981 menegaskan bahwa diskriminasi adalah 
pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan agama atau 
kepercayaan memiliki tujuan atau akibat dari diskriminasi yang menyebabkan 
hilangnya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar. 
Hal ini menyiratkan bahwa tidak semua pembedaan, pengecualian, pembatasan 
atau preferensi dihitung sebagai diskriminasi, karena faktanya pembedaan untuk 
tindakan afirmatif yang sementara dibutuhkan untuk mengarah pada 
penghapusan kondisi yang menyebabkan atau mendukung situasi diskriminatif, 
termasuk atas dasar agama dan keyakinan.   

Ketiga, merujuk pada “tujuan” atau “akibat”dari pembedaan, 
pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan agama dan keyakinan, 
maka Deklarasi 1981 ini menegaskan perlindungan dari diskriminasi formal (de 
jure) dan diskriminasi aktual (de facto). Keduanya terkait secara erat. 
Diskriminasi de jure adalah diskriminasi yang berasal atau dicantumkan di dalam 
peraturan perundang-undangan sebuah negara, sementara diskriminasi de facto 
adalah diskriminasi yang terjadi akibat dari peraturan perundangan atau kebijakan 
tersebut dalam praktik.  Diskriminasi de jure diatasi melalui perubahan atau 
pembatalan kebijakan yang diskriminatif, sementara diskriminasi de facto diatasi 
melalui langkah-langkah yang cenderung mengarah pada penghapusan praktik 
diskriminatif secepat mungkin. 

2.  Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung 

Tindakan diskriminasi juga dapat dibedakan dengan “diskriminasi 
langsung” dan “diskriminasi tidak langsung”. Diskriminasi langsung terjadi ketika 
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sebuah peraturan perundangan, kebijakan atau praktik yang secara langsung 
memunculkan diskriminasi dan pembedaan perlakuan (yang tidak dibenarkan 
secara obyektif) secara tegas berdasarkan pada agama dan keyakinan seseorang. 

Diskriminasi tidak langsung berasal dari hukum, kebijakan atau praktik 
yang tidak terlihat mengarah pada ketidaksetaraan, namun mengarah pada 
diskriminasi ketika diimplementasikan. Diskriminasi tidak langsung sangat 
mungkin terjadi tanpa adanya niat dari pelaku, sehingga diskriminasi dalam 
bentuk ini terkadang sulit dideteksi atau dibuktikan.Namun bila telah 
teridentifikasi, Negara harus segera mengambil langkah-langkah yang tepa untuk 
memperbaiki situasi sesegera mungkin. 

Di mana terdapat diskriminasi, baik itu de jure atau de facto,secara 
langsung atau tidak langsung, negara harus segera mengatasi ketidakseimbangan 
yang ada, sehingga studi mendalam dan analisis tentang situasi sosial-ekonomi 
komunitas agama tertentu sangat penting bagi negara untuk mengambil langkah-
langkah yang memadai.  

3.  Diskriminasi dan Intoleransi:  Sudut Pandang Korban dan Pelaku  

Dalam menjalankan mandatnya, Pelapor Khusus Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan PBB menyediakan gambaran tentang pola dan isu yang terkait 
dengan diskriminasi, yaitu: 1) diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama atau 
keyakinan korban (based on the religious affiliation of the victim); dan 2) 
diskriminasi dan kekerasan berdasarkan pada ajaran agama pelaku (based on or 
arrogated to religious tenets of the perpetrator).  

a.  Diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan 
korban 

Pembedaan diskriminasi dalam bentuk ini adalah dengan mengidentifikasi 
praktik diskriminasi, baik de jure atau de facto, secara langsung atau tidak, 
berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut oleh para korban.Perbedaan 
keyakinan atau sikap untuk tidak memihak (kepada agama tertentu) terkadang 
memunculkan masalah antaragama atau intra-agama, yang kemudian mendorong 
pada tindakan diskriminatif kepada korban, karena sikap atau keyakinan yang 
dimilikinya.Hal ini seringkali terjadi pada praktik-praktik yang melarang 
seseorang untuk masuk sekolah, mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau 
perusahaan karena afiliasi agama atau keyakinan yang dimilikinya. Tindakan 
kekerasan dan ancaman terhadap kelompok agama minoritas ini muncul pula dari 
aktor-aktor non-Negara, yang terkadang kebal terhadap proses hukum. 
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Tindakan diskriminatif ini merupakan diskriminasi dan kekerasan yang 
secara umum dialami oleh kelompok minoritas agama di seluruh 
dunia.Kebanyakan agamaminoritas berada pada situasi yang rentan, yang 
terkadang diperparah bila Negara secara spesifik menargetkan mereka, dengan 
mendaftar nama-nama anggota dan mengawasi penganutnya.Lebih buruk lagi 
ketika peraturan perundang-undangan sebuah Negara secara terbuka 
mendiskriminasikan individu berdasarkan agama atau keyakinan, atau juga 
kelompok-kelompok yang dipersepsikan tidak begitu taat dalam menganut agama 
tertentu. 

Diskriminasi bentuk ini juga terjadi terhadap tempat ibadah atau 
bangunan yang dimiliki kelompok agama/keyakinan tertentu.Tempat-tempat suci 
ini seringkali mendapatkan penyerangan atau pengrusakan, termasuk pula 
individu atau kelompok agama penganutnya. 

