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I. Pendahuluan 

Dalam perkembangan negara-negara ke arah peradaban yang lebih mumpuni, 

penjaminan atas hak-hak yang dimiliki manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) 

merupakan hal yang melekat pada tiap negara tersebut. Bahkan, suatu negara tidak dapat 

dikatakan negara hukum apabila tidak melaksanakan fungsi sistematis terhadap 

pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh 

Friedrich J. Stahl yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj bahwa terdapat empat unsur 

berdirinya sebuah negara hukum yakni: pemenuhan hak-hak manusia; pemisahan atau 

pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; pemernintah berdasarkan peraturan-

peraturan; peradilan administrasi.1 

Dari unsur yang dijabarkan Friedrich J. Stahl tersebut, HAM ditempatkan dalam 

dua koridor utama, yang pertama kewajiban negara hukum untuk memenuhi hak-hak 

manusia dan kedua terkait bagaimana kekuasaan pemerintah dilaksanakan suatu 

pemisahan atau pembagian semata-mata untuk menjamin hak tersebut. Konsep HAM 

sendiri telah didudukkan dalam buku Two Treaties on Civil Government oleh John Locke 

bahwasanya manusia harus menghormati hak orang lain terutama hak fundamental yang 

dimiliki oleh manusia.2 Sehingga, nilai HAM berkaitan erat dengan prinsip-prinsip 

kesetaraan atau non-diskriminasi karena penjaminannya yang haruslah menyeluruh. 

Prinsip kesetaraan atau equality merupakan bagaimana meletakkan atau 

memperlakukan manusia yang berasal dari posisi yang berbeda dengan sama.3 Sehingga 

prinsip ini diartikan sebagai bagaimana HAM harus didistribusikan, tanpa pandang bulu, 

kepada seluruh masyarakat yang berbeda dalam stratifikasi sosial, keadaan ekonomi, 

bahkan ras dan sebagainya dengan sama atau setara. Sedangkan prinsip non-diskriminasi 

atau pelarangan diskriminasi ibaratnya merupakan ‘lanjutan’ dari adanya kesetaraan 

 
1 Majda El-Muhtaj, 2012, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cet. Keempat, Prenada 

Media, Jakarta, hlm. 23. 
2 Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi, Jakarta, hlm. 7.  
3 Jauhariah, 2016, Dinamika Hukum & HAM, Cintra Press, Jakarta, hlm. 79-80. 



tersebut, dimana ketika kesetaraan telah terjamin mana tidak akan ada praktik-praktik 

diskriminatif atau membatasi akses seseorang dalam memperoleh penjaminan atas hak 

yang ia miliki.4 Sehingga kedua prinsip itu merupakan prinsip yang dijiwai dalam 

penegakan HAM. 

Penegakan HAM harus dilegitimasi melalui regulasi-regulasi agar 

menempatkannya sebagai sebuah keharusan. Di Indonesia, nilai-nilai HAM telah ada 

bahkan dalam aturan paling utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni 

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

Bahkan, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diatur secara jelas dalam Pasal 28J 

bahwa dalam menikmati hak-hak yang dimiliki, setiap orang juga wajib menghormati 

hak orang lain dan tunduk kepada pembatasan tertentu. Hal tersebut bukanlah bentuk 

degradasi atas penjaminan hak melainkan bentuk bagaimana sebuah aturan dalam 

meletakkan masyarakat dalam posisi yang sejajar. 

Penempatan sebuah kesamaan atau kesetaraan hak-hak tertentu ternyata telah 

diatur sejak zaman kenabian, yakni melalui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. 

Konstitusi Madinah lahir bahkan jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menerbitkan Declaration of Human Rights yakni pada tahun 622 M. Dicetuskannya 

Konstitusi Madinah oleh Nabi Muhammad Saw dilatarbelakangi karena adanya konflik-

konflik sosial yang disebabkan kemajemukan yang ada di Madinah yakni adanya 

berbagai kaum; kaum muslimin, kaum yahudi dan suku Aus dan Hazraj.5 Oleh karena 

itu, Konstitusi Madinah lahir untuk memberikan hak yang sama kepada seluruh kaum. 

Lahirnya Konstitusi Madinah merupakan tonggak penyelesaian konflik pluralitas 

di Madinah di mana kaum-kaum di Madinah memiliki aturan untuk hidup berdampingan 

secara damai.6 Kaum Yahudi pun diberikan kebebasan dalam beragama, memperoleh 

hak perlindungan dan sebagainya dengan syarat mendukung ketentuan atau aturan yang 

berlandaskan Islam, selain itu mereka juga dilarang melakukan persekongkolan yang 

akan mengancam kedaulatan negara.7 Hal tersebut membuktikan persamaan sebagai pilar 

utama dalam menyelesaikan permasalahan telah ada sejak zaman dahulu, oleh karena itu 

 
4 Andi Akhirah Khairunnisa, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam 

Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 5 No. 1 65-78, 
hlm. 69. 

5 Faiz Ibrahim, dkk, 2020, “Konstitusi Madinah dalam Membangun Civil Society”, Jurnal Tapis: Jurnal 
Teropong Aspirasi Politik Islam Vol. 16 No. 1 1-16, hlm. 4.  

6 Luqman Rico Kashogi, 2017, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah”, IN RIGHT: Jurnal Agama 
dan Hak Azazi Manusia Vol. 2 No. 1. 

7 Imam Amrusi Jailani, 2016, “Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis”, 
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 269-95. 



penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan secara komprehensif terkait komparasi 

UUD NRI 1945 dan Konstitusi Madinah mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi. 

 

II. Analisis 

1. Konsep Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Penegakan HAM 

Legitimasi Indonesia terhadap perlindungan HAM dalam bentuk aturan-aturan 

tertentu tentunya melahirkan right-based approach atau kewajiban dan tanggung jawab 

negara dalam nilai-nilai HAM yang dapat berupa:8 

a. Menghormati: di mana negara tidak turut campur mengatur warga negaranya dalam 

menikmati atau melaksanakan hak-haknya, sehingga kewajiban yang dimiliki negara 

yakni terkait bagaimana negara tidak melakukan tindakan yang akan menghambat 

pemenuhan seluruh hak asasi. 

b. Melindungi: negara memiliki kewajiban untuk turut aktif memberikan perlindungan 

hak asasi terhadap warganya, negara juga berwajib mengambil tindakan tertentu 

untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketika. 

c. Memenuhi: negara harus bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi, 

misalnya dengan langkah legislatif dengan menyusun suatu regulasi, penganggaran, 

hingga tindakan lain dalam mengimplementasikan perlindungan HAM. 

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah tertentu 

untuk melakukan penjaminan (to guarantee), meyakini (to ensure), mengakui (to 

recognize), berusaha (to undertake), meningkatkan (to promote) HAM. Sebagai dasar 

pelaksanaan, nilai-nilai HAM dijalankan dengan memerhatikan beberapa prinsip agar 

ketentuan penegakan HAM tetap berada dalam koridor sebagaimana tujuan dasar dari 

HAM itu sendiri. Terdapat dua prinsip utama dari penegakan HAM yakni prinsip 

kesetaraan dan non-diskriminasi. 

Prinsip tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan 

yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti 

 
8 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2009, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia. 



pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, 

asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. 

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau 

kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari 

negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang 

berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.” 

a. Prinsip Kesetaraan  

Konsepsi dari prinsip kesetaraan atau hakikat dasar adanya prinsip kesetaraan 

sebagai dasar pelaksanaan adalah untuk menekankan penghargaan terhadap seluruh insan 

manusia, dasar dari prinsip kesetaraan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia. Dalam Publikasi Office of the United Nations High Commissioner for Humas 

Rights dinyatakan bahwa “...The right to equality guarantees, first and foremost, that all 

persons are equal before the law, which means that the law shall be formulated in general 

terms applicable to every individual and shall be enforced in an equal manner...”9, 

sehingga produk-produk hukum yang ada harus dirumuskan dalam ketentuan umum 

yang kemudian pengaplikasiannya atau keberlakuannya haruslah ditegakkan dengan cara 

yang sama.  

Dalam prinsip kesetaraan, yang kemudian dititikberatkan adalah bagaimana 

memposisikan seluruh masyarakat, yang berasal dari tempat berbeda, memiliki 

pendidikan atau jabatan berbeda, hingga hal-hal terkait ras yang berbeda-beda dengan 

sama. Suatu keberlakuan hukum diberikan kepada semua orang dengan sama, suatu 

penegakan perlindungan HAM didistribusikan secara sama dan tidak ada perbedaan, hal 

tersebut disebut sebagai adanya suatu kesataran. Oleh karena itu, penting untuk 

menjaminnya dalam proses penegakan HAM. Apabila dikaitkan dengan kewajiban-

kewajiban negara, sejatinya prinsip ini harus dijamin dalam fungsi untuk menghormati, 

memenuhi dan melindungi. 

