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emerintah belum mengambil kebijakan yang cukup untuk menjamin
kebebasan beragama di Indonesia. Ini ditandai dengan pengungsi
Ahmadiyah dan Syiah yang masih bertahan di tempat-tempat
pengungsian. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2013 the Wahid
Institute juga menyebut sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah
pelanggaran sebanyak 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan.
Sumber dari kasus-kasus ini pada mulanya lahir dari rangkaian
penerapan apa yang disebut sebagai “politik intoleransi” baik yang
dilakukan negara maupun warga negara. Politik intoleransi adalah
lawan dari “Politik Toleransi” yang dimaknai sebagai kesediaan
mengakui dan memperluas hak-hak dasar dan kebebasan sipil terhadap
orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda dari sudut pandang
kita sendiri.3 Politik toleransi mengandaikan adanya penghormatan
terhadap bentuk ekspresi keyakinan mereka yang berbeda; kekuasaan
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mayoritas juga harus menghormati hak-hak individu atau kelompok
minoritas.
Politik toleransi itu penting sebab; Pertama, toleransi dapat membantu
menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang
intens. Kedua, toleransi merupakan bagian dari hak-hak sipil di mana
individu-individu dapat harapkan di alam demokrasi. Ketiga, intoleransi
melanggar kebebasan individu atau warga negara karena kebebasan dan
toleransi dua hal yang saling terkait.
Untuk melihat politik toleransi dijalankan negara dan pemerintah kita bisa
melihat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode setahun sebagai penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Dalam dokumen ini
tampak misi pembangunan termasuk juga menghilangkan diskriminasi
dalam berbagai aspek pembangunan. Ini tentu harus ditafsirkan termasuk
diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Negara tampak bersikap
netral terhadap agama yang dipeluk warganya, namun dalam praktiknya
tidak. Kementerian Agama sebagai tangan pemerintah masih sering dikritik
lantaran dianggap melanggengkan diskriminasi berbasis agama dan
keyakinan.
Negara masih “kikuk” memosisikan agama. Satu sisi, mesti mengakui peran
penting agama, tapi di saat bersamaan harus bersikap netral dan adil
terhadap setiap agama. Ini tampak pada kebijakan “agama resmi” atau
“agama yang diakui” yang mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha.
Pemerintah juga menganggap aliran kebatinan bukan sebagai agama. Di Orde
Reformasi, juga muncul istilah “penduduk yang agamanya belum diakui”
yang termasuk di antaranya adalah penghayat kepercayaan. Intervensi
keyakinan dan politik intoleransi negara semacam ini dalam praktiknya
berdampak jauh pada praktik-praktik diskriminasi. Diskriminasi yang
terlembaga ini dalam jangka panjang melahirkan sikap intorelansi dan
diskriminasi di level warga negara.
Contoh pembedaan dalam pelayanan pemerintah terhadap komunitas agama
atau keyakinan bisa dilihat dalam jenis kegiatan yang difasilitasi dan akan
difasilitasi pemerintah dalam RPK 2015-2018.4
Agama/
Keyakinan
Islam
Kristen

Nama Kegiatan
Fasilitasi penyelenggaran event
keagamaan nasional (lokasi)
Fasilitasi penyelenggaran event
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Tahun
2014
437

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

-

-

-

-

-

Pelaksana
Kemenag

Diolah dari Matriks 2.2.A Target Kinerja Pembangunan Tahun 2015 dalam Lampiran 1 Buku II Target Kinerja
Pembangunan Tahun 2015
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Katolik
Hindu
Budhha
Konghucu
Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang
Maha
Esa dan Tradisi

keagamaan nasional
Fasilitasi penyelenggaran event
keagamaan nasional
Fasilitasi penyelenggaran event
keagamaan nasional
Fasilitasi penyelenggaran event
keagamaan nasional
* Tidak tersedia kegiatan
Even pemberdayaan Kepercayaan
dan Tradisi

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

20

16

16

16

16

Kemendikbud

Sikap negara yang diduga berpihak dan melakukan intervensi keyakinan ini
bisa diindikasikan dalam melihat isu-isu strategis di Buku II RKP tentang
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama. Meski
mencantumkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) sebagai prinsip kemerdekaan
beragama, isu penyimpangan ajaran dan agama menjadi isu stragegis.
Disebutkan “…serta masih adanya aliran-aliran sempalan dan ideologi yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.”5 Dengan redaksi semacam itu,
aliran-aliran sempalan atau kelompok yang dituding sesat masih menjadi urusan
pemerintah. Dengan begitu, bisa dikatakan pula, pemerintah masuk pada
perdebatan apakah sebuah kelompok sesat atau tidak, setidaknya melegitimasi atau
memilih pandangan kelompok tertentu sesat atau tidak.6 Ini bentuk operasonalisasi
politik intoleran pemerintah.

Pemerintah juga masih menggunakan istilah kerukunan agama dalam
dokumen-dokumen pembangunan. Istilah kerukunan agama lahir dalam
konteks pembangunan Orde Baru yang menekankan stabilitas. Agama
dengan sengaja ditempatkan penguasa di ruang-ruang yang tidak politis.
Sebagai alternatifnya, kata kebebasan beragama dipandang lebih tepat.
Kebebasan beragama adalah prasyarat untuk mencapai kerukunan
beragama. Kata kemerdekaan ini juga memiliki pijakan konstitusionalnya
dalam UUD 1945. Kata Kemerdekaan juga memiliki cantolan hukum dalam
instrumen internasional mengenai HAM, yakni dalam pasal 18 ayat 1 ICCPR
yang kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.7
Beberapa rekomendasi untuk membangun
pembangunan di Indonesia antara lain:
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pemberontak. Lihat “sempal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
(diakses 11 Juni 2014)
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1. Review atas berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai
kebijakan
yang
justru
bertentangan
dengan
semangat
nondiskriminasi. Di antara UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU Ormas,
UU Adminduk, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Surat
Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Di
tingkat lokal masih ada regulasi bernuansa agama yang berpotensi
mendiskriminasi warga negara. Jika diperas, regulasi-regulasi
tersebut dikelompokan dalam beberapa isu: aliran yang diduga sesat;
busana Islami; penghormatan hari suci keagamaan; keterampilan
beragama; pemungutan dana sosial; rumah ibadah.8
2. Perbaikan layanan Kementerian Agama untuk memutus diskriminasi
agama di luar yang enam, dan juga perbaikan layanan di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran Kepercayaan.
3. Penguatan di lapangan pendidikan, formal maupun informal. Prinsip
non-diskriminasi negara atas agama dan keyakinan harus muncul
dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, formal maupun
informal. Prinsip ini juga harus menjadi semangat dalam bangunan
budaya pendidikan di Indonesia. Upaya ini bisa dimulai dengan
peningkatan kapasitas guru. Peningkatan kapasitas ini sudah jelas
tercantum dalam arah pendidikan keagamaan di RPK.
4. Pelibatan minoritas agama dan keyakinan dalam setiap agenda
pembangunan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi dan
intoleransi yang komprehensif, mau tidak pembangunan harus
memberi ruang bagi “korban” dan korban potensial. Tanpa pelibatan
ini penyelesaian kasus dan pembangunan yang ramah terhadap kaum
minoritas kemungkinan besar tidak cukup membawa perubahan
berarti. Pelibatan ini bisa dimulai dari tingkat bawah. Misalnya
Musyawarah Pembangunan Desa.
5. Inovasi inklusif (inclusive Innovation) dalam pembangunan. Dalam
pandangan ini, pembangunan merupakan bentuk tindakan aktif
melibatkan dan memasukan orang-orang yang justru dikeluarkan dari
arus besar pembangunan. Apa yang dilakukan Bupati Wonosobo
Abdul Kholiq Arif patut menjadi contoh. Kholiq Arif memanfaatkan
Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Wonosobo sebagai
media untuk mempertemukan dan menciptakan dialog dengan
8
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pemuka agama dari berbagai unsur, Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Kristen Protestan, Kristen Katolik,
Hindu, Budha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat Aboge.
Menurut muballigh jemaat Ahmadiyah, 6000 orang anggota jamaah
Ahmadiyah dapat hidup dengan tenang di Wonosobo dan tidak
mendapat masalah. Bupati dipandang mampu bersikap tegas dalam
menjamin hak-haknya selaku warga negara.9