Diskriminasi seringkali pula muncul akibat kebijakan nasional, undang-
undang atau praktik yang dirancang oleh suatu Negara untuk memerangi 
terorisme, yang terkadang memunculkan dampak buruk pada penikmatan 
kebebebasan beragama dan berkeyakinan. Situasi kelompok minoritas agama 
(yang teridentik dengan terorisme)semakin memburuk pasca peristiwa 11 
September 2001 dan menyebabkan mereka semakin terasing dari masyarakat 
sekitar yang sebelumnya hidup bersama tanpa kecurigaan. Dalam hal ini, upaya 
untuk memerangi terorisme juga harus memastikan langkah-langkah tersebut 
sesuai dengan hukum internasional, seperti HAM, hukum pengungsi dan hukum 
humaniter. 

Bentuk-bentuk lain diskriminasi berbasis pada korban: 

1) Prosedur pendaftaran bagi kelompok agama diterapkan secara 
diskriminatif oleh pemerintah yang membatasi kebebasan 
beragama atau kepercayaan kelompok minoritas, seperti gerakan-
gerakan keagamaan baru atau masyarakat adat.  

2) Campur tangan Negara yang tidak semestinya dalam ajaran agama 
dan penyebaran publikasi terkait, misalnya ketika Negara 
menyensor, memantau dan menulis khotbah, atau bahkan 
menganiaya pemimpin agama.  

3) Sejumlah pembatasan terhadap pelbagai bentuk ekspresi 
keagamaan, seperti pada pemakaian pakaian yang khusus atau 
penutup kepala; atau sebaliknya, perempuan yang dipaksa untuk 
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mengenakan pakaian keagamaan di depan umum di negara-negara 
tertentu.24 

b.  Diskriminasi Disebabkan oleh Pemahaman Ajaran Agama Pelaku  

Pola lain dari diskriminasi dan/atau kekerasan yang dipantau oleh PK 
KBB adalah praktik-praktik yang menggunakan justifikasi agama tertentu dalam 
tindakan para pelaku. Untuk itu, merujuk kepada Deklarasi 1981, penting bagi 
negara untuk mendorong pemahaman, toleransi dan saling menghormati dalam 
hal yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta 
memastikan bahwa penggunaan agama atau kepercayaan tertentu untuk tujuan 
yang tidak sesuai dengan Piagam PBB, instrumen-instrumen HAM, tujuan dan 
prinsip Deklarasi 1981, tidak dapat diterima.  

Diskriminasi atau kekerasan yang mengatasnamakan agama atau 
kepercayaan ini merupakan jantung dari banyak konflik yang terkait dengan isu 
agama, dan sering pula berhubungan dengan latar belakang etnis, nasional atau 
kebangsaan, politik atau sejarah tertentu.  

Praktik demikian banyak ditemui di negara-negara di dunia. Angelo Vidal 
d’Almeida Ribeiro, PK KBB pertama yang menerima mandat ini, dalam 
laporannya tahun 1993 mencatat betapa sulitnya membatasi atau menghilangkan 
penyebaran pandangan ekstremis dan fanatik, serta mengatasi ketidakpercayaan 
terhadap kelompok agama tertentu. Walaupun diskriminasi atau kekerasan 
terkadang muncul akibat sejarah panjang pelbagai aspek ekonomi, sosial, politik 
atau budaya dalam masyarakat, praktik ini seringkali justru disebabkan oleh 
fanatisisme sektarian dan pandangan dogmatis. 

Pemegang mandat PK KBB kedua, Abdelfattah Amor, menegaskan bahwa 
sifat dari ekstremisme keagamaan telah membahayakan hak individu dan 
masyarakat terhadap perdamaian dan merusak HAM secara keseluruhan.Ibarat 
kanker, ekstremisme ini menular kepada penganut-penganut lain dari 
agamatertentu atau agama lain di luarnya.Penyakit ini dapat menjangkiti 
kelompok manapun di dalam agama. Ia muncul secara terbuka atau laten, diam-
diam atau terang-terangan, berpotensi atau secara eksplisit mengandung 
kekerasan, sehingga harus diatasi dan dicegah pelbagai penyebabnya, termasuk 
pula faktor ekonomi dan sosial. Ekstremisme ini mewujud pula dalam fenomena 
seperti bunuh diri kolektif oleh pengikut agama tertentu, aksi terorisme oleh 
gerakan-gerakanbaru keagamaan, serta serangan bunuh diri dengan alasan agama. 
																																																													

24  Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, 
A/HRC/19/60, 22 December 2011 
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Dalam perkembangannya, corak dan pola diskriminasi yang 
dilatarbelakangi oleh keyakinan pelaku semakin beragam. Contoh mutakhir yang 
dikemukakan oleh PK KBB dalam dua laporannya menunjukkan tren demikian, 
di antaranya adalah kerusuhan dan serangan terhadap tempat-tempat ibadah di 
suatu negara yang dilakukan oleh anggota kelompok keagamaan tertentu yang 
berusaha memaksakan interpretasi mereka atas hukum agama pada semua orang 
yang ada di wilayah tersebut. Kasus lain, berlatar pada tuduhan penghujatan 
agama (blasphemy), kelompok agama tertentu mengancam akan mengisolasi 
seluruh kota dan menyerang kelompok minoritas yang ada di wilayah tersebut 
bila polisi setempat bila polisi tidak menangkap lima orang penganut agama 
minoritas ini. 25 

