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Hak kebebasan beragama telah diakui sebagai 
hak yang mendasar bagi setiap orang, begitupun 
dengan warga negara Indonesia. Konstitusi 
dan Undang-Undang menjamin hak kebebasan 
beragama bagi tiap-tiap orang. Namun hak 
tersebut tidak begitu saja mudah dinikmati. 
Beragam peristiwa kekerasan dan intoleransi 
masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-
hari.

Intoleransi merupakan sebuah praktik buruk 
terhadap penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak atas kebebasan beragama, 
berkeyakinan, serta berekspresi. Pelanggaran 
demi pelanggaran terus terjadi tanpa ada upaya 
nyata untuk mengatasinya. Di beberapa daerah 
saat ini masih saja terjadi praktik atau perilaku 
yang menyerang kelompok minoritas baik secara 
individu maupun kelompok dengan menggunakan 
kekerasan, intimidasi, upaya kriminalisasi terhadap 
orang yang dianggap menistakan agama. 
Gambaran besar polanya adalah mengintimidasi 
atau bahkan tidak segan-segan melakukan 
kekerasan kepada siapa saja yang berbeda.

Bukan hanya kelompok minoritas yang menjadi 
target kekerasan dan intoleransi, tetapi juga 
para pembela kebebasan beragama, seperti 

Pentingnya Perlindungan 
Pembela Kebebasan 
Beragama
Pengantar Publikasi
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di antaranya adalah advokat dan aktivis yang 
sedang melakukan advokasi kebebasan beragama 
dan jurnalis atau media yang secara khusus 
mengangkat isu intoleransi dan kebebasan 
beragama ke permukaan.

Tindakan kekerasan kepada jurnalis, aktivis, dan 
advokat setidaknya disebabkan karena dua hal. 
Pertama, adanya tindakan agresif dari luar dirinya 
sendiri. Kedua, karena jurnalis, aktivis, dan advokat 
tidak menyadari tentang risiko dan keamanan saat 
melakukan advokasi isu kebebasan beragama.

Guna merespons hal tersebut, LBH Pers bersama 
Internews membuat sebuah panduan penanganan 
pelecehan, intimidasi dan kekerasan bagi advokat, 
jurnalis dan aktivis pembela kebebasan beragama. 
Panduan ini dibuat untuk meminimalisir risiko 
seperti mencegah terjadinya tindakan yang tidak 
diinginkan, merespons tindakan yang terjadi, 
dan menanggulangi ketika kejadian yang tidak 
diinginkan terjadi. 

Kami LBH Pers mengucapkan terima kasih kepada 
Internews dan Roni Saputra sebagai peneliti dan 
narasumber yang telah mendukung terbitnya 
buku panduan ini. Panduan ini bukanlah jaminan 
keselamatan, tetapi kami berharap buku ini dapat 
membantu untuk meningkatkan perlindungan dan 
keselamatan para pembela kebebasan beragama.

Ade Wahyudin
Direktur Eksekutif LBH Pers
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Ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap 
advokasi dan aktivis pembela kebebasan 
beragama masih menjadi persoalan serta 
menjadi topik hangat di Indonesia. Tindakan-
tindakan itu tidak saja dilakukan oleh aktor yang 
berasal dari non-pemerintah, seperti organisasi 
kemasyarakatan dan individu, tetapi juga dari 
aparat keamanan dan pemerintah. Isu kebebasan 
beragama juga masih dianggap sebagai hal yang 
sensitif dan cenderung dihindari karena dalam satu 
sisi dapat dianggap sebagai “penyebab” terjadinya 
kerusuhan. 

Baru-baru ini di Sumatra Barat, salah seorang 
aktivis pembela kebebasan beragama dirundung 
habis-habisan di media sosial karena menyuarakan 
tentang negara yang abai menjamin kebebasan 
ketika pemeluk agama minoritas tidak dapat 
menjalankan ibadah.