Prinsip ini dapat diimplementasikan sebagai nilai dalam penegakan HAM apabila 

didukung dengan pemerintahan yang mengayomi masyarakat, penegakan hukum yang 

mumpuni, hingga saling menghormati hak antar masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan 

 
9 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Principles and Guidelines for a 

Humas Rights Approach To Poverty Reduction Strategies, 2012, 
https://www.ohchr.org/documents/publications/povertystrategiesen.pdf diakses pada 5 Desember 2021. 
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mengingat penegakan HAM merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara dan 

masyarakat. 

b. Prinsip Non-Diskriminasi 

Prinsip Non-Diskriminasi sebagai salah satu prinsip dasar penegakan HAM 

memiliki makna yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan atau saling memiliki 

hubungan kausalitas. Di mana kesetaraan dijunjung maka disitu lahir non-diskriminasi, 

sehingga adanya sifat non-diskriminasi lahir karena kesetaraan yang diutamakan. Suatu 

produk hukum atau tindakan-tindakan pemerintah yang diskriminatif kepada 

masyarakatnya akan menciptakan ketimpangan. Hal tersebut disebabkan karena 

terbatasnya akses yang mereka miliki untuk menikmati haknya, oleh karena itu terjadi 

misalnya ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan budaya, ketimpangan 

politik, ketimpangan lingkungan, ketimpangan spasial hingga ketimpangan 

pengetahuan.10 

Pada tujuan kesepuluh Sustainable Development Goals (SGDs) yakni mengurangi 

ketimpangan di dalam dan antar negara (berkurangnya kesenjanan) dimaksudkan untuk 

menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Ketika suatu masyarakat mengalami 

tindakan yang diskriminatif, hal tersebut membuat mereka tidak memperole akses kepada 

hak-hak yang mereka miliki, sehingga kapasitas mereka untuk menikmati hak yang 

sebetulnya dijamin menjadi terdegradasi.11  

2. Perbandingan Antara UUD NRI 1945 dengan Konstitusi Madinah Terkait 

Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam HAM 

Merupakan sebuah hal yang wajib ketika sebuah konstitusi dari negara hukum 

mengatur terkait penjaminan hak-hak guna mencapai kesetaraan dan non-diskriminasi, 

sehingga adanya penjaminan-penjaminan HAM dalam UUD NRI 1945 merupakan 

bentuk nyata komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang hendak memberikan 

perlindungan-perlindungan atas HAM. Sebaliknya, ketika terdapat sebuah aturan di masa 

lampau yang secara implisit mengatur terkait persamaan hak-hak bahkan sebelum adanya 

PBB, hal tersebut menjadi suatu hal yang istimewa dan patut dianalisa.  

Secara historis, Konstitusi Madinah merupakan sebuah piagam tertulis pertama 

yang dibuat berdasarkan persetujuan antara Nabi Muhammad SAW bersama wakil-wakil 

 
10 UNESCO, 2016, Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, World Social Science Report, 

hlm. 22. https://en.unesco.org/wssr2016 diakses pada 6 Desember 2021 
11 Human Rights Based Development in Indonesia, TUJUAN 10 SDGs, 

https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-10/ diakses pada 6 Desember 2021 

https://en.unesco.org/wssr2016
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penduduk kota Madinah setelah beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Yastrib (nama 

kota Madinah sebelumnya pada saat itu).12 Konstitusi tersebut kemudian mengikat 

seluruh penduduk yang terdiri atas berbagai kaum dan memberikan kebebasan berupa 

hak-hak tertentu terhadap mereka semua. Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan sebuah konstitusi bahkan pengaturan terkait sebuah persamaan pun ada 

di negara-negara Islam dan telah ada sejak dulu kala.  

Memberikan perlindungan yang sama rata bagi setiap kaum merupakan bentuk 

penyelesaian dari konflik sosial yang ada akibat pluralitas di Madinah yang dapat dilihat 

dari beberapa aspek: (a) Aspek kebangsaan, Madinah didominasi Bangsa Arab dan 

Yahudi dan Bangsa tersebut masing-masing memiliki kebilah dan suku dan juga 

kebiasaan dan budaya berbeda; (b) Aspek Kedaerahan, penduduk Madinah terdiri dari 

orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab Madinah dan Yahudi; (c) Aspek Agama dan 

Keyakinan, masyarakat Madinah terdiri dari penganut agama Yahudi, Kristen minoritas, 

Islam, golongan Munafiqun, dan penganut Paganisme (Musyrik); (d) Aspek Ekonomi, 

kaum Yahudi menguasai perekonomina masyarakat dan Bangsa Arab memiliki tingkat 

ekonomi lemah dan termasuk golongan bawah; (e) Aspek Sosial, penduduk madinah 

masing-masing memiliki adat dan kultur yang berbeda.13 

a. UUD NRI 1945 

Tujuan negara yang termaktub dalam Preambule atau Pembukaan UUD NRI 1945 

telah memberikan gambaran jelas bahwa Indonesia akan melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. 

Dalam tujuan itu, sejatinya nilai-nilai penegakan HAM untuk melindungi, memenuhi 

serta menghormati HAM telah terkandung di dalamnya karena dari perlindungan atas 

seluruh tumpah darah Indonesia tersebut terjamin pula perlindungan atas hak-hak yang 

dimiliki, perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah maupun orang lain yang 

juga menikmati hak-haknya. Oleh karena itu, kewajiban negara dalam penegakan HAM 

terkait untuk memberikan perlindungan telah diatur.14 

Kemudian dalam batang tubuh UUD NRI 1945 telah secara eksplisit memberikan 

perlindungan HAM yang mengandung nilai-nilai kesetaraan serta Non-Diskriminasi 

 
12 Sayap Bening Law Office, Konstitusionalisme dan Piagam Madinah, 18 Agustus 2021, 

https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstitusionalisme-dan-piagam-madinah diakses pada 6 Desember 
2021. 

13 Faiz Ibrahim, dkk, Op. Cit., hlm. 6. 
14 Mikho Ardinata, 2020, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif 

Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM Vol. 11 No. 2 319-333, hlm. 320.  

https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstitusionalisme-dan-piagam-madinah


yang terdapat dalam beberapa Pasal yakni Pasal 28A sampai Pasal 28J. Pasal-pasal 

tersebut berisi berbagai hak yang dimiliki warga negara Indonesia yang dengan jelas 

menunjukkan nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penggunaan kata “setiap orang” di dalam pasal-pasal tersebut yang menunjukkan bahwa 

perlindungan hak itu diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. sehingga tidak 

ada perbedaan apapun dalam menikmati dan melaksanakan hak yang dijamin dalam 

UUD NRI 1945. 

Dalam menikmati hak-hak yang dijamin tersebut, tentunya masing-masing 

individu masyarakat ingin memperoleh haknya secara optimal, hal tersebut dapat 

mendorong sebuah bentuk pelanggaran atas hak orang lain. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tetaplah masyarakat harus patuh 

terhadap batasan-batasan tertentu. Hal itu kemudian diakomodir dalam Pasal 28J UUD 

NRI 1945 bahwa: 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebabasan orang lain 

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

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

b. Konstitusi Madinah 

Dalam konstitusi madinah nilai kesetaraan dan non-diskriminasi tersebut dapat 

dilihat dalam beberapa pasal di dalamnya. Apabila ditelaah dari latar belakang lahirnya 

Konstitusi Madinah maka substansi dari Konstitusi Madinah sudah seharusnya 

menempatkan kaum-kaum yang ada di Madinah saat itu di posisi setara untuk menikmati 

hak tertentu sebagai penduduk kota Madinah. Dalam Pasal 16 diatur bahwa orang Yahudi 

berhak pula atas pertolongan dan santunan, sehingga walaupun kota Madinah merupakan 

negara Islam, Konstitusi Madinah melindungi umat-umat lainnya yang ada di Madinah. 

Dalam Pasal 24 pun diatur bahwa biaya selama dalam peperangan dipukul bersama 

antara kaum Yahudi dan mukminin. 



Kebebasan dalam beragama juga nyatanya telah diatur dalam Konstitusi Madinah 

tepatkan padal Pasal 25 bahwasanya “Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat 

dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama 

mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali 

bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.” Perlakuan 

yang sama antara satu kaum dengan kaum lainnya dijamin dalam Pasal 26 hingga Pasal 

34. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa 

adanya perlindungan hak yang berkaitan dengan kesetaraan dan non-diskriminasi. 

 

III. Penutup 

Konstitusi Madinah merupakan sebuah konstitusi dari tahun 622 M yang lahirnya 

dilatarbelakangi oleh konflik sosial yang terjadi akibat pluralistik di kota Madinah. 