99
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iga puluhan kepala keluarga penganut Ahmadiyah Lombok, Nusa
Tenggara Barat, hingga kini hidup mirip gelandangan. Mereka
“berumah” seluas 2 X 3, 3 X 3, atau 4 X 4 meter. Tergantung sedikitbanyak anggota keluarga. Ruangan disekat-sekat dengan triplek kayu
hasil sumbangan. Ini lebih baik. Sebelumnya hanya disekat kain,
karung bekas, plastik bekasi, atau baliho bekas.10
Pemandangan itu bisa dijumpai di gedung Asrama Transito Lombok.
Sudah delapan tahun mereka hidup ala kadarnya sebagai pengungsi.
Rumah dan harta ludas dirusak dan dibakar massa yang memvonis
merka sesat. Karena serangan itu surat-surat penting seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, atau akte nikah hilang.
Karena tidak ber-KTP mereka kesulitan mendapat layanan
pemerintah seperti KK, Akte Nikah, Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai, Beras untuk Rakyat Miskin
(Raskin), bantuan konversi gas, Bantuan Langsung Sementara (BLSM)
dan layanan publik lainnya. Karena tak ber-KTP mereka tak bisa kerja
formal. 11
10

Data diperoleh dari keterangan Jauzi Jafar, Dewan Pimpinan Wilayah Jemaat
Ahmadiyah NTB, “Informasi dan Data Pengungsi Ahmadi Transito Mataram,” Mataram, 2
Februari 2014. Kekerasan dan serangan terhadap warga penganut Ahmadiyah di Lombok bukan
hanya sekali. Pada 2003, 2006, 2010, 2011, pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini mereka mengalami
13 amuk massa. Akibat rentetan serangan tersebut sekitar 123 rumah rusak, 739 orang terusir
dari kampungya. Belum lagi trauma berkepanjangan.
11
Lihat Nasiruddin Ahmadi “Tanggapan Jamaah Islam Ahmadiyah Dalam Rangka
Peringatan Hari HAM dan Sidang HAM III (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI)”,
Perpustakaan Nasional, Jakarta 12 Desember 2013
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Beberapa jemaat Ahmadiyah tidak bisa berobat ke puskemas dan
rumah sakit. Seorang pengungsi yang akan cuci darah terpaksa dipulangkan
karena tidak sanggup membayar biaya. Seorang jemaat meninggal di
pengungsian karena tak mampu berobat. Persoalan lainnya adalah, ada yang
mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan sampai tingkat depresi
sehingga dirawat di RS. Jiwa.
Pada 2006, selama tiga bulan pernah mendapat bantuan sosial dan
kesehatan. Setalah itu tidak lagi. Baru pada 15 September 2013, Kementerian
Sosial NTB memberi bantuan: 5 kintal beras, 15 dus mie instan, 39 buah
panik, 39 buah sigon, sutil, rantang, piring, sendok nasi, dan mangkok
besar.12
Tentu saja ada sejumlah langkah dan kebijakan pemerintah yang patut
diapresiasi. Meski begitu, tindakan ini belum cukup memberi penyelesaian
yang lebih utuh atas kasus yang membeli jemaat Ahmadiyah.
Mereka yang mengungsi karena serangan akibat tuduhan sesat juga
dialami warga Syiah Sampang. Mereka kini tinggal di rumah susun Puspa
Argo di Sidoarjo pasca serangan 2012 silam. Nasib mereka tidak berda jauh
dengan pengungsi Ahmadiyah.
Dua kasus ini merupakan wajah buram penegakan jaminan
kemerdekaan beragama di Indonesia yang dalam sepuluh terakhir terus
menjadi ancaman.13 Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2013 the Wahid
Institute misalnya menyebut sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah
pelanggaran sebanyak 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan. Dari
intimidiasi, penyesatan, pelarangan, hingga serangan fisik. Tahun 2012,
kasusnya kasus pelanggaran 278 dengan 363 tindakan. Tiga tahun
sebelumnya masing-masing peristiwa pelanggaran sebanyak 121 (2009), 184
(2010), dan 267 (2011).14
Letusan kasus-kasus kekerasan berbasis agama umumnya tidak
diakibatkan hanya karena faktor tunggal. Setidaknya ada dua faktor sekaligus
yang biasanya muncul: struktural dan kultural. Bisa disimpulkan sumber dari
kasus-kasus ini pada mulahanya lahir dari rangkaian penerapan apa yang
disebut sebagai “politik intoleransi” baik yang dilakukan negara maupun
warga negara.
Di wilayah struktural masih ada sejumlah regulasi dan kebijakan
pemerintah yang melahirkan tindakan diskriminatif. Belum lagi sikap dan
konsistensi aparat terhadap penegakan jaminan kebebasan beragama masih

12

Jauzi Jafar, “Informasi dan Data Pengungsi Ahmadi Transito Mataram.”
“Warga Syiah Sampang Rayakan Idul Adha di Pengungsian”
http://www.voaindonesia.com/content/warga-syiah-sampang-rayakan-idul-adha-dipengungsian/1769895.html (diakses 16 Juni 2014)
14
Lihat Subhi Azhari, dkk, Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi
2013, (Jakarta: the Wahid Institute, 2013), 23
13
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belum memadai. Tantangan-tantangan tersebut bisa dilihat bagaimana
desain pembangunan negara dan implementasinya.
Sementara itu di level kultural, tindakan intoleransi memang
menguat. Dalam sepuluh tahun terakhir muncul aktor-aktor yang menyebar
virus intoleransi yang diperkuat globalisasi. Survei sebuah lembaga riset
berbasis di Ameika Serikat Pew Reseach Centre mencatat sepanjang enam
tahun terakhir (2007-2012), intoleransi meningkat di sejumlah kawasan.
Yang paling tajam terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penyebabnya,
gelombang musim Semi Arab. Intoleransi dan penyebaran permusuhan
berdasar agama juga menyebar di kawasan Asia Pasifik. Di Asia Pasifik, tren
tertinggi muncul di Cina.15
Tulisan ini hendak melihat bagaimana politik toleransi dan intoleransi
beroperasi dalam konsep pembangunan di Indonesia.