Panduan Penanganan 
Pelecehan, Intimidasi 
dan Kekerasan Bagi 
Jurnalis, Aktivis, dan 
Advokat Pembela 
Kebebasan Beragama 
dan Protokol 
Keamanan

Ringkasan
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Tidak hanya itu, aktivis tersebut pun pada akhirnya 
dilaporkan ke Kepolisian dan ditetapkan sebagai 
tersangka. Bukan hanya aktivis, advokat yang 
secara hukum memiliki hak impunitas pun tidak 
luput dari tindakan-tindakan “di luar nalar hukum” 
ketika melakukan pendampingan dan pembelaan 
terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Tak jarang tindakan seperti upaya pengeroyokan, 
penganiayaan, intimidasi, penghinaan, pelecehan 
verbal, bahkan sampai stigma sebagai advokat 
sesat pun terjadi.

Penyebab intimidasi dan kekerasan bukan hanya 
karena rendahnya pemahaman hak asasi manusia, 
tetapi juga karena minimnya pemahaman para 
pembela kebebasan berekspresi untuk memitigasi 
risiko dan meningkatkan keamanan. 

Untuk itu, penyusunan panduan menjadi penting 
sebagai upaya mengurangi kekerasan dan 
intimidasi yang dapat terjadi saat advokasi 
kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan 
kebebasan beragama.
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Pentingnya Panduan

Kebebasan beragama secara tegas diakui sebagai 
hak asasi manusia dan sebagai hak konstitusional 
setiap warga negara. Demikian pula dengan upaya-
upaya pembelaan terhadap kebebasan seseorang 
untuk beragama, termasuk di dalamnya adalah hak 
untuk menyampaikan informasi secara bebas ke 
publik. 

Pada kenyataannya, kebebasan beragama dan 
pembelaan serta penyampaian informasi tentang 
kebebasan beragama selalu mendapatkan 
tantangan, baik yang berasal dari institusi resmi 
negara, maupun yang berasal dari masyarakat 
sendiri (dalam konteks ini masyarakat penganut 
agama mayoritas). Kejadian ini tentunya tidak 
hanya terjadi di Indonesia saja, insiden serupa 
juga terjadi di banyak negara, seperti India dan 
Myanmar.

BAGIAN 1

Kata 
Pengantar
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Tindakan kekerasan, baik berupa pelecehan, 
intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh 
advokat, wartawan, dan aktivis pembela 
kebebasan beragama menurut hukum yang 
berlaku termasuk dalam kategori perbuatan yang 
dapat diancam dengan tindak pidana. Namun 
dalam praktiknya sangat jarang proses ini terjadi. 

Tidak jarang pelaporan kasus-kasus kekerasan 
ke kepolisian justru mendapatkan respons yang 
membahayakan para aktivis. Para pejuang 
hak asasi manusia justru dilaporkan balik 
dengan tuduhan mencemarkan nama baik atau 
menyebarkan informasi bohong. Akibatnya, 
tidak jarang kasus-kasus kekerasan ini akhirnya 
didiamkan dan para pelaku pun tidak dijatuhi 
hukuman.

Guna mengatasi tindakan-tindakan tersebut, 
perlu adanya panduan yang menjadi pedoman 
bersama untuk mencegah dan merespons aksi 
yang mengancam nyawa para pejuang kebebasan 
berekspresi dan kebebasan beragama.

Pendekatan

Pencegahan merupakan pendekatan utama dalam 
panduan ini. Mengapa pencegahan? Karena 
negara tidak pernah hadir dalam memberikan 
perlindungan bagi para pembela HAM, walau 
secara regulasi Indonesia memiliki banyak 
aturan yang memberikan perlindungan, namun 
praktiknya, negara kerap abai dalam memberikan 
perlindungan. 
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Kapan panduan ini digunakan?

Panduan ini dapat digunakan bagi jurnalis, aktivis, 
dan advokat dalam isu kebebasan beragama dan 
berkeyakinan ketika akan menyusun protokol 
keamanan. Referensi ini hanya berfungsi sebagai 
panduan. Tiap-tiap lembaga dapat menetapkan 
model yang berbeda dalam penyusunan protokol 
mengingat analisis risiko juga beragam.

Struktur

Panduan ini disusun berdasarkan kejadian, analisis 
aturan hukum terkait, ragam tindakan yang terjadi, 
besar kecil kerusakan yang dialami, pemulihan 
atas kerusakan dan mitigasi sebagai pencegahan 
ke depan.