Terdapat berbagai kaum dengan adat, kultur, agamanya masing-masing yang membuat 

masyarakat di kota Madinah saat itu terpecah belah. Oleh karena itu, ketika Nabi 

Muhammad Saw berhijrah beliau mencetuskan konstitusi ini. Masa dicetuskannya 

Konstitusi Madinah yang terbilang sangat lampau menjadi sebuah kesadaran tersendiri 

bahwasanya ternyata perlindungan HAM telah ada sejak dahulu kala. Bahkan, prinsip-

prinsip HAM yang dilaksanakan saat ini telah menjiwai pasal-pasal dalam Konstitusi 

Madinah. 

Pengaturan terkait kebebasan beragama, menjalankan adat istiadatnya masing-

masing bagi semua kaum di kota Madinah hingga penjaminan adanya perlakuan yang 

sama bagi mereka menunjukkan bahwa saat itu masyarakat telah memahami pentingnya 

menghormati hak untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dalam UUD NRI 1945 apabila 

dikomparasikan pun memiliki substansi tersebut dalam beberapa pasal pada bagian 

batang tubuh. Namun, tentunya UUD NRI 1945 mengatur hak-hak yang sifatnya lebih 

terperinci. Nilai kesetaraan dan non-diskriminasi dalam UUD NRI 1945 terlihat dalam 

pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia tersebut disebutkan kata “setiap orang” 

dalam penjaminannya. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 memberikan hak tersebut kepada 

seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. 

Dalam menegakkan HAM berdasarkan prinsip tertentu dibutuhkan fungsi-fungsi 

kelembagaan negara untuk mengoptimalkannya sebagai representasi dari negara. 

Kewajiban negara dalam HAM adalah terkait melindungi, menghormati dan memenuhi 

hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia. oleh karena itu, untuk tetap menjamin 

hak-hak tersebut, sudah sejatinya pemerintah yang bergerak dalam persoalan tersebut 



mengoptimalkannya. Konstitusi Madinah yang dicetuskan bahkan pada waktu yang 

sangat lampau haruslah menjadi kesadaran tersendiri bagi negara agar dapat terus 

meningkatkan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusinya. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan teknologi telah masuk pada industri 4.0 yang 

dimana dunia berfokus pada teknologi bersifat digital salah satunya pada transaksi 

jual beli dengan terobosan sistem yang disebut financial technology (Fintech). 

Fintech merupakan sebuah sistem transaksi digital (e-finance) yang menjadi 

terobosan baru dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat. Munculnya 

teknologi e-finance dan teknologi mobile untuk perusahaan keuangan, mendorong 

inovasi muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan 

menggabungkan e-finance, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, 

kecerdasan buatan, dan analitik Big Data.1 Fintech diakui sebagai salah satu inovasi 

paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong 

sebagian oleh sharing economy, regulasi, dan teknologi informasi.2 Seperti halnya 

Bank, model bisnis perusahaan Fintech juga berfokus pada layanan pembayaran 

dan pinjaman. dan juga meliputi layanan konsultan keuangan pribadi, 

crowdfunding, mata uang virtual, InsurTech, RegTech, Big Data, dan keamanan 

(misalnya keamanan cyber).3 Maka dapat dikatakan perkembangan teknologi 

membawa kehidupan masuk pada era Fintech. sudah sangat jarang seseorang untuk 

tidak memanfaatkan teknologi, terlebih pada era Fintech sekarang ini masyarakat 

kian gandrung dengan kegiatan investasi  secara online dengan menggunakan uang 

virtual atau sebutan lainnya yaitu mata uang kripto (Cryptocurrency). Kripto 

 
1 Lee, & Shin. (2018). Fintech: Ecosistem, business, investment decisions, and challenges. 
Sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681317301246 
2 ibid. 
3 Stern, C., Makinen, M., & Qian, Z. (2017). FinTechs in China – with a Special Focus on Peer to 
Peer Lending, 10(3), 215–228. 



 

 

sebagai mata uang digital atau virtual yang dirancang penggunaannya untuk 

bertransaksi menjadi alat transaksi yang dirancang penggunaannya menjadi salah 

satu solusi bagi masyarakat dalam mencapai kemudahan bertransaksi. Jenis dari 

mata uang kripto sangatlah beragam mulai dari Ripples, Ronpaulcoin, Litecoin, 

Ethereum, dan Bitcoin.  

Di tahun 2008, kali pertama jenis baru dari kripto muncul melalui artikel 

yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran penemu) yaitu Bitcoin. 

Diantara banyaknya jenis mata uang kripto, Bitcoin lah yang sangat mendominasi.  

Bitcoin yang hadir sebagai mata uang dalam era Fintech ini sangat digandrungi 

beberapa tahun terakhir. Secara definitif, Bitcoin merupakan jaringan konsensus 

yang menggunakan sistem pembayaran lebih baru dan uang yang sepenuhnya 

berbentuk digital4 Bitcoin disebut juga sebagai jaringan pembayaran peer-to-peer 

yang bersifat desentralisasi yang dimana dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya 

tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.5 Namun disamping kemudahan yang 

ditawarkan, transaksi Bitcoin dapat menjadi kemudahan pula bagi pelaku tindak 

kriminal dalam meraup keuntungan dari masyarakat sebagai pengguna, tidak hanya 

pengguna saja menjadi korban namun berdampak secara masif yaitu kepada negara. 

Salah satu dari kejahatan tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

yang ketentuannya telah termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, mendefinisikan pencucian uang atau money 

laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari 

kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul 

uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam 

sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat 

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.6 

 
4 License, M. (2021). Pertanyaan yang Sering Diajukan - Bitcoin. Bitcoin.org. 
https://Bitcoin.org/id/faq#umum 
5 Ibid. 
6 Sjahdeni, S. R. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan 
Pembiayaan Terorisme (p. 5). Pustaka Utama Grafiti. 
 



 

 

Ditambah dengan berkembangnya Fintech, maka peningkatan terhadap 

tindak pencucian uang semakin menunjukkan angka yang cukup tinggi. Adapun 

data yang telah dikaji oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

berupa data putusan pengadilan TPPU berdasarkan 3 tahun terakhir, antaranya : 

1. Tahun 2018 : Berjumlah 62 putusan 

2. Tahun 2019 : Berjumlah 60 putusan  

3. Tahun 2020 : Berjumlah 85 putusan 

4. Tahun 2021 (s.d agustus) : Berjumlah 83 putusan 

Melihat data diatas yang menunjukkan angka tindak pidana pencucian 

masih tergolong tinggi setiap tahunnya, hal tersebut perlu diwaspadai oleh semua 

pihak. Apalagi tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan Fintech untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang sekarang 

jauh lebih kompleks dan lebih mudah daripada sebelumnya contohnya adalah 

Bitcoin 

Dalam perkembangan keamanan dalam transaksi Bitcoin mempunyai 

sistem keamanan bernama blockchain, dimana sebuah sistem yang 

terdesentralisasi, jadi setiap transaksi tercatat dalam sistem tersebut dan transaksi 

tersebut tidak dapat manipulasi dan dilihat oleh pengguna lainnya7. Akan tetapi, 

dalam proses transaksi dari Bitcoin ke bank itu masih dapat terdeteksi oleh lembaga 

penegak hukum. Transaksi Bitcoin tidak membutuhkan perantara sehingga dalam 

prosesnya tak memerlukan validasi identitas. Namun, perlindungan yang 

ditawarkan tidak selalu berbanding lurus, melihat perkembangan teknologi yang 

terus signifikan berdampak pula pada sistem Bitcoin yang terdeteksi celah 

dimanfaatkannya sebagai situs ilegal dengan mengaksesnya melalui dark website 

atau situs web yang hanya dapat  diakses melalui jaringan pribadi virtual (Virtual 

Private Network). Tentu hal tersebut bersifat sangat mengancam bagi pengguna 

atau pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui Bitcoin, sebut saja seperti 

investasi Bitcoin. Maraknya  kegiatan investasi terlebih melalui sistem Bitcoin 

diibaratkan pisau bermata dua di samping dapat mendulang banyak keuntungan 

 
7 Yestandha, P. E. (2018). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui 
Transaksi Cryptocurrency di Indonesia (p. 72). Doctoral dissertation, Universitas 
Brawijaya. 



 

 

juga mendulang kerugian akibat adanya potensi tindak kejahatan yang berasal dari 

pengembangan situs ilegal dari sistem Bitcoin. 