Ada banyak definisi mengenai politik. Kita bisa mengurutnya dari para
pemikir politik besar di zaman Yunani kuno atau masa-masa sesudah itu.
Misalnya Cicero, St. Augustine, Thomas Acquinas, Niccolo Machiavelli,
Thomas Hobbes, John Locke (abad ke-17), Jeremy Bentham and John Stuart
Mill (abad ke-19), Frenchman Jean Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich
Engels (abad ke-19).16
Dalam tulisan ini, “politik” dimaknai sebagai sebagai sesuatu yang
terkait dengan negara sebagai organisme yang menjadi arena pemusatan
atau distribusi kekuasaan dari negara sekaligus praktik-praktik politik yang
terkait dengan bentuk dan subtansi aksi-aksi negara. Dengan demikian,
politik tidak semata-mata peran dan karakter otoritas dan kekuasaan di luar
negara seperti teori yang popular bahwa “politik adalah seni mencapai
kekuasaan”. Politik di sini sangat terkait erat dengan peran dan tanggung
jawab negara.
Definisi politik toleransi memang tidak seragam. Tapi secara umum
pengertiannya menunjuk pada tingkat keadilan atau praktik yang setara
terhadap aturan atau norma-norma perilaku dan adanya jaminan terhadap
kebebasan individu. Mereka yang tidak seperti kita atau bahkan menentang
sikap dan pandangan kita memiliki kesempatan yang sama mengekspresikan
15

Pembatasan pemerintah terkait masalah-masalah keagamaan juga menunjukan tren
meningkat. Fenomena paling menonjol muncul di setiap tiga dari sepuluh negara di seantero
dunia. Jika diprosentase angka mencapai 29% pada 2012. Pada 2011 sebanyak 28 % dan 20%
pertengahan 2007. Lihat Pew Research Centre, Religious Hostilities Reach Six-Year High, January
14,
2014
http://www.pewforum.org/2014/01/14/religious-hostilities-reach-six-year-high/
(diakses 16 Juni 2014).
16
S. T. Akindele, dkk., “Political intolerance as a clog in the wheel of democratic
governance: The way forward,” African Journal of Political Science and International Relations
Vol. 3 (8) (September, 2009): 368
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ide-ide atau kegiatan mereka secara bebas.17 Bahkan, bagi Sullivan dan
kawan-kawan perlawanan (opposition) dan ketidaksetujuan (disagreement)
dinilai sebagai faktor penting dalam politik toleransi. Isu toleransi atau
intoleransi tidak akan hadir, kecuali jika salah satunya memegang keyakinan
negatif atau evaluasi-evaluasi tentang kelompok atau doktrin dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan.
We should observe the outset, then, the tolerance presumes opposition
and disagreement. If there is no reason to oppose, then, there is no
occasion for one to be tolerant or intolerant. The questions does not
arise since it is pointless to ask people to tolerate a doctrine or practice
of which they approve or toward which they are different.18
“Politik toleransi” di sini dimaksudkan sebagai kesediaan mengakui
dan memperluas hak-hak dasar dan kebebasan sipil terhadap orang-orang
dan kelompok-kelompok yang berbeda dari sudut pandang kita sendiri.19
Politik toleransi mengandaikan adanya penghormatan terhadap bentuk
ekspresi keyakinan mereka yang berbeda; kekuasaan mayoritas juga harus
menghormati hak-hak individu atau kelompok minoritas. Tanpa
perlindungan dan penghormatan itu, demokrasi bisa berisiko jatuh menjadi
tirani mayoritas. Dalam masyarakat yang bebas dan terbuka, deliberasi
publik menunjukan, mengangkat, atau bahkan mengujui ide-ide "buruk" ideide, bukan menekannya.
Lebih lanjut, toleransi politik juga bisa berarti bahwa setiap warga
negara harus memiliki hak untuk bergabung atau tidak dengan partai politik
atau pilihannya, tanpa merasa terintimidasi. Toleransi ini dengan demikian
tidak hanya terkait pda penghormatan dan penghargaan terhadap berbagai
perbedaan sosial dan budaya kita tetapi juga perbedaan dalam afiliasi kami
kepada partai politik. Politik toleransi ini jelas sekali bukan sesuatu yang tak
terkait negara. Politik ini justru bagian dari tanggung jawab negara untuk
mememuhinya.
Lalu pertanyaan pentingnya adalah mengapa politik toleransi itu
penting. Setidaknya ada tiga hal.20 Pertama, toleransi dapat membantu
menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang
17

Patricia G. Avery, “Developing Political Tolerance (2001)”
www.pnudebatesociety.wikispaces.com/file/view/political+tolerance.doc (diakses 16 Jun 2014)
18
John L. Sullivan, James E. Piereson, George E. Marcus, “An Alternative
Conceptualization of Political Theory; Illusory Increases 1950s-1970,” The American Political
Science Review, Volume 73, Issue 3 (Sept,1979): 784
19
Michael Petersen, dkk., “Freedom for All? The Strength and Limits of Political
Tolerance,” British Journal of Political Science 41 (March 2011): 583
http://ps.au.dk/fileadmin/Statskundskab/Dokumenter/subsites/Forskersider/runeslothuus/Doku
menter/BJPS2011.pdf (diakses 16 Juni 2014
20
Patricia G. Avery, “Developing Political Tolerance (2001).”
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intens. Jika ada ketaatan umum aturan kesetaraan dan toleransi, maka
konflik dapat ditangani dengan cara damai. Jika sebagian besar rakyat tidak
setuju dengan prinsip toleran, demokrasi di ambang masalah. Toleransi
harus dilihat sebagai kekuatan utama demokrasi karena masyarakat tidak
dapat benar-benar homogen.
Kedua, toleransi merupakan bagian dari hak-hak sipil di mana
individu-individu dapat harapkan di alam demokrasi. Individu seyogyanya
harus mampu menjalani kehidupan mereka tanpa mengidap ketakutan
mengalami kekerasan fisik. Sikap toleransi juga akan menciptakan situasi
yang toleran dalam kehidupan nyata. Individu dengan sikap toleran akan
cenderung memiliki perilaku toleran.
Ketiga, intoleransi melanggar kebebasan individu atau warga negara
karena kebebasan dan toleransi dua hal yang saling terkait. Mereka yang
tidak merasa bebas mengekspresikan diri mereka sendiri dan melaksanakan
sepenuhnya hak asasi manusia mereka kemungkinan besar bersikap
intoleran terhadap lainnya. Mereka yang memiliki kelompok sebaya yang
hampir homogen, kurang toleran, dan hidup dalam masyarakat yang kurang
toleran, akan memiliki sikap yang serupa. Bagi individu lain, intoleransi juga
dapat berfungsi menjadi contoh “tauladan” sehingga mendorong untuk
bersikap intoleran.
Jika makna politik toleransi sudah diketahui, maka politik intoleransi
dengan mudah bisa dijelaskan ringkas, yakni sesuatu yang bertentangan
dengan politik toleransi. Politik yang mengabaikan perbedaan.
Politik intoleransi adalah poltitik yang menunjukan keengganan
mengakui bahkan memperluas ekspresi dari hak-hak dasar yang dimiliki
kelompok atau individu yang tak disukai. Politik macam ini adalah produk
sampingan dari kesalahpahaman dari politik yang harus enggan dan tidak
mau menerima ide-ide politik atau cara-cara politik yang berbeda dengan
keyakinan politik dan ideologi mereka.
Sejumlah ahli menyebutkan setidaknya ada tujuh faktor yang
menyebabkan politik intoleran muncul dan digunakan.21 Pertama, ketika
seseorang atau sekelompok orang merasa kepentingannya terancam atau
ketika mereka merasa akan kehilangan manfaat, kekuasaan dan hak-hak
eksklusifnya.
Kedua, buah dari sikap fanatisme dan dogmatisme, yaitu "pandangan
dan keyakinan saya benar dan selalu benar". Ini umum diidap beberapa aktor
politik, terutama elit penguasa, yang mengklaim pandangan, nilai-nilai dan
aspirasi mereka sebagai kebenaran absolut atau ‘kitab suci’ yang harus
diikuti tanpa ada pertanyaan. Sikap ini yang lalu melahirkan pelabelan