Kejadian

TindakanMitigasi

Pemulihan Kerusakan
dan Kerugian
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Kebebasan beragama sebagaimana dipahami 
oleh publik merupakan hak dasar yang dimiliki 
oleh setiap orang. Hal ini secara tegas diakui 
sebagai hak yang hakiki dan hak konstitusional. 
Konstitusionalitas kebebasan beragama ini berlaku 
mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam bentuk 
apa pun. Negara yang berdaulat wajib memberikan 
perlindungan terhadap warganya dan menjamin 
kebebasan beragama.

Jaminan dan perlindungan akan setiap orang 
untuk mendapatkan kebebasan beragama secara 
tegas diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) 1948, International Covenant on Civil 
and Political Rights, dan International Covenant 
on Economic, Social, and Cultural Rights. Di 
Indonesia, jaminan tersebut ditegaskan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-
Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination (Konvensi 

BAGIAN 2

Kebebasan Beragama Sebagai 
Hak Asasi Manusia dan 
Perlindungan terhadap Para 
Pembela HAM
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Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial/
CERD), Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, dan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights.
Inti normatif dari hak kebebasan beragama 
menurut Nurkholis Hidayat dan kawan-kawan 
dapat dibagi menjadi delapan elemen, yaitu:-1

1. Kebebasan Internal (Forum Internum).
Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak 
ini mencakup kebebasan setiap orang untuk 
memiliki, menganut, mempertahankan atau 
pindah agama atau keyakinan.

2. Kebebasan Eksternal (Forum Eksternum). 
Setiap orang mempunyai kebebasan, baik 
sendiri atau bersama-sama dengan orang 
lain, di tempat umum (publik) atau wilayah 
pribadi, untuk memanifestasikan agama 
atau kepercayaannya di dalam pengajaran, 
pengamalan, ibadah dan penataannya.

3. Tidak ada Paksaan (Non-Coercion). 
Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga 
mengganggu kebebasannya untuk 
menganut atau menetapkan agama atau 
keyakinannya sesuai dengan pilihannya. 

1 Nurkholis Hidayat, Dkk, Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan, 2011, LBH Jakarta, Jakarta, Hal: 20-21
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4. Tidak Diskriminatif (Non-Discrimination). 
Negara berkewajiban untuk menghormati 
dan menjamin kebebasan beragama atau 
berkeyakinan bagi semua orang yang berada 
di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk 
pada wilayah hukum atau yurisdiksinya. 
Negara juga menjamin dan melindungi hak 
kebebasan beragama atau berkeyakinan 
tanpa pembedaan apa pun seperti suku, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama 
atau keyakinan, politik, atau perbedaan 
pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, 
kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

5. Hak dari Orang Tua dan Wali. 
Negara berkewajiban untuk menghormati 
kebebasan orang tua, dan wali yang sah 
untuk memastikan bahwa pendidikan 
agama dan moral bagi anak-anak mereka 
sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. 
Hal ini juga selaras dengan kewajiban untuk 
melindungi hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan setiap anak seiring 
dengan kapasitas mereka yang sedang 
berkembang.

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



14

7. Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogable). 
Negara tidak boleh mengurangi kebebasan 
beragama atau berkeyakinan dalam keadaan 
apa pun.

8. Pembatasan yang diizinkan. 
Kebebasan untuk memanifestasikan 
keagamaan atau keyakinan seseorang 
hanya dapat dibatasi oleh undang-undang 
dan ditujukan untuk kepentingan melindungi 
keselamatan dan ketertiban publik, 
kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-
hak dasar orang lain. 

Secara umum dapat ditarik benang merah bahwa 
tidak ada alasan bagi seseorang atau kelompok 
untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap 
orang-orang yang memilih keyakinan yang 
berbeda. Negara juga mempunyai kewajiban untuk 
memberikan perlindungan hukum kepada mereka 
yang memilih keyakinan tersebut.

Di sisi lain, setiap orang yang memiliki profesi 
tertentu seperti jurnalis dapat memberitakan dan 
menyampaikan informasi tentang isu kebebasan 
beragama. Selain itu, aktivis yang mendedikasikan 
kerja-kerja untuk memperjuangkan kebebasan 
beragama dan advokat yang memilih melakukan 
pembelaan terhadap kebebasan beragama juga 
harus mendapatkan jaminan dan perlindungan 
hukum dari negara. Tiga profesi tersebut, yang 
dapat disebut juga sebagai Human Rights 
Defender (HRD) atau pembela HAM, secara hukum 
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mendapatkan perlindungan. Namun sebaliknya 
para pembela HAM ini justru menjadi korban 
kecaman, cacian, pelecehan secara verbal dan 
seksual, dan kriminalisasi.