Hal tersebutlah yang membuat Bitcoin sebagai modus baru dalam tindak 

pidana pencucian uang. Bitcoin juga menawarkan kepada penggunanya 

kerahasiaan serta perlindungan tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi pelaku 

pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang juga kerap memakai nama 

orang lain sehingga pencucian uangnya sulit dilacak. Hal itu karena kemudahan 

yang ada pada transaksi penggunaan Bitcoin membuat pencucian uang semakin 

berpotensi terjadi pada transaksi dengan Bitcoin. Modus lain juga yang dapat timbul 

dari transaksi Bitcoin adalah pelaku membuat beberapa akun exchange kemudian 

melakukan transaksi antar akun agar semakin sulit dideteksi. Hal tersebut patut 

dicurigai karena sistem Bitcoin merupakan sistem yang masih baru dan masih 

jarang bahkan mungkin belum ada yang melakukan pencucian uang melalui 

transaksi dengan Bitcoin. Maka dari itu, perlu untuk mengkaji lebih jauh lagi 

mengenai potensi TPPU yang mungkin saja ada pada transaksi Bitcoin. 

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 

1. Bagaimana legalitas transaksi Bitcoin di Indonesia? 

2. Bagaimana transaksi Bitcoin dapat menjadi modus baru Tindak 

Pidana Pencucian Uang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia 

Di Indonesia sendiri penggunaan uang virtual (virtual currency) telah 

berkembang dengan pesat bukan hanya sebagai alat transaksi elektronik saja, 

melainkan transaksi Bitcoin juga telah berkembang dalam bentuk investasi yang 

digandrungi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena uang 

virtual di masyarakat menjadi fenomenal ketika muncul mata uang kripto 

(cryptocurrency) sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dalam transaksi 

elektronik. Diminatinya transaksi bitcoin sekarang ini maka penggunaannya tidak 

hanya sebagai mata uang untuk bertransaksi juga, digunakan sebagai sebuah 

instrumen investasi yang potensial dalam memaksimalkan keuntungan8. Dari segi 

keabsahan transaksi Bitcoin Indonesia belum mengakui transaksi Bitcoin hingga 

2021 ini. Disebabkan karena ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. di Indonesia sendiri hanya rupiah sebagai mata uang yang 

sah. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang yang mengatakan bahwa 

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” 
 

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia 

(BI) mengeluarkan  uang kartal baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. 

selain uang kartal adapun uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum seperti bilyet 

giro, cek maupun credit card. bentuk uang tersebutlah menjadi mata uang yang sah 

di negara Indonesia pun karena berkembangnya zaman maka setiap bank umum 

memiliki layanan transaksi online disebut mobile banking. Namun perkembangan 

transaksi yang dikeluarkan baik oleh bank sentral maupun bank umum tetap memiliki 

keabsahan sebagai alat transaksi dikarenakan masih bernilai rupiah sesuai dengan 

pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun 

mata uang Bitcoin tetap bisa digunakan sejalan dengan Pasal 21 ayat (2) dalam 

 
8 Trisakti, A. jaksa, & Soponyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. Agustus, 
7(1), 37. https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page37-54 



 

 

Undang-Undang Mata Uang yang dimana ditekankan pengecualian bahwa 

penggunaan tidak diwajibkan dalam transaksi tertentu seperti simpanan di bank 

dalam berbentuk valuta asing selain daripada mata uang rupiah, seperti; melakukan 

perdagangan internasional,  melakukan pembayaran transaksi internasional,  

penerimaan atau  pemberian hibah dari atau ke luar negeri. maka eksistensi Bitcoin 

di Indonesia yang semakin berkembang dan digandrungi, tetap dapat digunakan 

sebagai alat transaksi jika sejalan pada pasal 21 ayat (2) dan tidak tidak 

dipaksakannya menjadi mata uang seperti mata uang rupiah jika belum ada 

pengaturan hukum yang mengatur. 

 Pada prinsipnya, penggunaan Bitcoin dalam melakukan transaksi masih 

belum memiliki peraturan yang mengaturnya secara tegas yang dapat digunakan. 

Bahkan Bitcoin jika digunakan dalam melakukan transaksi keuangan dapat dipidana 

sejalan dengan pasal 33 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang 

yang mengatakan bahwa. 

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:  

a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; 

b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan 

uang; dan/atau  

c. Transaksi keuangan lainnya  

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). pasal 33 menjadi pengecualian 

tindakan transaksi keuangan tidak menggunakan mata uang Bitcoin, 

penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia sejauh ini harus sejalan pada 

pasal 21 ayat (2).  

Lebih lanjut, Bank Indonesia menegaskan legalitas Bitcoin dalam 

pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyebutkan 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:  

a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan 

menggunakan virtual currency;  



 

 

b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan 

informasi transaksi pembayaran; dan/atau  

c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan 

dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan. 

Dalam penjelasan pasal 34, yang dimaksud dengan “virtual currency” 

adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang 

diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara 

lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, 

Primecoin, Ripple, dan Ven. Jadi, penggunaan mata uang selain dengan rupiah 

terutama virtual currency seperti Bitcoin saat ini masih belum ada legalitas secara 

jelas sebagai acuan Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi di Indonesia seperti 

mata uang rupiah. Akan tetapi bukan berarti tidak dapat sama sekali digunakan, 

kembali lagi penggunaan Bitcoin dapat dilakukan jika sejalan dengan pasal 21 ayat 

(2) UU mata uang. Di dalam penggunaanya yang para pengguna lakukan tidak 

menutup kemungkinan terdapat ruang terjadinya tindak pidana dipengaruhi juga 

karena sudah cukup banyak yang menggunakan transaksi Bitcoin walaupun hanya 

bisa digunakan secara virtual. Namun, sangat disayangkan tindak pidana masih 

tetap ada salah satunya yang terjadi yaitu Tindak Pidana pencucian Uang. 

 

2. Transaksi Bitcoin Sebagai Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Bitcoin mempunyai sifat 

desentralisasi yang dimana setiap pengguna adalah servernya, sehingga pengguna 

Bitcoin dapat menggunakan fitur anonymity yang dimana pengguna sering 

menggunakan identitas yang bukan identitas aslinya sehingga privasi dan keamanan 

dari pengguna dapat terjamin.9 Fitur anonymity lah yang dimanfaatkan oleh pelaku 

pencucian uang dan modus seperti ini pernah digunakan dalam kasus PT ASABRI 

yang pelakunya menggunakan fitur anonymity untuk melakukan pencucian uang. 

 
9 Disemad, H. S., & Delvin. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial KAJIAN 
PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI 
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA 1. KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX 
AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, 8(3). 
https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340 



 

 

 Tahapan dari pencucian uang melalui Bitcoin tidak jauh beda dengan 

pencucian uang biasanya yaitu; placing, layering, dan integration. Jika dirincikan 

placing merupakan uang haram yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan 

melalui perantara seperti lembaga keuangan, bursa, toko, dan Kasino (Pusat 

perjudian). Satu jenis cryptocurrency dapat dibeli dengan uang tunai atau 

cryptocurrency lainnya itu dapat dilakukan melalui pertukaran cryptocurrency 

online. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan pertukaran dengan 

tingkat kepatuhannya lebih rendah terhadap peraturan Anti Money Laundering 

(AML) untuk tujuan tersebut. Kemudian layering dimana pelaku pencucian uang 

menyamarkan asal-usul uang haram melalui transaksi terstruktur yang membuat 

jejak dana ilegal sulit untuk diungkap. Dengan menggunakan pertukaran kripto, 

pelaku pencucian uang dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang 

kripto lainnya. pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan 

jenis lainnya. Pelaku juga dapat mentransfer kepemilikan kripto mereka ke negara 

lain; dan integration dimana uang haram dikembalikan ke pelaku dengan status 

bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan broker 

over the counter (OTC) yang bertindak selaku penghubung antara pembeli dan 

penjual Cryptocurrency. Banyak broker OTC mengkhususkan diri dalam 

menyediakan layanan pencucian uang dan mereka mendapatkan tingkat imbalan 

yang sangat tinggi.10 

 Keamanan perlindungan bagi pengguna transaksi Bitcoin merupakan jenis 

cryptocurrency dengan menggunakan kunci publik. Namun, keamanan 

perlindungan bagi pengguna transaksi Bitcoin bertentangan dengan sifat 

desentralisasi transaksi Bitcoin. peluang pelaku Tindak Pidana Pencucian uang 

memanfaatkan sistem Bitcoin yang bersifat desentralisasi, alhasil pelacakan untuk 

mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang cukup sulit untuk 

membobol keamanan dari sistem blockchain yang disematkan pada transaksi 

Bitcoin ini kecuali para identitas-identitas yang saling mengetahui. Sehingga, 

pemerintah sulit mengetahui kejahatan-kejahatan yang terjadi, pun pemerintah 

memiliki identitas dalam transaksi Bitcoin namun tetap saja, pelaku Tindak Pidana 

Pencucian uang telah memiliki pola sendiri untuk menyembunyikan jejak 

 
10 ibid hal 335 



 

 

kejahatannya dengan berbagai identitas. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 

8 tahun 2010 telah diatur larangan terhadap transaksi mencurigakan yang terbagi 

atas beberapa macam transaksi-transaksi Keuangan Mencurigakan, seperti:  

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;  

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan 

yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini;  

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; 

atau  

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak 

Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana”11 

Pasal diatas telah jelas mengatur terkait transaksi mencurigakan walaupun 

tidak secara eksplisit disebutkan pada transaksi Bitcoin. Namun, dalam pasal 

tersebut juga hanya menekankan pada penyalahgunaan transaksi yang memakai 

profil milik orang lain. Mengingat transaksi Bitcoin bersifat desentralisasi yang bisa 

saja seorang pengguna yang memiliki maksud jahat sebelumnya untuk 

memanfaatkan transaksi Bitcoin sebagai wadah pencucian. Maka, tidak hanya 

sebuah identitas pengguna dimanfaatkan oleh orang lain karena sangat sukar 

identitas pengguna Bitcoin dibobol, melainkan pemilik profil Bitcoin lah yang bisa 

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan beberapa identitas. 