21

Joram Rukambe, “Promoting Political Tolerance: Experiences From Selected
Countries,” (Makalah dipresenetasikan dalam the Namibia 2009 Electoral Symposium,
Nampower Convention Centre, Windhoek, 17 – 18 March 2009), 5-7
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kepada mereka yang dianggap mereka sebagai “sesat”, “kafir”, “antek Barat”,
agen imperaliasme”, “kecoa”, “pengkhianat”, dan lain-lain.
Ketiga, bentuk dari praktik “politik perut”. Agar seseorang atau
sekelompok orang hendak memposisikan diri agar bisa dipertimbangkan
untuk mendapat pekerjaan yang gampang dan menguntungkan atau
mendukung politik tertentu, seseorang dan kelompok tertentu cenderung
melakukan apa saja dan tak melakukan apa-apa, untuk mencapai tujuan
tersembunyi mereka. Mereka bisa mengeluarkan kata-kata dan
berseberangan dengan kawan maupun lawan dengan menggunakan cara
apapun yang mereka miliki: dari penyebaran informasi palsu melalui rumor,
informasi sampai, bahkan merencanakan “penghapusan” dari siapa pun
mereka yang tak disukai atau tak setuju.
Keempat, ketika jalan dialog dan keterlibatan konstruktif dibatasi
bahkan dimatikan. Pluralisme politik dan keragaman membutuhkan
lingkungan di mana warga terlibat satu sama lain secara bebasan dan
terbuka. Pluralisme politik juga menghadirkan hadirnya lembaga-lembaga
publik yang dikelola secara terbuka. Jika jalan tersebut tidak ada atau
terbatas orang menjadi kecewa dengan demokrasi dan akhirya kembali
menjadi tidak demokratis. Dalam titik ekstrem, bisa meledak dalam bentuk
kekerasan. Ini bentuk dari pelampiasan rasa frustrasi dan kemarahan.
Kelima, hasil dari pengabaian warga dan aktor politik tentang aturan
demokrasi. Dalam banyak kasus lebih sering warga yang gidak memahami
aturan-aturan yang mendukung demokrasi.
Keenam, intoleransi politik juga tumbuh dalam lingkungan apapun
dimana aturan main demokrasi yang baik tidak ada, tidak didefinisikan
dengan jelas, tidak ditegakkan, atau ditegakkan dengan tak adil.
Ketujuh, hasil dari sikap aktor-aktor politik dan individu yang telah
kehilangan daya tarik nasional dan popularitas dan sekarang terpaksa
menggunakan kartu “suku atau etnis’ untuk kelangsungan hidup politik
mereka. Orang-orang seperti akan berusaha untuk memobilisasi dukungan
politik etnis dan regional.

Untuk melihat bagaimana politik toleransi dijalankan negara dan
pemerintah, RKP 2015 bisa menjadi alat ukur. RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode setahun. Dokumen itu bentuk daeu
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang
memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya
arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja
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dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.22
Penyusunan RKP 2015 menjadi mandat yang harus disiapkan
presiden yang memerintah di tahun terakhir masa pemerintahannya. RKP ini
salah satunya akan menjadi pedoman bagi pemerintah presiden berikutnya
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama.23 Yang
dimaksud RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun
2010, 2015, 2020, dan 2025.24
RKP Tahun 2015 terdiri dari tiga buku dan menjadi satu kesatuan
yang utuh. Buku I memuat tema pembangunan tahun 2015 dan isu-isu
strategis pembangunan tahun 2015. Isu-isu strategis ini dikelompokan
menjadi sembilan bidang pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 20052025 : sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan,
hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumberdaya alam dan
lingkungan.25
Buku II memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025
dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku
I.26 Sedang buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam
rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I. 27
Dalam RKP 2015 ini ada sejumlah hal yang menarik dicermati. Jika
melongok visi-misi dalam RKP di buku I, sangat jelas bahwa konsep
pembangunan yang dikembangkan dijalankan prinsip non-diskriminasi
berbasis agama dan keyakinan. Disebutka, visi pembangunan nasional tahun
2005-2005 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adil
22

Lihat pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004
Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2
23
Lihat UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 pasal 5 ayat 1 dan 2
24
Yang dimaksud RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010,
2015, 2020, dan 2025. Lihat penjelasan Pasal 5 UU No Nomor 17 Tahun 2007
25
Lihat Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku I Prioritas Pembangunan
Bidang (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2014)
http://bappenas.go.id/files/8914/0055/5278/BUKU_1_RKP_2015.pdf (diakses 16 Juni 2014)
26
Lihat Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku II Prioritas Pembangunan
Bidang (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2014)
http://bappenas.go.id/files/8514/0055/6593/BUKU_III_RKP_2015.pdf (diakses 16 Juni 2014)
27
Lihat Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku III Rencana Pembangunan
Berdimensi Kewilayahan Kementerian (Jakarta: Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014)
http://bappenas.go.id/files/8514/0055/6593/BUKU_III_RKP_2015.pdf (diakses 16 Juni 2014)
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berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.28
Kata keadilan juga dipertegas kembali dalam misi kelima
pembangunan:
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah
meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial
secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi
masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan
prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai
aspek termasuk gender.29
Jika merujuk di sini kata “pembatasan/diskriminasi dalam bentuk
apapun” atau “diskriminasi dalam berbagai aspek” tentu saja termasuk juga
di dalamnya diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan.
UU HAM mendefinisika diskriminasi sebagai setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.30
Kata “agama” pertama kali disebutkan dalam Buku I pda “misi
pertama pembangunan nasional”. Disebutkan:
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah
memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang
bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal
dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya
bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam

28

Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku I Prioritas Pembangunan

Bidang, 2

29

Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku I Prioritas Pembangunan
Bidang, 2-3
30
Lihat pasal 1 ayat 3 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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rangka memantapkan
pembangunan bangsa. 31

landasan

spiritual,

moral,

dan

etika

Misi pertama di atas (huruf dipertebal) tampak sekali berusaha
menunjukan sikap negara yang netral terhadap agama yang dipeluk
warganya. Di misi ini tidak ada istilah “agamis” atau “religius” –seperti marak
diangkat sejumlah pemerintah lokal selama sepuluh tahun terakhir —dalam
tujuan pokok membangun masyarakat: berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab.
Penjelasan misi pertama ini menekankan kembali posisi hubungan
negara dan agama di Indonesia. Ungkapan yang populer, Indonesia bukan
negara atas dasar agama (teokrasi), bukan pula negara sekuler, tapi negara
berdasarkan Pancasila. Relasi keduanya jelas penting dibicarakan kembali
jika ingin melihat sekaligus mengurai masalah kasus-kasus kekerasan
berbasis agama dan praktik diskriminasi.
Realitas politik menunjukan, Pancasila lahir sebagai titik temu
sekaligus kompromi dari dua arus yang saling bersebarangan dalam
meletakan dasar negara: negara agama dan sekuler.32 Dengan memilih
Pancasila, negara berusaha mengakui peran dan sejarah penting agama bagi
nation-building, tapi juga mengakui keragaman agama dan keyakinan.
Sebagai bentuk kompromi pula, akhirnya negara Indonesia membentuk
Kementerian Agama. Kementerian ini menjadi semacam “konsesi” bagi umat
Islam karena tidak lagi mendesakan bentuk negara agama lewat Piagam
Jakarta.33
Di awal-awal kemerdekaan, sebagian kalangan tokoh dalam Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak setuju dengan pembentukan
kementerian tersebut. Alasannya, Indonesia bukan negara agama. Karena
penolakan itu kementerian ini belum lahir di tahun pertama kemerdekaan.
Kementerian baru berdiri setahun setelah itu, tepatnya 3 Januari 1946 di
masa Kabinet Syahrir. Saat itu, Indonesia tengah menghadapi agresi Belanda
dan membutuhkan partisipasi dan dukungan umat Islam.34
Kementerian ini mulanya mengurusi tiga isu pokok: pendidikan,
penerarangan, dan pengadilan bagi umat Islam. Belakangan bertambah
dengan mengurus haji. Dalam perjalanannya, muncul kritik yang menilai
kementerian ini mengurus Islam. Kritik ini direspons dengan dibentuknya
31

Tim Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku I Prioritas Pembangunan

Bidang, 2

32

Benyamin Fleming Intan, Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia:
An Ethical and Sociological Analysis (Newyork: PeterLang Publishing, 2006), 14
33
Anas Saidi, ed., Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru
(Jakarta: Desantara, 2004), 55
34
Anas Saidi, ed., Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru, 55-56
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seksi-seksi yang mengurus agama besar lain seperti Kristen, Katolik Roma,
Hindu-Buddha.
Dalam perkembangan selanjutnya, kementerian ini juga masih sering
dikritik lantaran dianggap melanggengkan diskriminasi berbasis agama dan
keyakinan. Sebagian lain melihat keberadaan kementerian penting dalam
pelayanan keagamaan.