Insiden lain yang juga dicatat adalah ketika anggota minoritas agama 
meninggal setelah pelaku memaksa untuk melihat kartu identitas korban yang 
menyebutkan identitas agama korban. Kasus-kasus lain yang dihimpun oleh PK 
KBB dalam laporannya menunjukkan kecenderungan ini, yaitu terjadinya 
kekerasan sectarian, penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan atas nama 
agama.26  

C.  Status Istimewa, Agama Resmi dan Diskriminasi Positif   
1.  Status Istimewa  

Banyak negara memberikan status istimewa kepada komunitas agama atau 
kepercayaan tertentu, atau beberapa dari mereka, baik secara hukum atau praktik. 
Hal ini seperti pembebasan pajak, subsidi keuangan, atau keanggotaan pada 
lembaga penyiaran publik.  

Bila sebuah negara memberikan status istimewa atas nama komunitas 
agama atau keyakinan, maka negara harus memastikan pula bahwa ketentuan-
ketentuan ini, secara konseptual atau praktik, tidak mendiskriminasikan.  

Dalam banyak kasus, kebijakan atau praktik mengistimewakan kelompok 
agama/ keyakinan tertentu ini justru mendiskriminasikan kelompok agama/ 
keyakinan yang lainnya. Kriteria yang ditetapkan kebanyakan samar-samar atau 
bahkan tidak didefinisikan sama sekali. Terkadang juga dengan dalih bahwa suatu 
agama atau keyakinan telah memainkan peran penting dalam pembangunan 

																																																													
25 Lihat Laporan Pelapor Khusus PBB Nomor A/HRC/13/40/Add.1 dan A/HRC/10/8/Add.1 
26 Lihat lebih lanjut dalam Laporan Pelapor Khusus PBB Nomor dokumen A/HRC/7/10/Add.3; 

A/HRC/10/8/Add.2, A/HRC/10/8/Add.3, dan A/HRC/13/40/Add.3 
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sebuah negara, sehingga patut diistimewakan, walaupun harus 
mendiskriminasikan kelompok agama lain.  

Dalam suatu dokumen laporannya, Pelapor Khusus PBB menyampaikan 
bahwa: “Jika Negara memberikan status istimewa kepada kelompok agama atau 
kepercayaan tertentu atau kelompok lainnya, maka status seperti ini harus sesuai 
secara ketat dengan prinsip non-diskriminasi dan harus sepenuhnya menghormati 
hak atas kebebasan beragama atau kepercayaan semua orang”.  

Di sisi yang lain, “Status ini tidak boleh digunakan sebagai alat oleh 
Negara untuk tujuan politik nasional berbasis identitas, karena hal ini dapat 
berefek pada kerugian kelompok minoritas, baik secara individu atau 
kelompok”.27  

2.  Agama Resmi Negara  

Terdapat banyak negara pula yang menjadikan agama tertentu sebagai 
agama negara, yang ditetapkan di dalam Konstitusi. Implikasi praktis dari 
pembentukan Negara agama bisa sangat berbeda-beda dari suatu negara dengan 
negara lain, namun berkisar pada perlindungan sebuah agama tertentu dari 
kompetisi agama-agama lain atau dari kritik publik.  

Dalam beberapa kasus yang ekstrem, hanya pengikut agama resmi Negara 
saja yang diperbolehkan untuk menjalankan keyakinan agama mereka. Ada pula 
negara yang hanya mengakui status warga negara berdasarkan pada kepatuhan 
seseorang terhadap agama remsi. Praktik lainnya, mereka mengambil posisi-posisi 
penting, seperti presiden, perdana menteri, anggota parlemen, raja, ratu, jaksa 
agung, kepada pengadilan atau anggota Komisi HAM nasional, harus secara 
terbuka menyatakan ketaatannya kepada agama resmi dengan mengambil 
sumpah.  

Pengalaman di banyak negara menunjukkan, bagaimanapun, bahwa 
agama resmi Negara berisiko serius mendiskriminasikankelompok minoritas. 

Di bawah hukum HAM internasional, agama Negara tidak dilarang. 
Namun, Negara juga memiliki kewajiban, secara de jure atau de facto, untuk 
tidak mendiskriminasikan kelompok agama dan kepercayaan yang lain.  

Komentar Umum PBB No. 22 paragraf 9 menyatakan:  

																																																													
27 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, 

A/HRC/19/60, 22 December 2011 
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“Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa 
agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa 
penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh 
menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, 
termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi 
terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau 
berkepercayaan”. 

Dari sini, dapat dipahami bahwa sebetulnya Negara agama sendiri dalam 
kerangka HAM merupakan suatu hak yang melekat pada setiap agama dan 
keyakinan, serta tidak melanggar HAM. Hanya saja, catatan yang harus 
diperhatikan adalah apakah konsep Negara agama, berikut kebijakan yang 
dikeluarkannya, menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak bagi komunitas 
agama tertentu. Pada praktiknya, Negara agama lebih cenderung diskriminatif.  