 

 

 

 

 

 
11 Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 



 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1.1. Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia 

Semakin majunya cara bertransaksi membuat semakin banyaknya celah 

yang akan terbuka. Tak terkecuali pada era Fintech seperti sekarang ini yang 

menawarkan cara bertransaksi yang semakin minimalis dan efisien seperti Bitcoin. 

sebenarnya,legalitas dari Bitcoin sendiri masih dipertanyakan karena sampai 

sekarang tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang mengatur legalitas 

transaksi Bitcoin. Sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

dapat dilakukannya transaksi Bitcoin hanya saja beracuan pada pasal 21 ayat (2) 

itupun tidak dikatakan secara eksplisit mengenai Bitcoin. disimpulkan berdasarkan 

pasal 21 ayat (2) transaksi Bitcoin tetap dapat digunakan dalam kondisi tertentu 

seperti; dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan 

internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi 

pembiayaan internasional.  

Pada prinsipnya alat transaksi yang diakui secara sah masih mata uang 

rupiah sesuai yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011. Dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 terdapat 

aturan yang mengatakan penggunaan virtual currency dilarang bahkan diancam 

pidana jika melanggar sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 undang-undang 

nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi,dapat disimpulkan penggunaan Bitcoin 

di Indonesia sampai saat ini belum diakui secara hukum. 

 

1.2. Transaksi Bitcoin Sebagai Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang 

Transaksi Bitcoin sebagai mata uang kripto atau cryptocurrency telah 

menjadi modus baru bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Di balik keamanan 

pengguna yang ditawarkan Bitcoin dengan sistem peer to peer dan desentralisasi, 

membuat adanya peluang terciptanya identitas pengguna lebih dari satu identitas. 

yang menjadikan sukarnya pemerintah mendapat informasi terkait terjadinya 



 

 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dengan begitu pemerintah hanya dapat 

melacak transaksi ketika  melakukan top up uang di bank untuk dimasukkan ke 

dalam rekening Bitcoin. Selebihnya,transaksi apapun yang akan dilakukan, tidak 

akan dapat dilacak oleh pihak pemerintah sekalipun.  

Jadi,dapat disimpulkan peluang untuk melakukan pencucian uang dengan 

modus transaksi Bitcoin semakin besar. Apalagi,Sistem keamanan dan 

perlindungan data transaksi yang kuat justru membuat tindakan pencucian uang 

akan semakin mudah dan lancar, terlebih seseorang dapat membuat lebih dari satu 

akun dengan nama yang berbeda-beda. 

 

2.  Saran 

Besarnya potensi tindakan pencucian uang pada transaksi Bitcoin 

sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam 

menemukan gebrakan regulasi atau kebijakan. Gebrakan regulasi sangat perlu untuk 

dirumuskan agar modus pencucian uang pada transaksi Bitcoin dapat mudah 

terlacak. Penemuan kebijakan atau regulasi baru agar mempermudah pelacakan 

tindakan pencucian uang juga menandai bahwa pemerintah masih bersikap 

progresif dan tidak ketinggalan oleh zaman.  

Berkaca pada perkembangan zaman dengan mengikutinya perkembangan 

teknologi yang semakin canggih dan praktis penggunaannya maka tidak heran jika 

model transaksi juga akan semakin berkembang dan tidak hanya sampai pada 

transaksi Bitcoin saja. Maka dari itu, perlu rasanya pemerintah untuk tetap mengejar 

ketertinggalan hukum di Indonesia Dengan membuat suatu produk hukum yang 

mendukung transaksi yang menggunakan teknologi sehingga Indonesia tetap 

mengikuti kemajuan peradaban. 
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Abstract 

In carrying out the fulfillment of human rights, there are several types of rights that cannot be 
reduced, these rights cannot be limited in their implementation even if the state declares a state 
of emergency. One of them is the right to religion, so that the state should strive to ensure the 
right to religion which must be inspired by its implementation by the community, to the state. 
There are eight important components in religious rights, one of which is the protection of 
places of worship, so that attacks on places of worship are a form of violation of religious 
rights. In a case that warrants discussion, the perpetrator not only damaged the church but 
injured the congregation as well as a pastor at the church. With a case approach, statute 
approach and conceptual approach, the author analyzes the human rights violations in this 
case and provides solutions to avoid massive cases of violations of religious rights by 
optimizing state institutions, regulations, to the recognition of religious rights that belong to 
everyone, regardless of the number of religious adherents. with an emphasis on the principles 
of non-discrimination and equality. 

Keywords: Church Assault; Non-derogable Rights; Religious Rights. 

Abstrak 

Dalam melaksanakan pemenuhan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa jenis hak yang tidak 
dapat dikurangi, hak ini tidak dapat dibatasi penyelenggaraannya sekalipun negara 
mengumumkan sebuah keadaan darurat. Salah satunya yakni hak beragama, sehingga negara 
seyogyanya mengusahakan terjaminnya hak beragama yang harus diilhami pelaksanaannya 
oleh masyarakat, hingga negara. Terdapat delapan komponen penting dalam hak beragama 
yang salah satunya yakni perlindungan tempat ibadah, sehingga penyerangan atas tempat 
ibadah merupakan bentuk pelanggaran hak beragama. Dalam kasus yang menjamin 
pembahasan, pelaku tak hanya merusak gereja melainkan melukai jemaat hingga seorang 
Pastor di gereja tersebut. Dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan juga konseptual, 
Penulis menganalisis pelanggaran HAM dalam kasus ini dan memberikan solusi untuk 
menghindari masifnya kasus pelanggaran hak beragama dengan mengoptimalkan lembaga 
negara, peraturan, hingga pengakuan atas hak beragama yang dimiliki semua orang, tanpa 
pandang jumlah penganut agama tersebut dengan menitikberatkan pada prinsip non-
diskriminasi dan kesetaraan. 

Kata Kunci: Hak Beragama; Hak yang Tidak Dapat dikurangi; Penyerangan Gereja. 

  



1. Pendahuluan 

Dalam perspektif historikal, pemikiran – pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

sudah ada sejak abad ke-17. Di abad tersebut, seorang filsuf Inggris yakni John Locke 

menyatakan pendapatnya bahwa adanya hak kodrati (natural rights) yang ada pada setiap 

manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.1 Sistem pemikiran HAM muncul 

untuk memperjuangkan HAM agar diakui, dihormati, dilindungi dan ditegakkan demi harga 

diri dan martabat manusia. Nilai HAM juga sebagai landasan pergaulan kehidupan manudian, 

baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pemikiran terkait HAM 

terus dikembangkan dan disuarakan secara internasional ke seluruh dunia. Hal tersebut memicu 

kesadaran terutama bagi masyarakat yang tertindas, mereka menyadari bahwa ada hak pada 

dirinya yang harus ditegakkan dan tidak boleh diinjak – injak oleh siapapun termasuk negara, 

kemudian masyarakat tersebut memperjuangkan hak – hak nya hingga pemerintahan – 

pemerintahan otoriter runtuh. 

Kesadaran internasional mulai berkembang, membuat negara – negara berunding 

mengenai konsep HAM, hingga lahir konvensi – konvensi internasional yang disepakati 

bersama di bawah naungan organisasi internasional Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB). Dari 

sana, penyerapan nilai – nilai HAM oleh negara – negara terus berkembang, mendorong 

terbentuknya instrumen HAM yang bersifat nasional yang melahirkan kewajiban baru bagi 

negara tersebut untuk melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM. 

Bahkan, pemenuhan HAM dianggap sebagai ciri negara hukum sebagaimana yang dinyatakan 

oleh A.V. Dicey bahwa negara hukum memiliki tiga ciri penting yakni Supremacy of Law, 

Equality Before the Law dan Due Process of Law.2 Dalam konsep equality before the law 

tersebut, nilai penghormatan terhadap HAM terkandung karena kesetaraan lahir dari 

penghormatan hak – hak setiap orang, sehingga secara implisit A.V. Dicey mengamini 

penghormatan atas HAM sebagai ciri penting negara hukum. 

Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sudah seyogyanya menghormati HAM dan 

menjiwai nilai kesetaraan. Untuk itu, Indonesia membuat regulasi – regulasi dalam bentuk 

peraturan perundang – undangan dalam melegitimasi penjaminan hak tersebut. Muhammad 

Yamin menjelaskan bahwa “Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtstaat, government 

                                                 
1 Widiada Gunakaya. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Andi. Hlm.3. 
2 A.V. Dicey dalam Retno Kusniati. (2011). “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam 

Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”. Jurnal INOVATIF Vol.4(5) 80-92. Hlm.80. 



of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, 

tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan 

(machtstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.3 

Terdapat banyak aturan mengenai HAM di Indonesia dan salah satu yang paling utama 

dan menjadi dasar hukum di setiap diskursus mengenai HAM adalah Undang – Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Dalam UU HAM tepatnya Pasal 1 

angka 1 pada bagian Ketentuan Umum HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

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

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. Sehingga nilai – nilai dalam HAM dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus 

dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. 

Diatur secara eksplisit pada Pasal 4 UU HAM mengenai hak – hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk pada hak beragama yang juga 

dijamin pada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, Sehingga hak berama di negara Republik 

Indonesia nyatanya telah diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable 

rights. Hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi tidaklah terlepas dari pemikiran 

– pemikiran bahwa agama adalah sesuatu yang penting untuk dianut, bahkan Benjamin 

Franklin pernah menyatakan “jika manusia masih tetap jahat dengan adanya agama, 

bagaimana lagi jika tiada agama?”4, hal tersebut membuktikan sejak dulu agama dianggap 

sebagai sesuatu yang dapat membuat manusia menjadi sosok yang memanusiakan sesama, 

menghadirkan kedamaian untuk golongan atau kelompok yang berbeda dan dapat 

menjadikannya tercegah dari keinginan untuk melakukan kejahatan. 

Indonesia melakukan berbagai peran melalui pemerintahan untuk menjamin hak – hak 

beragama, contoh paling mendasar adalah dengan membentuk Kementerian Agama Republik 

Indonesia dengan tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan lembaga – 

lembaga keagamaan lainnya. Oleh karena itu, secara teori, legitimasi dan keorganisasian, 

Indonesia telah banyak berperan untuk memenuhi hak beragama masyarakatnya. Namun, pada 

                                                 
3 Haposan Siallagan. (2016). “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. Jurnal Sosiohumaniora 

Vol.18(2) 131-137. Hlm.133. 
4 Mariyadi Faqih. (2011). “Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme”. Jurnal Konstitusi MK RI 

Vol.8(4) 428-452. Hlm.428.  



tataran implementatif masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama, 

berdasarkan data yang dicatat oleh Setara Institute yakni sebanyak 846 kasus pelanggaran 

kebebasan beragama terjadi dalam rentang waktu 2014-2019. Berikut data kasus pelanggaran 

kebebasan beragama berdasarkan wilayah yang diolah oleh Penulis. 

Tabel 1. Data Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama* 

 

*ket: data 2014-2019 

Sumber: hasil olahan Penulis 

 Masih tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama tersebut membuktikan bahwa 

mungkin Indonesia telah terstruktur dalam susunan hukum dan keorganisasian untuk 

memenuhi hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, namun dalam tataran 

implementasi apa yang dicitakan tersebut belumlah tercapai secara optimal. Padahal, 

implementasi juga merupakan aspek bahwa sebuah hukum telah terlaksana. Sebagaimana 

pandangan Lawrence M. Friedman bahwa aspek keberhasilan hukum dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum,5 sehingga aspek 

implementatif dari peraturan – peraturan HAM harus juga dipenuhi. Beberapa kasus 

pelanggaran kebebasan beragama yang menjadi sorotan yakni pembubaran Gafatar, perusakan 

dua wihara dan lima kelenteng di Medan, dan penyeragan gereja St. Lidwina di Yograkarta.6 

Kasus penyerangan gereja St. Lidwina yang akan menjadi pembahasan pokok dalam tulisan 

ini untuk menganalisis pelanggaran HAM yang tidak dapat dikurangi hingga menyarankan 

                                                 
5 Lawrence M. Friedman dalam Lutfiyanti Andromeda. (2020). Perkawinan Penghayat Kepercayaan 

Sapta Darma di Surabaya: Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut Lawrence M. Friedman (Disertasi 
Doktoral). UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43335 diakses pada 4 November 
2021. 

6 Harian Tempo. (2021, November 4). 4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi. 
https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi diakses pada 
4 November 2021. 

http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43335
https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi


bagaimana problematika seperti ini dapat terselesaikan. Penulis menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) ddengan meneliti peraturan perundangan 

yang relevan, pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach) dengan mencocokkan kasus dengan beberapa literatur dan landasan perundang-

undangan tersebut.7 

 

2. Analisis 

2.1. Hak Beragama dalam Konsep Non-Derogable Rights 

Diskursus mengenai hak beragama seringkali diwarnai dengan problematika 

kesenjangan atau perbedaan hak beragama bagi golongan mayoritas dan minoritas. Sikap 

radikalisme dan tidak kekerasan yang mengatasnamakan agama, kasus pembakaran tempat 

ibadah hingga pengusiran sekelompok umat agama atau kepercayaan masih mewarnai 

Republik Indonesia,8 hal ini melahirkan sebuah pandangan pragmatis bahwa Indonesia tidak 

secara optimal melaksanakan penegakan atas hak beragama. Padahal, telah termaktub secara 

eksplisit mengenai hak beragama yang dijaminkan ke semua orang dalam UU HAM pada Pasal 

4 serta UUD NRI 1945 tepatnya Pasal 28I ayat (1) sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. 

Konsep tidak dapat dikurangi dalam aturan tersebut mengacu pada kondisi apapun dan oleh 

siapapun. Kondisi apapun termasuk dalam keadaan darurat, sedangkan oleh siapapun 

dimaksudkan hak tersebut tidak boleh dilanggar termasuk oleh pemerintah. 

Berdasarkan aturan tersebut dan berdasarkan apa yang dinyatakan secara eksplisit bahwa 

hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi, maka hak beragama memiliki kedudukan 

dalam konsep non-derogable rights. Human Rights Committee PBB dalam CCPR General 

Comment No.29: Article 4: Derogations during a State Emergency menyatakan bahwa: “any 

right that is absolute is also non-derogable, meaning that it can not be suspended even in a 

declared state of emergency”9 artinya bahwa hak yang absolut dan dianggap tidak dapat 

dikurangi berarti penjaminan hak tersebut tidak dapat dibatasi sekalipun negara telah 

mendeklarasikan suatu keadaan darurat. Penjabaran tersebut sesuai dengan konsep dalam UU 

HAM pada penjelasan Pasal 4. Artinya, hak beragama yang telah diatur sebagai hak yang tidak 

                                                 
7 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: 

Prenada Media. hlm.295-296. 
8 Irfan Setia Permana. (2018). “Pemerintah dan Hak Beragama di Indonesia (Peran Pemerintah dalam 

Memelihara Hak Beragama di Indonesia”.Jurnal TEDC Vol.12(2) 127-132. Hlm.128-129. 
9  UN Human Rights Committee (HRC). CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during 

a State of Emergency, 31 August 2001. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 
https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html diakses pada 4 November 2021] 

https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html


dapat dikurangi tidak dapat dibatasi pada kondisi apapun, selain karena UUD NRI 1945 dan 

UU HAM mengatur demikian, hal itu merupakan komitmen Indonesia sebagai bagian dari 

PBB. 

Pada tataran implementatif, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa 

masih terdapat banyak kegagalan praktik untuk menjamin hak beragama, konflik ini hingga 

memicu respon dari parliamen Eropa dan Mitro Repo yang merupakan seorang legislatif Eropa 

dari Finlandia. Melalui sebuah resolusinya, parliamen Eropa menguraikan keprihatinan serius 

atas peristiwa kekerasan terhadap agama – agama minoritas, khususnya Ahmadiyah, Kristiani. 

Baha/i dan Buddha. Mitro Repo berpendapat bahwa “Meski ideologi ‘Pancasila’ telah menjadi 

sebuah model yang bagus bagi pluralisme, kerukunan budaya, kebebasan beragama dan 

keadilan sosial, namun masih ada keprihatinan mendalam atas peraturan yang disalahgunakan. 