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus hasil kompromi
politik tidak serta merta posisi dan hubungan agama-negara selesai. Negara
tampak “kikuk” memosisikan agama. Satu sisi, mesti menngakui peran
penting agama, tapi di saat bersamaan harus bersikap netral dan adil
terhadap setiap agama. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini justru bukti
kuat bahwa negara berpihak pada agama tertentu. Negara dianggap
“beragama” bahkan melakukan intervensi terlalu jauh.
Keberpihakan ini tampak sekali dalam kebijakan “agama resmi” atau
“agama yang diakui”. Istilah “agama yang diakui” pertama kali muncul dalam
TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Agama dan
kebudayaan. Di penjelasanya tercantum kalimat "Semua agama yang diakui
Pemerintah diberikan kesempatan yang sama". Ketetapan ini ditandatangani
AH Nasution. Agama resmi yang dimaksud: Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha.
Istilah agama yang diakui muncul lagi dalam Surat Edaran No.
477/74054/1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP. Surat
ini mengatakan, agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik,
Hindu dan Buddha.
Pada tahun 1961, Departemen Agama di bawah KH. Wahib Wahab
merumuskan definisi agama. Apa yang disebut agama adalah yang memuat
unsur-unsur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, dan
suatu sistem hukum bagi penganutnya.35 Inilah yang membuat aliran
kebatinan tidak dianggap sebagai agama karena tidak memiliki nabi dan kita
suci. Pendefinisian agama ini juga lahir dalam konteks politik di tengah
menguatnya aliran kebatinan yang berafiliasi dengan PKI.
Kriteria ini berbeda dengan kriteria sosilogis yang biasanya
disematkan dalam agama-agama besar. Apa yang disebut agama biasanya
memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, keyakinan akan Tuhan atau “Yang
Tertinggi”; kedua, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan
tujuan-tujuan manusia; ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan setelah
35

Budhy Munawar Rahman, ed., Membela Kebebasan Beragama (Jakarta: LSAF dan
Paramadina, 2010), xviii. Kriteria itu hampir mirip dengan rumusan yang dibuat Rita Smith Kipp
dan Susan Rodger. Ada empat syarat pengakuan agama: monoteistik, mempunyai kitab,
mempunyai nabi, dan mempunyai komunitas internasional. Anas Saidi, ed., Menekuk Agama,
Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru, 60
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mati; keempat, komunikasi dengan “Tuhan” melaui ibadah dan doa; kelima,
perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral
atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; keenam, praktik-praktik yang
melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; ketujuh,
perasaan
“keagaaman” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan;
kedelapan, penggunaan teks-teks suci; kesembilan, organisasi untuk
memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk
mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan
tertentu.36
Di Orde Reformasi, istilah agama yang diakui dan belum diakui
muncul dalam UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 61 ayat 2 menyebut, “penduduk yang agamanya belum diakui”. Yang
dimaksud agama yang belum diakui termasuk di dalamnya komunitas
penganut penghayat kepercayaan.
Uniknya, istilah “agama resmi” atau “agama yang diakui” tidak
ditemukan dalam regulasi yang sering menjadi rujukan utama: UndangUndang No 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama. Dalam beleid ini hanya menyebut “agama yang dianut”
atau “dipeluk”. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 UU ini disebutkan agamaagama yang banyak dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia ini adalah
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat
dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.37
Meski demikian, masih dalam penjelasan pasal 1 ini, agama selain
yang enam seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto,Taoism tidak dilarang di
Indonesia. “Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh
pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan
perundangan lain.”
Perlakuan tidak sama dialami untuk kelompok yang disebut badan
atau aliran kebatinan. “Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah
berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah KeTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No.
II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.”
Intervensi keyakinan dan politik intoleransi negara semacam ini
dalam praktiknya berdampak jauh pada praktik-praktik diskriminasi.

36

Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace (USA: Hart
Publishing, 2008), 18
37
Peraturan ini dipakai untuk mengontrol masalah keagamaan di masa itu dan terus
berlanjut hingga sekarang. Ketika itu gerakan yang disebut kelompok kebatinan yang dianggap
brafiliasi dengan PKI menguat. UU ini menjadi rujukan dasar untuk menghukum mereka yang
dianggap menodai agama. UU menambahkan dalam pasal 4 ke dalam KUHP Pasal 156a.
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Diskriminasi yang terlembaga ini dalam jangka panjang melahirkan sikap
intorelansi dan diskriminasi di level warga negara.
Dalam pelayanan urusan keagamaan, yang dikategorikan “agama”
diurus Kementerian Agama, sedang “yang bukan agama” saat ini diurus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Pembinaan
Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.38 Pembedaan ini juga terjadi
dalam layanan publik seperti pengisian kolom agama dalam KTP. Mereka
yang tergolong peganut kepercayaan atau agama yang belum diakui, pada
kolom agama diisi tanda strip (-). Di masa Orde Baru hingga saat ini mereka
sering menjadi sasaran proselatisme agama-agama besar.
Sementara itu pelayanan terkait layanan komunitas agama di luar
yang enam masih belum jelas betul bagaimana sebetulnya sikap pemerintah.
Sebagian sumber menyebut, layanan agama di luar yang enam ditangani
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). 39 Untuk enam agama, struktur
Kementerian Agama menyediakan masing-masing satu direktorat.40 Sebagian
lagi menyebut belum ada organisasi khusus.41
Contoh lain yang bisa dlihat bagaimana pembedaan yang timpang
dalam pelayanan pemerintah terhadap komunitas agama atau keyakinan bisa
dilihat dalam jenis kegiatan yang difasilitasi dan akan difasilitasi pemerintah
dalam RPK 2015-2018.42

38

Lihat “Struktur Organisasi Kemdikbud” dalam
http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/tentang-kemdikbud-struktur (diakses 11 Juni 2006)
39
Lembaga ini berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Tugas
utamanya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan
teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Organisasi Pusat Kerukunan Umat
Beragama http://pkub.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=17514&t=3609
40
Lihat “Struktur Organisasi Kementerian Agama Pusat”
http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12970&t=181
41
Sumber diperoleh dari hasil konfirmasi dengan dua staf pegawai negeri Kementerian
Agama, 12 Juni 2014
42
Diolah dari Matriks 2.2.A Target Kinerja Pembangunan Tahun 2015 dalam Lampiran 1
Buku II Target Kinerja Pembangunan Tahun 2015
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Agama/
Keyakinan
Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budhha

Konghucu
Kepercayaan
Terhadap
Tuhan Yang
Maha
Esa dan
Tradisi

Nama Kegiatan
Fasilitasi
penyelenggaran event
keagamaan nasional
(lokasi)
Fasilitasi
penyelenggaran event
keagamaan nasional
Fasilitasi
penyelenggaran event
keagamaan nasional
Fasilitasi
penyelenggaran event
keagamaan nasional
Fasilitasi
penyelenggaran event
keagamaan nasional
* Tidak tersedia
kegiatan
Even pemberdayaan
Kepercayaan
dan Tradisi