3.  Diskriminasi Positif  atau Affirmative Action  

Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa jika di suatu bagian 
tertentu dari sebuah negara nampak penduduk yang terhalang penikmatan 
mereka atas HAM, maka Negara tersebut harus mengambil tindakan tertentu 
untuk memperbaiki kondisinya. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian 
(subsidi) untuk masa waktu tertentu, perlakuan istimewa dalam hal tertentu, yang 
membedakannya dari populasi yang lain. Namun, perlakuan khusus ini hanya 
dibolehkan selama tindakan tersebut digunakan untuk memperbaiki praktik 
diskriminasi yang terjadi atau bersifat sementara. Dalam pandangan Konvensi 
Hak Sipil dan Politik, pembedaan seperti ini diperbolehkan.  

Komite HAM PBB juga hendak menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan 
seringkali mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah 
afirmatif (affirmative actions) guna mengurangi atau menghapuskan kondisi-
kondisi yang menyebabkan atau membantu berlanjutnya diskriminasi yang 
dilarang oleh Kovenan. Misalnya, di suatu Negara  jika ada kondisi-kondisi 
umum yang diberlakukan bagi sebagian tertentu dari penduduk mencegah atau 
membatasi mereka menikmati hak asasi manusia, maka Negara harus mengambil 
langkah khusus guna memperbaiki kondisi-kondisi tersebut. Tindakan seperti itu 
mungkin mencakup pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat 
tersebut dalam bidang tertentu dibandingkan dengan kebanyakan penduduk 
lainnya. Namun, selama tindakan semacam itu dibutuhkan untuk memperbaiki 
diskriminasi yang terjadi, hal tersebut dibenarkan oleh Kovenan.28 

																																																													
28Komentar Umum Komite HAM PBB No. 18 (Nondiskriminasi) paragraf 10. 
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Komite mengamati bahwa tidak semua perlakuan yang membeda-bedakan 
merupakan tindakan diskriminasi, jika kriteria-kriteria bagi pembedaan tersebut 
beralasan dan bersifat objektif, serta jika tujuannya adalah guna mencapai suatu 
tujuan yang dibenarkan oleh Kovenan.29 

D.  Larangan Hasutan/Ujaran Kebencian 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan situasi yang sangat 
diperlukan untuk pembangunan setiap manusia. Keduanya esensial di setiap 
masyarakat dan menjadi batu pondasi bagi masyarakat yang bebas dan 
demokratik.Namun demikian, dalam konsepsi HAM, kebebasan berpendapat dan 
berkeyakinan tidak mutlak dan dapat dibatasi sesuai dengan prinsip dan standard 
yang telah ditentukan.30 

Salah satu pembatasan yang dimungkinkan oleh Konvensi Hak Sipil dan 
Politik adalah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Dalam 
konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, ayat (2) Pasal 20 menyatakan:  

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras 
atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, 
permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.” 

Pasal 20 ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik ini mewajibkan Negara-
negara Pihak untuk secara hukum melarang segala tindakan yang menganjurkan 
kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk 
melakukan diskriminasi.31 

Pasal 20 Kovenan juga menyatakan bahwa propaganda perang apapun dan 
advokasi kebencian berdasarkan pada identitas nasional, ras, atau keagamaan 
apapun yang menciptakan provokasi terhadap diskriminasi, permusuhan, atau 
kekerasan harus dilarang oleh hukum. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan 
Pasal 19 Kovenan, karena keduanya saling menguatkan dan mengandung tugas-
tugas dan tanggung jawab khusus oleh Negara. 

Pelarangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ini ditujukan untuk memerangi 
advokasikebencian berdasarkan pada identitas nasional, rasial, atau keagaman apa 
pun yang menciptakan provokasi terhadap diskriminasi, permusuhan, atau 

																																																													
29Komentar Umum Komite HAM PBB No. 18 (Nondiskriminasi) paragraf 13. 
30Pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat ini telah dijelaskan oleh Komite HAM 

PBB dalam Komentar Umum Komite HAM PBB No. 34 (Article 19: Freedom of opinion and 
expression).102nd sess ion, Geneva, 11-29 July 2011, CCPR/C/GC/34 

31 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 18 (Nondiskriminasi) 
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kekerasan, baik apakah propaganda atau advokasi tersebut ditujukan kepada 
internal maupun eksternal Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Komite 
HAM PBB mengharuskan Negara untuk menyatakan dengan jelas melalui 
peraturan perundangannya bahwa propaganda dan hasutan kebencian 
sebagaimana di atas bertentangan dengan kebijakan publik dan menyediakan 
sanksi-sanksi yang memadai bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.Negara 
juga harus menahan diri untuk melakukan propaganda-propaganda demikian dan 
menguatkan peranan peradilan yang independen untuk mengadili setiap kasus 
yang melanggar Pasal 20 (2) ini.32 

Untuk mengatur larangan ujaran kebencian tersebut, setidaknya sejumlah 
hal harus diperhatikan oleh Negara, di antaranya adalah:  

a) Harus ada maksud jahat secara umum (public intent) dari hasutan yang 
menimbulkan kekerasan, permusuhan, diskriminasi.  

b) Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, didefinisikan sempit, 
dan diatur oleh aturan hukum. Lebih jauh pembatasan itu memang perlu 
dan proporsional terhadap tujuan pembatasan itu sendiri; 

c) Pembatasan itu tidak membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, dan 
merupakan tindakan paling akhir; 

d) Persidangan atas kasus pernyataan kebencian tersebut harus dilakukan 
oleh pengadilan yang independen dan imparsial. 