Sebelum lebih jauh membahas persoalan 
perlindungan bagi para pembela HAM (HRD) 
dalam kerja-kerja pembelaan terhadap kebebasan 
beragama, menjadi penting untuk melihat kerangka 
hukum jaminan perlindungan terhadap kebebasan 
beragama.

Deklarasi yang diumumkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 ini 
merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan 
hak-hak asasi manusia secara internasional-
formal. Beberapa pasalnya menegaskan semua 
hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam 
Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa 
membedakan agamanya.
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Secara khusus, kebebasan beragama atau 
berkeyakinan diatur di dalam Pasal 18 yang 
berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, 
hati nurani dan agama, dalam hal ini 
termasuk kebebasan berganti agama atau 
kepercayaan, dengan kebebasan untuk 
menyatakan agama atau kepercayaan 
dengan cara mengajarkannya, melakukannya, 
beribadat dan menaatinya, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, di 
muka umum maupun sendiri.

Kerangka Hukum dan HAM 
Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Deklarasi yang diumumkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 ini 
merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan 
hak-hak asasi manusia secara internasional-
formal. Beberapa pasalnya menegaskan semua 
hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam 
Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang 
tanpa membedakan agamanya. Secara khusus, 
kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur di 
dalam Pasal 18 yang berbunyi:
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Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, 
hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk 
kebebasan berganti agama atau kepercayaan, 
dengan kebebasan untuk menyatakan agama 
atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, 
melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain, di muka umum maupun sendiri.

International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR)

Pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan 
jaminan Kebebasan beragama atau berkeyakinan 
dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 
dan Politik. Pada tahun 2005, kovenan ini telah 
disahkan ke dalam hukum Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan 
demikian segala ketentuan di dalam Kovenan ini, 
termasuk mengenai jaminan kebebasan beragama 
atau berkeyakinan dan jaminan untuk bebas dari 
segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama 
menjadi berlaku pula di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) ICCPR menyatakan:
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji 
untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang 
diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang 
yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada 
wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apa pun 
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
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agama, politik atau pendapat lain, asal-usul 
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran 
atau status lainnya. 

Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan: 
Dalam keadaan darurat yang mengancam 
kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang 
telah diumumkan secara resmi, Negara-negara 
Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-
langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban 
mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang 
sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, 
sepanjang langkah-langkah tersebut tidak 
bertentangan dengan kewajiban-kewajiban 
lainnya berdasarkan hukum internasional dan 
tidak mengandung diskriminasi semata-mata 
berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama atau asal-usul sosial.

Pasal 18 ICCPR menyatakan: 
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, 

berhati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup 
kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan 
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik 
secara sendiri maupun bersama-sama orang lain 
dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk 
menjalankan agama atau keyakinannya dalam 
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan 
pengajaran.
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2. Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran 
pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya 
untuk menganut atau memeluk suatu agama 
atau keyakinan sesuai dengan pilihannya. 

3. Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan 
seseorang hanya dapat dibatasi melalui 
hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 
keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral 
masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan 
mendasar orang lain. 

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk 
menghormati kebebasan orang tua, dan apabila 
berlaku, wali hukum yang sah, untuk memastikan 
bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-
anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka 
sendiri. 

Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia 
Nomor 22 terhadap pasal-pasal di atas dijelaskan 
bahwa istilah “kepercayaan” dan “agama” harus 
dipahami secara luas. Penerapannya tidak terbatas 
hanya pada agama-agama tradisional atau 
agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan 
yang memiliki karakteristik institusional atau 
praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama 
tradisional tersebut.
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International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR)

Pada tahun 1966, PBB juga menerbitkan kovenan 
lain yang menjamin hak ekonomi, sosial dan 
budaya. ovenan ini telah diterima ke dalam hukum 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2005. Di dalam kovenan ini terdapat jaminan 
untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama. 

Pasal 2 ayat (2) Kovenan ini berbunyi: 
Negara pihak Kovenan ini menjamin hak-
hak yang dinyatakan dalam kovenan ini akan 
dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk 
apa pun berdasarkan ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau 
pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau 
sosial, status hak milik, kelahiran atau status 
lainnya.