Peraturan seperti itu tidak memiliki tempat dalam sebuah negara yang menghormati HAM dan 

berdialog terbuka dengan masyarakat sipilnya”. Hal serupa juga disuarakan melalui resolusi – 

resolusi dari badan – badan legislatif di Amerika Serikat, Inggris dan Swedia atas kekerasan 

terhadap agama yang terjadi di Indonesia.10 

Resolusi dari berbagai negara tersebut menjadi momok buruk bagi Indonesia, terutama 

sebagai negara hukum yang kental akan penjaminan HAM. Terlebih, apabila hal ini berkaitan 

dengan pelnggaran hak dari kaum minoritas, maka keterkaitan penerapan hak beragama juga 

menitikberatkan pada nilai atau prinsip non-diskriminasi. Berdasarkan International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 26 menyatakan bahwa semua orang berkedudukan 

sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang 

sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin 

perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar 

apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asas 

– usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”. 

Hak beragama yang dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dimaknai sebagai 

non-derogable rights yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun termasuk apabila negara 

tersebut menyatakan keadaan darurat. Pada sistem pelaksanaan, masih terdapat kasus 

pelanggaran ham beragama yang dilakukan kepada kelompok minoritas, tak terlepas juga dari 

                                                 
10 Cathnewsindonesia. (2011, Juli 11). Eropa Prihatin dengan Kekerasan Agama. 

http://www.cathnewsindonesia.com/2011/07/11/eropa-prihatin-dengan-kekerasanagama-di-ri/ diakses pada 4 
November 2021. 

http://www.cathnewsindonesia.com/2011/07/11/eropa-prihatin-dengan-kekerasanagama-di-ri/


kelompok minoritas kepada kelompok mayoritas. Apabila ditelaah, problematika tersebut 

berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi sehingga dalam konsep hak beragama sebagai non-

derogable rights, harus dijiwai pula nilai – nilai non-diskriminasi. 

Diakui dalam pandangan Mahfud MD bahwa negara Pancasila adalah sebuah religious 

nation state atau sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi 

berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya 

jumlah pemeluk masing – masing.11 Pandangan tersebut sejalan dengan justifikasi sebelumnya, 

sehingga sejak dari landasan paling dasar pada tataran hidup di negara Republik Indonesia, 

telah diberikan amanah untuk menjunjung dan memenuhi hak beragama bagi siapapun tanpa 

adanya diskriminasi.  

2.2. Penjelasan Kasus Penyerangan Gereja St. Lidwina dan Relevansinya dengan 

Pelanggaran Hak Beragama 

Penyerangan terjadi saat misa di Gereja St. Lidwina tepatnya hari Minggu, 11 Februari 

2018 di mana pelaku menyerang jemaat gereja yang sedang melakukan ibadah, pelaku 

merupakan remaja dengan membawa pedang. Penyerangan berlanjut kepada pastor (Romo) 

Pier yang saat itu memimpin doa di mana pelaku membacok Romo Pier sebanyak tiga kali, 

pelaku juga menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang ada di mimbar. Setelah 15 

menit berada di dalam gereja dan melakukan penyerangan dan penghancuran sarana dan 

prasarana di dalam gereja, personel Kepolisian datang untuk menenangkan pelaku, namun 

berdasarkan banyak berita diketahui pelaku melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian, 

membutuhkan beberapa waktu hingga akhirnya polisi berhasil melumpuhkan pelaku. Dari 

kejadian tersebut, terdapa empat korban yakni Ajun Inspektur Satu Munir, Romi Pier, jemaah 

gereja bernama Budijono yang mengalami luka sabetan parang di punggung dan leher dan jjuga 

Martinus yang terluka di bagian punggung.12 Peristiwa tersebut menambah deretan kasus 

pelanggaran hak beragama yang terjadi di Indonesia. unsur yang terkandung dalam nilai hak 

beragama termasuk pula perlindungan tempat ibadah, mengingat tempat ibadah merupakan 

tempat dimana umat agama berkumpul untuk melaksanakan ibadah – ibadah bersama, saling 

                                                 
11 Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2021). “Kemunculan Agama Baru di Indonesia Ditinjau dari Sudut 

Pandang HAM dan Kerukunan Umat Beragama”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5(1). 
12 Harian Liputan 6. (2019, Februari 11). Serangan Berdarah di Gereja St. Lidwina Sleman Setahun Lalu. 

https://www.liputan6.com/news/read/3891448/serangan-berdarah-di-gereja-st-lidwina-sleman-setahun-lalu 
diakses pada 4 November 2021. 

https://www.liputan6.com/news/read/3891448/serangan-berdarah-di-gereja-st-lidwina-sleman-setahun-lalu


bersilaturahim sekaligus memanjatkan doa – doa serta puji – puji terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.  

Peraturan mengenai rumah ibadah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. 

Peraturan tersebut banyak dituangkan dalam analisis – analisis konsep penegakan hak 

beragama karena merupakan bentuk penjaminan pemerintah bagi pelaksanaan ibadah seluruh 

umat beragama di Indonesia. penjabaran tersebu sejalan dengan delapan komponen hak 

beragama yakni:13 

a) Kebebasan Internal. Setiap orang memunyai kebebasan berpikir, 
berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut 
atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk 
untuk berpindah agama atau kepercayaannya. 

b) Kebebasan Eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, secara individu 
atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk 
memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, 
pengalamannya dan peribadahannya. 

c) Tidak ada Paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang 
akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama 
atau kepercayaan yang menjadi pilihannya. 

d) Tidak Diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin 
kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah 
kekuasaan tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan 
keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul. 

e) Hak dari Orang Tua dan Wali. Negara berkewajiban untuk menghormati 
kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa 
pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya 
sendiri. 

f) Kebebasan Lembaga dan Status Legal. Aspek yang vital dari kebebasan 
beragama atau berkeyakinan, bagi omunitas keagamaan untuk berorganisasi 
atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan 
mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di 
dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. 

g) Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal. Kebebasan untuk 
memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi 
oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban 
public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. 

                                                 
13 Benny Asrianto. (2010). “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 08 dan 

09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)”. Jurnal 
Toleransi, 2(1), 112-123. 



Berdasarkan delapan komponen tersebut, hak beragama juga berkaitan dengan 

penjaminan kebebasan dalam melaksanakan ibadah (poin b), maka dari itu penjaminan 

keamanan tempat ibadah merupakan pengejewantahan dari hak beragama, begitu pula 

penyerangan terhadap tempat ibadah, apalagi hingga merugikan dan menyebabkan luka ringan, 

luka berat hingga kematian dari jemaat agama, hal itu jelas merupakan pelanggaran hak 

beragama, benuk ketidakhormatan atas pemeluk agama lain.  

Hak untuk memanifestasikan agama melalui ibadah – ibadah secara publik termasuk 

dalam komponen perlindungan hak beragama dan manifestasi agama melalui ibadah 

merupakan bentuk ibadah – ibadah dari umat beragama. Dalam menjamin itu, terkandung di 

dalamnya pula kewajiban untuk menjamin keamanan tempat ibadah sebagai media atau wadah 

umat beragama memanifestasikan agamanya. Dalam kasus yang dijadikan topik utama dalam 

tulisan ini, maka secara jelas pelaku telah melakukan hal – hal yang dijabarkan tersebut. 

2.3. Kewajiban Perlindungan Hak Beragama oleh Seluruh Lapisan Individu, 

Masyarakat, dan Negara 

Penghormatan kepada hak sesama merupakan amanah konstitusi yang secara eksplisit 

termaktub dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi 

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan 

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengajuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Sehingga berdasarkan rumusan tersebut, dalam 

rangka penjaminan hak – hak masyarakat, terdapat peran aktif dari individu – individu tersebut 

dalam penghormatan hak – hak sesama. Nilai yang kemudian terkandung di dalamnya adalah 

prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu prinsip pelaksanaan HAM. 