Walaupun hukum HAM melarang ujaran kebencian, konsepsi HAM 
tidak mengklasifikasikan “kritik” terhadap ajaran agama tertentu sebagai bagian 
dari kategori ini, sehingga Negara tidak boleh menjadikan Pasal 20 (2) ICCPR ini 
sebagai justifikasi untuk mengkriminalisasi, menekan atau menghentikan 
kritisisme yang terjadi dalam agama tertentu. Negara juga harus melarang setiap 
orang atau kelompok agama tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap 
mereka yang melakukan kritik atau memiliki pandangan kritis terhadap ajaran 
agama. Negara harus mendorong dan memajukan keduanya (kebebasan 
berekspresi dan kebebasan beragama) melalui jaminan hukum nasional dan dialog 
secara damai terkait aspek-aspek krusial dalam suatu masyarakat yang 
multikultural.33 

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 
menegaskan bahwa pengaturan tentang ujaran kebencian yang termanifestasi 

																																																													
32  Komentar Umum Komite HAM PBB No. 11, Sesi kesembilan belas, 1983, U.N. Doc. 

HRI\GEN\1\Rev.1 at 12 (1994); Komentar Umum Komite HAM PBB No. 34 paragraf 50 – 52. 
33See A/HRC/6/5, paras. 38-39; Lapporteur’s Digest. 
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dalam hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus 
diterapkan oleh badan-badan yang independen dan tidak sewenang-wenang. 
Lembaga penegak hukum, kepolisian dan/atau kejaksaan harus tetap 
mempertahankan prinsip kebijaksanaan dalam penututan mereka dengan 
berpedoman pada prinsip transparansi dan netral. Sistem peradilan juga harus 
sesuai dengan standard internasional tentang independensi hakim dan 
pengacara. 34  Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga prinsip hak kebebasan 
berekspresi dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian justru tidak 
melanggar prinsip hak yang lain.  

Pengertian dan Istilah  
Istilah “kebencian” dan “kekerasan” mengacu pada perasaan merendahkan, 
menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok 
sasaran tertentu.  

Istilah “advokasi” mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan 
kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu; 

Istilah “penyebarluasan” mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap 
kelompok kebangsaan, ras, atau agama tertentu yang menciptakan resiko 
diskriminasi, kebencian, dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang 
yang termasuk kelompok-kelompok tersebut.  

Sumber: The Camden Principles 

 

 

 

 

 

																																																													
34 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma 

Jahangir,A/HRC/4/21, 26 December 2006, Paragraf 55 
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BAB IV  

ISU-ISU TERKAIT HAK BERAGAMA 
DAN KELOMPOK RENTAN  

 

 

 

	

Bagian ini pada dasarnya lebih mengarah pada uraian tentang hak-hak 
khusus yang diatur di dalam hukum hak asasi manusia secara umum dan dalam 
konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan secara khusus.  

A.  Anak-anak dan Kebebasan Beragama  
Hak anak dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi suatu 

permasalahan yang cukup kompleks, karena hal ini tidak hanya menyentuk 
kepentingan anak, namun juga orang tua atau wali yang berkepentingan. Pasal 14 
ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak menjamin bahwa Negara-negara Pihak harus 
menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, 
dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas perkembangan anak.  

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terkait dengan 
kepentingan hak anak, terutama ketika anak-anak seringkali menjadi korban 
perlakuan diskriminatif, baik dari negara atau aktor non-negara. Dalam hal ini, 
Pasal 14 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa: “Negara harus 
menghormati kebebasan setiap anak untuk berfikir, hati nurani dan agama”, di 
samping pula “…Kebebasan orang tua atau wali untuk memberikan petunjuk 
kepada anaknya dalam mempraktikkan hak mereka dengan cara-cara yang sesuai 
dengan kapasitas anak-anak tersebut” (Pasal 14 ayat (2)). 

“Perkembangan kapasitas” yang dimaksud dalam Konvensi Hak Anak di 
atas, PK KBB mengakui adanya perbedaan-perbedaan usia dalam menentapkan 
kematangan ini dari pelbagai praktik Negara di dunia. Untuk itu, PK KBB 
menganjurkan agar kematangan dan perkembangan kapasitas ini didekati kasus 
per kasus sesuai dengan keadaan spesifik dari setiap situasi, sebagaimana pula 
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ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Pengajaran ini juga harus 
dengan cara yang adil dan seimbang, tidak mengarah pada doktrinasi, 
menghilangkan prasangka (prejudice) dan konsepsi yang bertentangan dengan 
kebebasan beragama, serta menjamin penghormatan dan penerimaan prluralisme 
dan keberagaman agama/keyakinan.35 

Dalam hal ini pula, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan menekankan bahwa tidak seorang pun harus tunduk pada paksaan 
yang mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau menganut suatu agama 
atau keyakinan berdasarkan pada pilihannya, termasuk pula dalam hal ini adalah 
pemaksaan perkawinan terhadap anak (perempuan) yang berdampak pada agama 
atau keyakinan yang dianutnya.36 