Declaration on the Elimination of All Forms of 
Intolerance and of Discrimination Based on 
Religion or Belief 

Pengaturan kebebasan beragama atau 
berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam 
deklarasi yang diadopsi pada tahun 1981 ini. Di 
antaranya cakupan kebebasan beragama atau 
berkeyakinan yang meliputi: hak beribadah, hak 
memiliki tempat ibadah, hak memungut dan 
menerima sumbangan, hak menyebarluaskan 
agama, hak merayakan hari keagamaan, dan hak-
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hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
hak beragama atau berkeyakinan. 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di level 
Internasional setidaknya sudah memberikan 
gambaran bagaimana pengaturan terhadap hak 
atas kebebasan beragama atau berkeyakinan 
semua orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
hak atas kebebasan beragama menjadi perhatian 
penting bagi dunia internasional

Kerangka Hukum dan 
HAM Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) merupakan 
sumber dari segala sumber 
hukum yang berlaku di 
Indonesia. Sejak awal 
merdeka, Indonesia telah 

mengakui dan melindungi kebebasan beragama 
atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di 
dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang isinya 
adalah: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.
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Kebebasan beragama oleh Indonesia dijadikan 
sebagai nilai utama dalam bernegara. Setidaknya 
demikianlah salah satu makna yang tersirat dalam 
sila pertama Pancasila.  

Melalui amendemen kedua UUD 1945  sebagai 
hasil sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 
7-18 Agustus 2000, jaminan terhadap kebebasan 
beragama atau berkeyakinan semakin ditekankan 
di dalam bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, 
di antaranya: 

Pasal 28E Amendemen Kedua UUD 1945, 
menyatakan: 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, 
serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) Amendemen Kedua UUD 1945, 
menyatakan:  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
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yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 
pun

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia 

Pasca kejatuhan rezim otoritarian Soeharto, 
salah satu produk hukum yang dianggap cukup 
fenomenal adalah pengesahan Undang-Undang No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia oleh 
Presiden B.J. Habibie. Dianggap fenomenal, karena 
UU ini memberikan jaminan dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. Secara tegas Negara 
Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 
pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang 
harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan 
beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam 
undang-undang ini. 

Pasal 4 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 
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hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun dan oleh siapapun. 

Pasal 22 
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap 
orang memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

Pasal 55 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 
dengan tingkat intelektualitas dan usianya di 
bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Undang-Undang ini juga memberi jalan bagi 
pemberlakuan hukum internasional ke dalam 
hukum nasional, termasuk ketentuan internasional 
yang menjamin perlindungan kebebasan beragama 
atau berkeyakinan. Sebagaimana yang ditegaskan 
dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.39/1999 yang 
berbunyi: Ketentuan hukum internasional yang 
telah diterima negara Republik Indonesia yang 
menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum 
nasional.
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Selain dua aturan di atas sebagai bentuk 
penegasan pengakuan terhadap HAM termasuk 
hak atas kebebasan beragama, Pemerintah 
Indonesia juga telah meratifikasi beberapa 
konvensi internasional yang menjadi aturan hukum 
nasional yang mengatur jaminan perlindungan 
kebebasan beragama atau berkeyakinan antara 
lain sebagai berikut:2

1. Konvensi Hak Anak sebagaimana telah 
disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 
36 Tahun 1990. Pasal 2 ayat (1) menjamin tidak 
ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan 
agamanya dan Pasal 14 menjamin hak anak 
atas kebebasan beragama. 

2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
sebagaimana telah disahkan melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 4 ayat (1) menjamin tidak ada 
diskriminasi berdasarkan agama. Adapun Pasal 
18 menjamin hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan. 

3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya sebagaimana telah disahkan melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 
2 ayat (2) Kovenan ini menjamin tidak ada 
diskriminasi berdasarkan agama.