Tahun
2014

2015

2016

2017

2018

437

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

20

16

16

16

16

Pelaksana
Kemenag

Kemendikbud

Sikap negara yang diduga berpihak dan melakukan intervensi
keyakinan ini bisa diindikasikan dalam melihat isu-isu strategis di Buku II
RKP terntang Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran
Agama. Meski mencantumkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) sebagai prinsip
kemerdekaan beragama, isu penyimpangan ajaran dan agama menjadi isu
stragegis. Disebutkan:
Selain itu, berbagai sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran
agama masih terjadi di tengah masyarakat antara lain
penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pergaulan yang
semakin bebas, serta masih adanya aliran-aliran sempalan dan
ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.43
Dengan redaksi semacam itu, aliran-aliran sempalan atau kelompok
yang dituding sesat masih menjadi urusan pemerintah. Pemerintah
menjadikan isu ini sebagai program kerjanya. Dengan begitu, bisa dikatakan
43
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pula, pemerintah masuk pada perdebatan apakah sebuah kelompok sesat
atau tidak, setidaknya melegitimasi atau memilih pandangan kelompok
tertentu sesat atau tidak.44 Ini bentuk operasonalisasi politik intoleran
pemerintah.
Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Menteri Agama No
SJ/B.V/BA. 01.2/2164/2007
tentang Kewaspadaan Terhadap Aliran
Sempalan yang Berkembang di Masyarakat. Surat ini ditandatangani
Sekretaris Jenderal Bahrul Hayat mewakili Menteri Agama. Ditujukan kepada
berbagai Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi, rektor UIN/IAIN,
Kepala STAIN, Kepala Kandepag Kabupaten/Kota. Isi surat di antaranya
menyebutkan kewaspadaan terhadap kemunculan ajaran atau aliran
kegamaan yag menodai dan bertentangan dengan ajaran agama di masingmasing wilayah dan informasi mengenai fatwa MUI mengenai kesesatan
aliran al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Mushaddeq. Dalam pengantarnya,
surat ini menyebut dengan jelas aliran sempalan yang menyimpang. 45
Implikasi “penyesatan” pemerintah tersebut akan berimplikasi jauh.
Di antaranya kelompok minoritas menghadapi keterbatasan bahkan
tertutupnya akses terhadap layanan keagamaan yang seharusnya di terima.
Misalnya layanan dari program-program pemerintah seperti bantuan bagi
para penyuluh keaagamaan, bantuan pembinaan lembaga sosial keagamaan,
dan sarana keagamaan. Di lingkungan muslim, mereka yang divonis
menyimpang tentu saja akan sulit mendapatkan akses dari distribusi zakat,
infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan lembaga khusus yang dibentuk
negara seperti Baznas atau Badan Wakaf Indonesia. Hal yang sama
kemungkinan besar di alami sekte minoritas dan yang dinilai menyimpang
pada agama lain.
Bentuk-bentuk diskriminasi lain lagi seperti yang banyak dicatat
lembaga-lembaga pemantau adalah pemenuhan hak administrasi dasar
seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pencatatan
perkawinan, dan lain-lain.
Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 140/PUU-VII/2009 terkait
uji materi No. 1/PNPS/1965 secara jelas menegaskan tidak mengenal istilah
agama yang diakui atau tidak diakui. Penyebutan enam agama dalam
Penjelasan Pasal 1 Paragraf 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak
diartikan sebagai alasan mendiskriminasi agama di luar yang enam.
Penyebutan ini bukan pula dianggap sebagai maupun perlindungan terhadap
44

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempalan berati penggalan atau pecahan.
Sementara penyempal berarti orang (kelompok) yang menyempal (menyimpang) dar lembaga
atau organisasinya, penyeleweng, atau pemberontak. Lihat “sempal” dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php (diakses 11 Juni 2014)
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Surat Edaran Menteri Agama No SJ/B.V/BA. 01.2/2164/2007 tentang Kewaspadaan
Terhadap Aliran Sempalan yang Berkembang di Masyarakat
http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D000980.pdf (diakses 11 Juni 2014)
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enam agama. Sebaliknya UU No. 1/PNPS/1965 menurut MK mengakui semua
agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.46 MK menyatakan makna kata
“dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU
No.1/PNPS/1965 harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi
hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti
diabaikan.
Dalam pidato di hadapan umat Khonghucu pada 4 Februari 2006,
Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan negara tidak
menganut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara. Meski begitu di
eranya kasus-kasus diskriminasi masih kerap terjadi. Dalam pidatonya, SBY
mengatakan:
Di negeri kita, kita tidak menganut istilah, saya ulangi lagi, kita tidak
menganut istilah agama yang diakui atau yang tidak diakui oleh
negara. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita adalah,
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri
ajaran sesuatu agama karena masalah itu berada di luar jangkauan
tugas dan kewenangan negara. Tugas negara adalah memberikan
perlindungan, pelayanan dan membantu pembangunan dan
pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama
yang bersangkutan agar menjadi pemeluk agama yang baik.47
Di Bab 6 Bidang Politik Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Sub
Bidang Politik Dalam Negeri, masalah-masalah keagamaan ini juga menjadi
isu strategis. Bedanya dengan bidang agama, cara pandang terhadap agama
lebih sejalan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Ditandaskan :
Di dalam masyarakat sendiri, masih terjadi begitu banyak tindakantindakan yang melawan kebebasan sipil, termasuk terhadap
kelompok-kelompok perempuan, penyandang cacat, penganut agama
dan keyakinan dan kelompok yang diindentifikasi sebagai kelompok
marginal lainnya, seperti kelompok miskin dan minoritas adat dan
etnisitas tertentu.48
Di bagian lain juga dinyatakan :

46

Lihat Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Paragraf 3.54 halaman 290.
Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sambutan Perayaan Imlek Nasional Ke2557 JCC, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2006
http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2006/02/04/191.html (diakses 16 Juni 2014)
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Pada tingkat relasi di dalam masyarakat sendiri, tantangan-tantangan
tidak kecil untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
demokrasi terutama yang terkait dengan toleransi pada kebebasan
berpendapat, ekspresi kebebasan berkeyakinan, berkumpul dan
berserikat, serta kebebasan dari diskriminasi.
Pada bagian ini, RPK menyebut dengan jelas antara penganut agama
dan keyakinan. Dalam pendekatan hak asasi manusia, kata agama religion
dan keyakinan (belief) disebut sejajar dengan kata “atau”; religion or belief.
Komentar Umum 22 paragraf 2 yang menjelaskan pasal 18 Konvensi
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on
Civil and Political Rights) memaknai ruang lingkup agama atau keyakinan ini
tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan
kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau
praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama
atau kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan”
atau “agama”.49
Agama atau kepercayaan dalam pasal 18 juga mencakup perlindungan
terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan teistik (theistic), nonteistik (non-theistic), dan ateistik (atheistic), sekaligus hak untuk tidak
menganut agama atau kepercayaan apa pun.50 Itu artinya pengertian agama
dan kepercayaan memang tampak begitu luas.
Sementara itu sejumlah ahli menyebut keyakinan sebagai “keyakinan
yang bukan agama”. Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur
kepercayaan, salah satu pendekatan adalah dengan meneliti sejumlah unsur
agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama, bisa dikategorikan sebagai
kepercayaan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, ateisme,
agnotisme, bisa dikateegorkan sebagai kepercayaan.
Sebuah definisi menyebutkan keyakinan adalah sesuatu yang mengisi
sebuah tempat dalam kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang
dianugerahkan tuhan atau tuhan-tuhan dari pegangan keyakinan keagamaan
tertentu ini.51 Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan
Negara Austria dibidang nondiskriminasi mendefinisikan kepercayaan
sebagai “sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal
mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan (modality), dan fungsi dari
dunia. Tapi, kepercayaan bukanlah sistem saintifik. Sejauh mengklaim
49

UNHCHR, “General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and
religion ( Art. 18) : . 07/30/1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General
Comments)” paragraph 2
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Ope
ndocument (diakses 17 Juni 2014)
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kesempurnaan, kepercayaan juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan,
pandangan hidup, dan moral.”52 Dengan pengertian ini, jenis kecintaan
berlebihan pada bola, umpamanya, bukanlah dikategorikan sebagai
kepercayaan.
Dengan definisi ini maka agaknya kurang tepat jika apa yang disebut
pemerintah sebagai “aliran kepercayaan” dinilai selalu bukan agama. Sebab
dalam praktiknya ada aliran-aliran kepercayaan disebut pemeluknya sebagai
agama seperti Parmalim atau agama kaharingan. Jadi keyakinan (belief)
dalam dimensi hak asasi manusia tidak selalu berarti sebagai aliran
kepercayaan. Dari definisi ini yang perlu ditekankan justru bahwa yang
berhak menentukan sesuatu itu agama atau bukan adalah pemeluknya
sendiri.