B.  Perempuan  
Resolusi Komisi HAM PBB No. 2005/40 menegaskan bahwa: “In which 

the Commission on Human Rights invites the Special Rapporteur to address 
situations of violence and discrimination that affect many women as a result of 
religion or belief” (paragraf 5 huruf b). Komisi juga mendorong agar PK KBB 
terus melaksanakan mandatnya dengan menggunakan perspektif gender, 
termasuk pula untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran berbasis jender, 
dalam mengumpulkan informasinya dan rekomendasinya. Hal ini kembali 
ditegaskan oleh Dewan HAM PBB dalam Resolusi 6/7, dengan mendorong 
Negara untuk memastikan langkah-langkah yang tepat, memadai dan efektif 
dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan perempuan.  

Secara praktik, banyak perempuan yang mengalami diskriminasi karena 
agama yang mereka anut dan diperparah oleh identitas gender yang mereka 
miliki. Sejumlah peraturan perundangan di Negara-negara menegaskan hak ibu 
yang lebih sedikit dari ayah dalam hal penetapan keturunan. Diskriminasi dan 
praktik yang berbahaya juga bagi kesehatan perempuan juga diterapkan dalam 
komunitas agama dengan alasan tradisi keagamaan.Selain itu, muncul pula 
praktik cambuk, pemaksaan perpindahan agama dan bahkan pembunuhan yang 
menargetkan perempuan secara khusus dalam hal intoleransi agama dan 
kepercayaan.Hal serupa juga terjadi pada perempuan dari kelompok agama atau 
keyakinan minoritas. 
																																																													

35Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,  17 July 2009, 
A/64/159, Para. 25 – 28.  

36Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,  17 July 2009, 
A/64/159, Para. 68.  
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Praktik-praktik demikian, di antaranya, disebabkan karena proses 
pengambilan keputusan di komunitas-komunitas agama seringkali dikuasai oleh 
laki-laki dan perempuan tidak diikutsertakan di dalamnya. Proses-proses dialog di 
dalam komunitaspun seringkali tidak memberikan banyak kesempatan bagi 
perempuan untuk bersuara.37 

State, Freedom of Religion and Women  
The Special Rapporteur has recommended enacting legislation to eliminate 
discriminatory or harmful practices and repealing laws that infringe the rights of women. 
With regard to female genital mutilation, for example, States should penalize those 
performing such harmful practices and provide assistance in securing alternative 
sources of income for practitioners, for example as birth attendants. In terms of 
preventive domestic measures, States should be encouraged to develop legal literacy 
and training strategies at all levels of society, with the aim of altering discriminatory 
cultural norms and attitudes. In this context, dialogue between the authorities and 
religious leaders and other members of society, including medical practitioners, political 
leaders, education authorities and the media, is an important prevention measure. 

State should take effective and necessary steps to ensure enjoyment by women of 
their rights to equality before the law and equal protection of the law. States should 
adopt appropriate measures to provide criminal law protection for women against 
violence stemming from traditional cultural practices that pose a threat to their health 
and lives. With a view to achieving lasting improvements, action to eliminate violence 
against women should not only target the effects of the phenomenon but also its root 
causes. In addition, States should strengthen monitoring mechanisms, official bodies 
and civil society institutions which play a role in the protection and promotion of 
women’s rights, in the light of harmful cultural practices. States should also be 
encouraged to withdraw reservations on religious grounds which may adversely affect 
or restrict international legal instruments concerning the protection of the status of 
women, in particular the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women. 

Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/65/207, 29 
July 2010 
 

C.  Pengungsi,  Pencari Suaka dan Kelompok Migran  
Pasal 4 Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 menegaskan bahwa setiap 

Negara harus menghormati kebebasan setiap pengungsi/pencari suaka unuk 
mempraktikkan ajaran agama mereka dan kebebasan untuk memberikan 

																																																													
37Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,  17 July 2009, 

A/64/159, Para. 60 – 62.  
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pendidikan agama kepada anak-anak. Bahkan, prinsip non-refoulment (yaitu 
larangan mengembalikan pengungsi/pencari suaka ke negara asalnya) berlaku 
ketika pengungsi tersebut terancam karena agama yang dianutnya. 

Di samping itu, Resolusi 65/211 Majelis Umum PBB mengakui kondisi 
rentan yang dimiliki oleh sejumlah kelompok, termasuk pula pencari suaka, 
pengungsi dan pengungsi internal (IDPs), sehubungan dengan kemampuan 
mereka untuk menjalankan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.  

Dalam konteks buruh migran dan keluarganya, Konvensi Internasional 
Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya telah menegaskan 
bahwa setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan 
berpikir, keyakinan dan beragama. Hak tersebut harus mencakup kebebasan 
untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya 
sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam 
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara 
pribadi (Pasal 12 ayat (1)).  

Selanjutnya, ditegaskan pula, tidak seorang buruh migran dan angota 
keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannyauntuk menganut atau 
menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Pembatasan 
terhadap hak ini hanya dimungkinkan berdasarkan pada ketentuan hukum, yang 
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral 
masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. 