Hak selalu berdampingan dengan kewajiban, dalam hal memperoleh jaminan atas hak – 

hak masyarakat, masyarakat tidak dapat terlepas dari kewajiban untuk melindungi hak orang 

lain pula, hal ini dijiwai dalam Pancasila pada Sila Kedua di mana konsep kemanusiaan yang 

adil dan beradab diiringi pula dengan adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara 



sesama manusia. Sehingga untuk menggunakan HAM, seluruh masyarakat wajib 

memperhatikan, menghormati, dan menghargai HAM yang dimiiki oleh orang lain.14  

Kewajiban yang diemban oleh negara dalam menjamin HAM yakni kewajiban untuk 

menghormati HAM atau negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang 

melekat pada dirinya.15 Dalam kewajiban untuk menghormati HAM, organ dan aparat negara 

tidak boleh melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran kebebasan mereka, 

seperti: pembunuhan di luar hukum; penahanan serampangan; pelarangan serikat buruh; 

pembatasan terhadap praktik agama tertentu.16 Negara juga berkewajiban dalam melindungi 

HAM misalnya dengan meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM menjadi hukum 

negara, menghapus aturan yang diskriminatif sebagai perwujudan perlindungan HAM,17 hal 

ini berkaitan dengan fungsi negara sebagai regulator, sehingga instrumen – instrumen yang 

disusun, diratifikasi dan disahkan haruslah bertujuan baik, termasuk dalam rangka 

perlindungan HAM. Selain itu, kewajiban yang dimiliki negara ada dalam hal memenuhi 

HAM, negara wajib untuk menyelenggarakan pemenuhan ini melalui kawalan terhadap 

aplikasi dari segala kebijakan yang telah dibuat.18 

Berdasarkan landasan – landasan tersebut, maka terdapat kewajiban yang tidak hanya 

diemban individu ataupun negara, namun perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan 

pemenuhan HAM merupakan kewajiban seluruh unsur negara. Individu dalam kehidupan 

bermasyarakat harus menjiwai dan menghormati hak orang lain sebagai batasannya untuk 

menikmati haknya. Negara sebagai entitas tertinggi dengan pemerintahan sebagai representasi 

mengemban kewajiban untuk mengesahkan regulasi, meratifikasi konvensi internasional, 

menegakkan pengoptimalan aparatur negara, hingga melaksanakan hukuman – hukuman bagi 

pelanggaran HAM. Karena negara sebagai pelindung utama dalam konsep perlindungan HAM, 

walaupun tidak ada hierarki dalam kewajiban tersebut, namun negara yang dapat menentukan 

arah perlindungan HAM melalui aturan – aturan terkait, sehingga pemerintah dianggap sebagai 

pintu utama dalam perlindungan HAM. 

2.4. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Beragama  

                                                 
14 Dicky F. Ceswara, Puji Wiyanto. (2018). “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila 

Pancasila”. Jurnal Lex Scientia Law Review Vol.2(2) 277-240. Hlm.231. 
15 Tedi Kholiludin. (2011). Kuasa Negara atas Agama, Politik Pengakuan, Diskusus “Agama Resmi” 

dan Diskriminasi Hak Sipil, Cetakan Pertama. Semarang: Rasail Media Group. Hlm.82. 
16 Suparman Marzuki. (2011). Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM Era Reformasi), Cetakan 

Pertama. Yogyakarta: Pusham UII. Hlm. 46. 
17 Tedi Kholiludin. Loc.Cit. 
18 Ibid. 



Dalam pandangan Taufiqurrahman, yakni Kasubban Hukmas dan Kerukunan Umat 

Beragama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, konflik beragama disebabkan oleh adanya 

fanatisme dan eksklusifisme berlebihan pada masing-masing penganutnya.19 Peneliti pada 

Balai Litbang Agama Kementerian Agama, Zakiyah juga berpendapat mengenai akar 

penyebab konflik bernuansa agama. Pertama, perbedaan agama yang berubah menjadi konflik 

antar dua komunitas, misalnya konflik di Ambok. Kedua, kompetensi ekonomi, misalnya atas 

distribusi sumber ekonomi yang tidak merasa dan persaingan atas kepemilikan tanah. Ketiga, 

perbedaan etnik.20 

Pandangan – pandangan tersebut apabila dirunut ke dalam kasus yang menjadi 

pembahasan dalam tulisan ini sejatinya sejalan karena pelaku berdasarkan pernyataan Kapolri 

terkena paham radikal yang membuatnya menjadi memiliki fanatisme berlebihan pada agama 

yang dianutnya.21 Jelas konflik beragama harus dicegah dan dihindari karena terkait dengan 

keberlangsungan NKRI, Umar Ma’ruf berpendapat bahwa tugas negara adalah menciptakan 

kondisi yang dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang berkeadaban dan non-diskriminasi. 

Negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat 

ditaati, penertiban masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan perilaku anarki dapat 

dicegah. Dalam papararan tersebut, Umar Ma’ruf mengamini bahwa negara memiliki 

kekuasaan yang legal untuk menggunakankekuasaan fisik dengan menggunakan berbagai 

sarana seperti kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan dan sebagainya.22 sehingga dapat ditarik 

kesimpulan pandangan tersebut mengarah sebagai usulan agar adanya pengoptimalan lembaga 

– lembaga negara dalam menjalankan tugas menjamin hak beragama agar konflik beragama 

dapat dihindari. 

Peran selanjutnya yang dapat diupayakan negara adalah menciptakan kehidupan penuh 

toleransi dan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas.23 Nilai pluralitas 

yang hidup di Indonesia sejatinya tercerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, 

sehingga pluralitas atau keberagaman dan perbedaan di Indonesia tidaklah dapat dihindari, 

sebaliknya, harus dihormati dengan peran – peran tertentu dari negara. Tak dapat dipungkiri, 

                                                 
19 Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni. (2014). URGENSI REGULASI PENYELESAIAN 

KONFLIK UMAT BERAGAMA: PerspektifTokoh Lintas Agama. Jurnal Walisongo Vol.22(2) 351-377. Hlm. 
353. 

20 Ibid., hlm.354. 
21 Harian Kompas. (2018, Februari 12). Kapolri: Penyerang Gereja Santa Lidwina Terindikasi Kena 

Paham Radikal. https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/14510471/kapolri-penyerang-gereja-santa-
lidwina-terindikasi-kena-paham-radikal?page=all diakses pada 5 November 2021.  

22 Abu Hapsin, dkk. Loc.Cit. 
23 Ibid. 
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pengakuan yang kurang terhadap kelompok minoritas membuat mereka rentan akan 

pelanggaran – pelanggaran HAM karena kelompok yang merasa dominan melihat tidak adanya 

perlindungan secara sistematis dan komprehensif yang dijaminkan negara kepada mereka. 

Negara juga dapat memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan 

persamaan di hadapan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang disebut A.V. Dicey (pada bagian 

pendahuluan) sebagai ciri penting dari negara hukum yakni equality before the law. Selain itu, 

negara memiliki peran dalam menegakkan keadilan sosial yakni dengan penjaminan 

keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam arti lain, dengan mengilangkan monopoli atau 

pemusatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu termasuk negara. Sehingga penyelesaian 

konflik beragama dan pelanggaran atas hak beragama oleh negara dianggap sebagai peran 

negara layaknya ‘mediator’ antara pihak yang bertikai, juga sebagai ‘fasilitator’ karena negara 

wajib menghilangkan konflik tersebut dengan sosialisasi yang berpihak pada keadamaian. 

Negara juga harus berperan aktif sebagai regulator untuk mengesahkan aturan – aturan untuk 

menghindari konflik beragama yang memicu pelanggaran hak beragama yang dimiliki oleh 

semua orang dan terjamin dalam konstitusi. Sejatinya negara adalah perpanjangan tangan 

Tuhan dalam menjamin terpenuhinya HAM, dan pemerintah merupakan ‘alat’ atau 

representasi atau perwakilan negara untuk menyelenggarakannya dalam tataran teknis atau 

implementasi. 

3. Penutup 

Hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi memiliki konsep serupa dengan 

apa yang disebut sebagai Non-Derogable Rights dimana pembatasan atas hak tersebut tidak 

diperbolehkan sekalipun negara mendeklaraskan keadaan darurat. Namun, dalam tataran 

implementatif masih ditemukan banyak kejadian atau konflik yang merupakan bentuk 

pelanggaran atas hak beragama. Salah satunya yang terjadi di gereja St. Lidwina di 

Yogyarakarta di mana pelaku melakukan perusakan sarana dan prasarana dan juga melukai 

jemaat termasuk Romo di gereja tersebut. Hal ini bertentangan dengan komponen yang dijiwai 

dalam hak beragama yang salah satunya yakni hak dalam memanifestasikan ibadah atau 

beribadah sesuai agama masing – masing individu karena pelaku melaksanakan hal tersebut di 

waktu ibadah Minggu umat Kristen. 

Banyak penyebab yang dianulir sebagai penyebab adanya pelanggaran hak beragama 

yakni kurangnya pengakuan terhadap masyarakat, sifat fanatisme atas agama yang dianut, dan 



juga aspek sosial ekonomi. Dalam kasus ini, pelaku melaksanakan tindakannya atas dasar 

pemikiran yang radikal, artinya ini berhubungan dengan sebuah fanatisme. Hal ini dapat 

diselesaikan sesuai bagaimana faktor yang menyebabkan pelanggaran hak beragama terjadi. 

Berdasarkan runutan pembahasan, hal yang dapat dioptimalkan oleh negara adalah dengan 

meningkatkan fungsi lembaga – lembaga yang bersentuhan dengan hak beragama, negara juga 

dalam melakukan pengakuan dan perlindungan bagi seluruh umat beragama tanpa memandang 

jumlah pengikut agamanya. Negara dapat pula melalui lembaga tertentu melakukan sosialisasi 

sebagai edukasi dasar mengenai hak beragama dan pembatasan dalam menikmati HAM yakni 

dengan menghormati hak – hak yang dimiliki orang lain.  
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