Saat ini istilah kerukunan mulai dipersoalkan dengan beberapa alasan.
Pertama, konsep ini dinilai bersifat atas-bawah ala Orde Baru. Pandangan ini
bisa dipahami mengingat istilah kerukunan lahir dalam konteks konsep
pembangunan Orde Baru yang menekankan stabilitas. Agama dengan sengaja
ditempatkan penguasa di ruang-ruang yang tidak politis.
Di era kepemimpinan Alamsjah Ratu Perwiranegara, Kementerian
Agama merumuskan konsep yang dikenal dengan Trilogi Kerukunan Umat
Beragama: (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat
beragama (3) kerukunan antaraumat beragama dengan pemerintah.53
Untuk menyasar tujuan pertama, kegiatan yang dilakukan
Kementerian Agama di antayana mempetemukan tokoh agama dari berbagai
organisasii keagamaan untuk membicarakan hal-hal dasar terkait masalah
umat. Di dalamnya Kementerian juga mengingatkan untuk menghindari halhal yang memicu kekisruhan. Sasaran yang kedua, salah satunya diwujudkan
dalam bentuk membentuk wadah Musyawarag Antarumat Beragama.
Lembaga ini dibentuk lewat Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun
1980 yang diteken pada 30 Juni 1980. Inilah cikal bakal lahirnya Forum
Kerukunan Umat Beragama di kemudian hari. Lembaga ini diisi tokoh-tokoh
agama dari masing-masing komunitas.
Alamsyah yang diangkat di akhir tahun 80-an ini mewarisi beban
sejarah ketegangan Islam dan pemerintah sebelumnya. Di antaranya karena
penolakan pemerintah atas tiga tuntutan komunitas Islam: rehabilitasi
Masyumi, pemberian status resmi terhadap piagam Jakarta, penyelenggaraan
pemilihan umum secara demokratis secepatnya. Jadi untuk mengatasinya,
tokoh berlatarbelakang militer ini memerlukan pendekatan yang lebih
52
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strategis untuk “mendamaikan” Islam-pemerintah. Dan salah satunya melalui
konsep trilogi kerukunan. Apa yang dilakukannya dinilai cukup berhasil.54
Alasan kedua, kerukunan merupakan kondisi yang sudah hidup dalam
keseharian masyarakat dan ini sebuah proses alamiah yang tidak bisa
dipaksakan. Yang justru dibutuhkan adalah bagaimana cara bagaimana agar
kerukunan tercapai dan terjadi sebagai proses sosial.
Sebagai alternatif kata kebebasan beragama dipandang lebih tepat.
Bagi pendukung gagasan ini. Kebebasan beragama bukan soal yang terpisah
dari kerukunan antarumat beragama. Ia hal mutlak untuk mencapai. Karena
itu perlindungan terhadap kebebasan keagamaan, termasuk kebebasan
untuk memeluk keyakinan secara bebas, bukan hanya penting karena asasi
tapi juga memberi landasan bagi terwujudnya masyarakat di mana golongangolongan keagamaan dapat hidup bersama dalam damai.55 Dalam versi
pemerintah, kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai kondisi
hubungan antar umat beragama yang ditandai oleh adanya suasana
harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran dan kerjasama
dalam kehidupan bermasyarakat baik intern maupun antar umat
beragama.56
Dua pandangan berbeda ini bisa dilihat dalam istilah yang
dipergunakan pemerintah. Draf rencana undang-undang yang mengatur
masalah keagamaan yang ajukan Badan Litbang Agama dan Diklat
Keagamaan Departemen Agama pada 2003 memilih judul “RUU Kerukunan
Umat Beragama.” Sementara sejumlah organisasi pegiat hak asasi manusia
seperti LBH Jakarta, The Wahid Institute Indonesia Legal Resource Centre
(ILRC), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Human Rights
working Group (HRWG), menyodorkan alternatif RUU Kemerdekaan
Beragama, Berkepercayaan atau Berkeyakinan.
Kata kemerdekaan ini juga memiliki pijakan konstitusionalnya dalam
UUD 1945.Kata “merdeka” atau “kemerdekaan” bisa dijumpai pada pasal 28E
ayat (1) dan (2). Istilah yang bermiripan dengan itu adalah kebebasan.
Misalnya disebut dalam Pasal 28 I ayat 1 atau pasal 29 ayat (2). Dengan
redaksi nyaris serupa, kata “kemerdekaan” dalam pasal 28 I UUD 1945
diubah menjadi “kebebasan” di pasal 4 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
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Kata Kemerdekaan juga memiliki cantolan hukum dalam instrumen
internasional mengenai HAM, yakni dalam pasal 18 ayat 1 ICCPR yang
kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.57 Pasal ini membicarakan
ihwal hak kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
Jadi istilah kebebasan beragama memiliki makna lebih kokoh karena
menghimpun implikasi konseptual yang dikenal dengan istilah kebebasan
atau kemerdekaan beragama (religious freedom).