Terakhir, Konvensi juga menegaskan keharusan Negara untuk 
menghormati kebebasan orang tua, yang setidaknya salah satu diantaranya adalah 
buruh migran, dan dimana dimungkinkan, wali hukum yang sah, untuk 
memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai 
dengan keyakinan sendiri.38 

Pada praktiknya, kelompok migran menjadi rentan terhadap diskriminasi 
agama atau keyakinan di banyak negara, di antaranya pula karena prasangka 
terhadap kedudukan sosial mereka. Deklarasi Durban menjelaskan, kerentanan 
ini terjadi karena perbedaan bahasa, adat dan budaya, dan serta kesulitan ekonomi 
dan sosial yang mereka hadapi. Secara lebih khusus, hak anak-anak kelompok 
migran untuk mendapatkan pendidikan, secara khusus dalam konteks promosi 

																																																													
38 Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan 

Seluruh Anggota Keluarganya.  
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kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang menghambat kemampuan mereka 
untuk berintegrasi dan pengembangan pribadinya. 

Untuk itu, PK KBB telah menegaskan bahwa semua orang dalam suatu 
negara, tidak terbatas pada warga negara saja, memiliki hak kebebasan beragama 
dan berkeyakinan, termasuk manifestasi dari ajaran agama atau keyakinan itu 
dalam peribadatan, ketaatan, praktik dan pengajaran agama yang mereka yakini. 
Secara praktik, kelompok migran seringkali mengalami kesulitan untuk 
menjalankan agama dan kepercayaan, seperti berkaitan dengan tempat ibadah, 
melakukan ritual keagamaan secara terbuka atau melakukan kegiatan dakwah.39 

D.  Kelompok Minoritas  
Terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan dalam konsep 

minoritas, di samping sekedar meletakkan permasalahan minoritas pada aspek 
jumlah, yaitu:  

Pertama, minoritas ditunjukkan dalam oleh perbandingan numerik 
dengan sisa populasi yang lebih besar. Atau, suatu kelompok dapat dikatakan 
minoritas bila jumlahnya lebih kecil signifikan dari sisa populasi.Kedua, minoritas 
mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominan dalam konteks sebuah negara. 
Dengan maksud lain, bahwa kelompok minoritas ini tidak dalam penguasaan, 
baik secara ekonomi ataupun politik. Ketiga, bahwa pembedaan minoritas 
berdasarkan pada, setidaknya, salah satu aspek dari tiga hal, yaitu etnik, agama 
dan bahasa.Keempat, adanya rasa solidaritas antar sesama dan membagi bersama 
keinginan untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan 
untuk meraih persamaan di depan hukum dengan populasi di luarnya.40 

Deklarasi tentang Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities tahun 1992 menegaskan bahwa setiap Negara 
harus melindungi keberadaan dan identitas kelompok nasional atau etnik, 
budaya, agama dan bahasa kelompok minoritas yang ada di dalam teritorialnya 
dan harus mendorong suatu kondisi yang memajukan identitasnya tersebut.41 

																																																													
39Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,  17 July 2009, 

A/64/159, Para. 70.  
40Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme dan Modernitas, dalam Hikmat Budiman, ed., 

Hak Minoritas, h. 11 – 12; bandingkan dengan “Who Are Minority”, Minority Rights, diakses dari 
http://www.minorityrights.org/566/who-are-minorities/who-are-minorities.html 

41Pasal 1 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities(Deklarasi Minoritas 1992), Diadopsi di New York oleh Majelis Umum PBB 
tanggal 18 Desember 1992  (No: GA Resolution 47/135). 
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Kelompok minoritas memiliki hak-hak khusus yang berbeda dari 
kebanyakan orang atau kelompok mayoritas lainnya, agar mereka mampu 
menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya.Termasuk pula dalam hal ini 
adalah upaya untuk menerapkan tindakan afirmatif agar kelompok minoritas 
dapat menarik keuntungan dari masyarakat sebagaimana mayoritas. 42 Hampir 
setiap instrument internasional menegaskan tentang keharusan memberikan 
perlindungan kepada minoritas.43 

Rangkaian Hak Minoritas 
Deklarasi Perlindungan Minoritas 1992 menegaskan serangkaian hak yang 
dimiliki oleh kelompok minoritas, yaitu:  

1) Perlindungan oleh Negara atas eksistensi dan identitas kebangsaan, 
sukubangsa, budaya, agama dan bahasa mereka; 

2) Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk menganut dan 
menjalankan agama mereka dan menggunakan bahasa mereka sendiri 
baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat; 

3) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, 
ekonomi, dan publik; 

4) Hak untuk turut serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi 
mereka di tingkat nasional dan regional; 

5) Hak untuk mendirikan dan memelihara perkumpulan-perkumpulan mereka 
sendiri; 

6) Hak untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan damai dengan 
anggota-anggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang-orang 
yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah Negara 
mereka sendiri maupun melampaui batas-batas Negara; 

7) Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik 
secara individu maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain 
dalam kelompok mereka. 