Membaca Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015
dalam RPK, terdapat beberapa masalah-masalah penting yang perlu didalami
lebih lanjut. Ini kebanyakan menyangkut konsep, paradigma, pendekatan,
dan paristipasi dalam implementasi. Berikut ini Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan di bidang Agama dan Budaya Tahun 2015.
Pertama, sebagaimana disebutkan di atas, membangun politik
toleransi harus dimulai dengan mengampanyekan kembali prinsip nondiskriminasi negara terhadap agama dan keyakinan warga negara. Prinsip ini
akan berimplikasi jauh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Implikasi pertama, harus dilakukan review atas berbagai peraturan
perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang justru bertentangan
dengan semangat nondiskrminasi tadi.
Benar pelaksanaan konsep “negara Pancasila” tidak berarti negara
tidak mengurus dan melayani urusan-urusan keagamaan warga negara. Tapi,
pengelolaan tersebut tidak dapat –dan memang tidak mampu—masuk dalam
perkara penilaian sesat-tidak atau resmi-tidaknya satu agama dan keyakinan.
Pelayanan atas satu agama, khususnya agama-agama besar, tidak boleh
mendiskriminasi agama dan keyakinan lain. Diskriminasi itu tampak sekali
terjadi dalam layanan Kementerian Agama terhadap agama di luar yang
enam. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran
Kepercayaan.
DI antara sejumlah peraturan perundang-undangan yang perlu dilihat
itu antara lain UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU Ormas, UU Adminduk,
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun
2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
57
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Rumah Ibadah. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 2008 tentang
Ahmadiyah.
Di tingkat lokal masih ada regulasi bernuansa agama yang berpotensi
mendiskriminasi warga negara. Jika diperas, regulasi-regulasi tersebut
dikelompokan dalam beberapa isu: aliran yang diduga sesat; busana Islami;
penghormatan hari suci keagamaan; keterampilan beragama; pemungutan
dana sosial; rumah ibadah.58
Sayangnya, upaya review ini tidak muncul dalam RPK 2015. Kerangka
Regulasi dan Kerangka Kelembagaan di bidang agama, menyebut hanya
empat sasaran. Review atas berbagai kebijakan yang nondiskiriminatif
terhadap agama dan keyakinan tidak muncul. Keempat kerangka itu adalah:
1. Kajian peraturan perundang-undangan terkait tentang Kerukunan Umat
Beragama;
2. Harmonisasi penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji;
3. Peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dan
daerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan dalam
rangka pembangunan bidang agama
4. Peningkatan tata kelola pelayanan keagamaan.
Implikasi kedua dari pelaksanaan prinsip non diskrminasi adalah
penguatan di lapangan pendidikan, formal maupun informal. Prinsip nondiskriminasi negara atas agama dan keyakinan harus muncul dalam
kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, formal maupun informal. Prinsip
ini juga harus menjadi semangat dalam bangunan budaya pendidikan di
Indonesia. Upaya ini bisa dimulai dengan peningkatan kapasitas guru.
Peningkatan kapasitas ini sudah jelas tercantum dalam arah pendidikan
keagamaan di RPK.
Kedua, diperlukan pelibatan minoritas agama dan keyakinan dalam
setiap agenda pembangunan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi
dan intoleransi yang komprehensif, mau tidak pembangunan harus memberi
ruang bagi “korban” dan korban potensial. Tanpa pelibatan ini penyelesaian
kasus dan pembangunan yang ramah terhadap kaum minoritas kemungkinan
besar tidak cukup membawa perubahan berarti. Pelibatan ini bisa dimulai
dari tingkat bawah. Misalnya Musyawarah Pembangunan Desa. Dengan
begitu kelompok-kelompok minoritas ini bisa terlibat dan menyampaikan
aspirasinya dalam forum tersebut sekaligus menjadi ajang partisipasi
bersama.
Cara semacam ini memang memerlukan upaya dan langkah-langkah
inovatif dan inklusif, khususnya oleh pemerintah di tingkat lokal. Di
58
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Indonesia, usaha-usaha tidak biasa ini tentu saja ada, meski masih terbilang
sedikit. Salah satunya yang dilaukan Bupati Wonosobo, Abdul Kholiq Arif.
Majalah Tempo Desember 2012 menggelari Bupati Wonosobo, Abdul Kholiq
Arif, sebagai bukan Bupati Biasa, bersama tiga kepala daerah lain di
Indonesia. Menurut riset KPOD (Komite Riset Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah) posisi rangking keamanan Wonosobo naik ke peringkat
dua se-Indonesia pada tahun 2009 lalu, dari rangking 400 pada tahun-tahun
sebelumnya. 59
Kholiq Arif memanfaatkan Forum Komunikasi Umat Beragama
Kabupaten Wonosobo sebagai media untuk mempertemukan dan
menciptakan dialog dengan pemuka agama dari berbagai unsur, Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Kristen Protestan, Kristen
Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat Aboge.
Menurut muballigh jemaat Ahmadiyah, 6000 orang anggota jamaah
Ahmadiyah dapat hidup dengan tenang di Wonosobo dan tidak mendapat
masalah. Bupati dipandang mampu bersikap tegas dalam menjamin hakhaknya selaku warga negara.60
Cara yang dilakukan Bupati Wonosobo ini mungkin bisa teramasuk
aapa yang disebut Inovasi inklusif (inclusive Innovation). Konsep ini
mengandaikan bahwa pembangunan merupakan bentuk tindakan aktif
melibatkan dan memasukan orang-orang yang justru dikeluarkan dari arus
besar pembangunan. Ini berbeda dengan pandangan konvensional.
Pembangunan biasanya dilihat pertumbuhan ekonomi secara umum.
Ada dua pertanyan kunci dalam mendefinsikan inovasi inklusif ini.
Pertama, kelompok termarginalisasi dan dikecualikan mana yang akan
menjadi fokus dan perhatian dari inovasi inklusif yang dikembangkan?
Misalnya, perempuan, pemuda, difabel, minoritas agama dan etnis. Dalam
minoritas agama. Kedua, "aspek" inovasi mana yang bisa dan harus
memasukan kelompok-kelompok yang dikecualikan dan dipinggirkan
tersbut?
Dalam mewujudkan inovasi inklusif ini setidaknya ada enam tahapan
yang perlu dilalui. Level pertama, intensi (intention). Inovasi dinilai bersikap
inklusif jika lahir dari intensi alias kemauan atau niat untuk mengalamatkan
upaya inovasi pada kelompok yang dikecualikan. Level kedua, pemanfaatan
(consumption). inovasi dirasakan dan digunakan oleh kelompok yang
dikecualikan (excluded group); Level ketiga, dampak (impact) dirasakan
dampak dan manfaatnya kelompok yang dikecualikan. Level keempat, proses
(process). Inovasi menyediakan proses yang betul-betul melibatkan
kelompok yang dikecualikan. Level kelima, struktur (structure). Tersedianya
59
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struktur yang memang inklusif. Level keenam, post struktur (post-structure)
inovasi diciptakan dalam kerangka diskursus dan pengetahuan yang juga
inklusif.
Ketiga, penguatan layanan publik yang ramah kelompok minoritas
agama dan keyakinan. Kasus-kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan
biasanya ditopang dari serangkaian tindakan diskriminasi oleh negara dan
masyarakat. Oleh negara, diskriminasi itu bisa dilihat dalam kasus-kasus
layanan publik. Misalnya, kelompok yang diduga sesat atau “bukan agama”,
kesulitan mengurus KTP, atau mencatatkan perkawinan mereka.
Di titik ini harus diperkuat perbaikan layanan publik nondiskriminasi,
khususnya di institusi negara, khususnya yang mengurus masalah-masalah
keagamaan. Tentu saja di institusi negara pada umumnya. Dalam RPK, arah
kebijakan ini bisa dimasukan dalam “peningkatan tata kelola pelayanan
keagamaan” di bagian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
Dengan penguatan ini, kelompok minoritas masih bisa terlindungi
dari potensi tindakan diskrimasi pemerintah dalam implementasi arah
peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Sejauh ini kelompok minoritas,
apalagi yang dituding sesat, biasanya kesulitan mendapat fasilitas dan
dukungan pemerintah. Mereka berkembang karena kemampuan mereka
sendiri. Titik-titik penting yang harus dilihat potensi diskriminasi dalam
layanan publik itu adalah: 61
1. Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan;
2. Bantuan sarana peribadatan;
3. Rehabilitasi tempat ibadah;
4. Pembangunan, rehabilitasi, dan operasional Kantor Urusan Agama
(KUA);
5. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan
6. Bantuan sertifikasi aset-aset wakaf.
Isu-isu layanan publik lain yang harus dilihat dari pembangunan adalah
hal-hal dasar terkait layanan publik di bidang administratif sebagaimana
disebut dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Dalam
UU ini, layanan administratif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.62
Layana ini juga diatur dalam UU Adminduk. Misalnya pembuatan kartu tanda
penduduk, kartu keluarga, dan lain. Sejumlah lembaga pemantauan mencatat
masih banyak kasus-kasus diskriminasi dalam layanan terhadap kelompok
minoritas agama dan keyakinan seperti kelompok aliran kepercayaan.
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Tentu saja membangun jalan politik toleransi yang mesti diwujudkan
dalam pembangunan nasional tidak mudah. Sebagaimana dpetakan masih
banyak tantangan yang menghadang, struktural maupun kultural. Namun
usaha ini akan bisa diwujudkan jika ada kemauan (political will) dan visi
kepemipinan yang kuat, di tingkat pusat dan lokal, untuk menegakan
konstitusi dan undang-undang. Di sini penting sekali kembali dikutip makna
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) , yakni:
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.63
Semoga cita-cita mulia ini terwujud di masa mendatang.
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Lihat pasal 3 UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005 – 2025
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