 

Terhadap kelompok minoritas tersebut, Deklarasi Minoritas menegaskan 
bahwa Negara berkewajiban melindungi dan memajukan hak orang-orang yang 
termasuk dalam kelompok minoritas dengan mengambil langkah-langkah:  

																																																													
42OHCHR, Fact Sheet No.18 (Rev.1), Minority Rights. 
43 Rapporteur’s Digest, h. 82. 
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a) Menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan dan memungkinkan 
mereka mengekspresikan ciri-ciri dan memajukan kebudayaan, bahasa, agama, 
tradisi dan kebiasaan mereka (pasal 4 ayat 2);  

b) Memberikan mereka kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu 
mereka dan menggunakan dengan bahasa ibu mereka (pasal 4 yat 3);  

c) Mendorong pemahaman akan kebudayaan, tradisi, bahasa, dan kebudayaan 
dari kaum minoritas yang berada di wilayah mereka, dan menjamin bahwa 
anggota kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang cukup untuk 
memperoleh pemahaman mengenai masyarakat secara menyeluruh (pasal 4 
ayat 4);  

d) Mengijinkan mereka untuk turut serta dalam kemajuan dan perkembangan 
ekonomi (pasal 4 ayat 5);  

e) Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum 
minoritas dalam mengembangkan kebijaksanaan dan program nasional serta 
dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (pasal 5);  

f) Untuk bekerja sama dengan Negara-negara lain berkenaan dengan kaum 
minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, 
dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (pasal 
6);  

g) Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam 
Deklarasi (pasal 7);  

h) Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari Negara-negara sebagaimana 
dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional di mana mereka 
menjadi negara pihak.44  

Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, PK KBB 
mencatat bahwa agama minoritas dan gerakan-gerakan keagamaan baru seringkali 
menghadapi pelbagai bentuk diskriminasi dan intoleransi, baik dari segi 
kebijakan, legislasi atau praktik Negara. Permasalahan muncul berkaitan dengan 
hambatan dalam prosedur pendaftaran resmi dan pembatasan atas penyebarluasan 
bahan-bahan dan menampilkan simbol-simbol agama. 

Di samping itu, sejumlah kelompok minoritas juga menjadi korban dari 
praktik kekerasan dan penolakan dari aktor non-negara, termasuk pula ancaman 
terhadap keberadaan mereka sebagai kelompok. 45  Untuk itu, prinsip HAM 
internasional menegaskan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok 

																																																													
44 Deklarasi Perlindungan Minoritas Tahun 1992 
45  Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma 

Jahangir,A/HRC/4/21, 26 December 2006, Paragraf 43 
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minoritas memiliki hak untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, 
secara pribadi dan di depan umum, bebas dan tanpa gangguan atau segala bentuk 
diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam budaya, agama, 
sosial, ekonomi dan kehidupan publik.  

Ketika pelanggaran terhadap anggota kelompok minoritas agama yang 
dilakukan oleh aktor non-negara, kewajiban HAM dari Negara-negara juga 
berlaku, yaitu memastikan kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat 
dilaksanakan dan membawa para pelaku diskriminatif atau kekerasan ke proses 
hukum atau pengadilan.  

Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan 
kondisi yang menguntungkan untuk memungkinkan orang-orang yang termasuk 
kaum minoritas untuk mengekspresikan karakteristik mereka dan 
mengembangkan budaya mereka, bahasa, agama, tradisi dan adat istiadat, kecuali 
praktik tertentu merupakan pelanggaran hukum nasional dan bertentangan 
dengan standard internasional. Dokumen hasil Durban Review Conference juga 
menegaskan bahwa keberadaan dan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, 
agama dan bahasa minoritas harus dilindungi, dan bahwa orang-orang yang 
termasuk kaum minoritas ini harus diperlakukan sama dan menikmati hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. 

Anggota dari kelompok agama atau keyakinan minoritas juga rentan 
terhadap pelanggaran kebebasan beragama atau keyakinan dan tindakan lain dari 
tindakan intoleransi agama. Pelapor Khusus PBB menunjukkan bahwa agama 
tertentu mungkin menjadi minoritas di bagian dari dunia dan menderita, namun 
sangat mungkin pula merupakan agama mayoritas penduduk di bagian dunia 
yang lain. Untuk itu, para pemangku kepentingan (pemerintah) perlu dilatih 
secara memadai tentang standar hak asasi manusia dan dalam hal ini perhatian 
khusus harus diberikan pada kebebasan beragama atau berkeyakinan agar 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak minoritas dapat betul-betul terwujud.  

Secara umum, negara harus mengambil tindakan yang tepat dalam bidang 
pendidikan dalam rangka mendorong pengetahuan lebih luas di masyarakat luas 
dari sejarah, tradisi, bahasa dan budaya dari berbagai agama minoritas yang ada di 
wilayah mereka. Selain itu, kerangka kerja kebijakan publik untuk pluralisme dan 
kesetaraan hendaknya menjamin alokasi sumber daya yang setara, termasuk 
frekuensi penyiaran, pelayanan publik, media komersial dan masyarakat, sehingga 
bersama-sama mereka mewakili berbagai budaya, masyarakat, dan opini dalam 
masyarakat. Sementara pengarusutamaan agama minoritas, affirmative action 
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penting dilakukan di beberapa daerah dalam rangka memberdayakan kelompok 
minoritas tersebut dan meningkatkan kesadaran tentang situasi mereka.46 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																													
46Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,  17 July 2009, 

A/64/159, Para. 29 – 31.  