2 Ibid, hal. 23
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Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 9 Desember 1998, Majelis Umum 
PBB mengesahkan Deklarasi Pembela Hak Asasi 
Manusia. Deklarasi ini menegaskan setiap negara 
mempunyai tanggung jawab dan tugas utama 
untuk melindungi, memajukan, dan melaksanakan 
semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, 
antara lain dengan mengambil langkah-langkah 
yang mungkin perlu untuk menciptakan semua 
kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, 
ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta 
jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa semua orang di bawah jurisdiksinya, secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat 
menikmati semua hak dan kebebasan ini. Setiap 
negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, 
administratif dan lain-lain yang mungkin perlu 
untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan 
yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin secara 
efektif.3

Deklarasi Pembela HAM juga menjelaskan 
hak setiap orang untuk mengetahui, mencari, 
memperoleh, dan menyimpan informasi tentang 
semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar. 
Deklarasi juga menjamin aktivitas menerbitkan 
secara bebas, menanamkan atau menyebarkan 
kepada orang-orang lain tentang pandangan, 
informasi dan pengetahuan mengenai semua hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar.

3 Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Deklarasi Pembela HAM
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Salah satu poin yang cukup penting dalam 
deklarasi Pembela HAM adalah jaminan bagi 
setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama, melaksanakan 
jabatan atau profesinya yang sah. Setiap orang 
yang, sebagai akibat dari profesinya, dapat 
mempengaruhi martabat manusia, hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar orang-orang lain 
harus menghormati hak-hak dan kebebasan-
kebebasan itu dan mematuhi standar nasional dan 
internasional yang relevan dari perilaku atau etika 
jabatan dan profesi. 

Deklarasi Pembela HAM menjadi acuan yang dapat 
dipakai oleh setiap advokat, jurnalis, dan aktivis 
kebebasan beragama untuk melakukan pembelaan 
terhadap hak atas kebebasan beragama tanpa 
harus mendapatkan perlakukan yang tidak sah, 
seperti pelecehan, kriminalisasi, dan ancaman 
kekerasan.
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Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (Kontras) dalam laporan tahun 2019 
menyebutkan selama rentang Desember 2018 
hingga November 2019 terjadi 161 peristiwa 
kekerasan yang dialami oleh pembela HAM. 
Kategorisasi pembela HAM yang dihimpun oleh 
Kontras berasal dari berbagai latar belakang, 
seperti mahasiswa, jurnalis, buruh, aktivis 
Papua, aktivis lingkungan hidup, komunitas, dan 
aktivis secara umum. Dari data yang tercatat, 
pembela HAM berstatus mahasiswa menjadi 
korban dominan selama setahun terakhir dengan 

BAGIAN 3

Risiko Dalam  
Mempromosikan 
Kebebasan Beragama

Terdapat 549 peristiwa 
pelanggaran atas kebebasan 
beragama, berkeyakinan dan 
beribadah selama lima tahun 
pemerintahan Joko Widodo-
Jusuf Kalla periode
2014—2019.

Kontras
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tindakan yang dialami berupa pembubaran 
aktivitas secara represif, penangkapan sewenang-
wenang, dan penganiayaan. Sementara itu, 
kondisi pembela HAM cukup beragam dengan 
mayoritas kasus adalah penangkapan oleh pihak 
kepolisian1. Dalam laporan yang sama, Kontras 
menjelaskan sepanjang tahun 2019 terdapat 70 
peristiwa dengan mayoritas tindakan pelarangan 
dan persekusi. Angka pelanggaran kebebasan 
beragama, berkeyakinan, dan beribadah menjadi 
sorotan setiap tahun sebab menjadi pekerjaan 
rumah turun temurun dari rezim ke rezim.2

Kasus-kasus di atas tidak saja dialami oleh mereka 
yang menjalankan hak atas kebebasan beragama, 
tetapi juga terhadap mereka yang memilih 
jalan untuk terlibat dalam membela kebebasan 
beragama, baik yang berprofesi sebagai pengacara, 
jurnalis, dan aktivis. Tindakan ancaman kekerasan 
yang mereka alami juga beragam, mulai dari 
kekerasan fisik, sampai dengan tindakan ancaman 
melalui penetrasi media sosial.

Tantowi Anwari atau yang akrab disapa dengan 
Thowik, aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman 
(SEJUK), termasuk salah satu aktivis yang pernah 
menerima ancaman. Thowik menjelaskan selama 
beraktivitas dalam kampanye isu kebebasan 
beragama dan minoritas, ia mendapatkan 
intimidasi melalui WhatsApp, SMS, bahkan menjadi 
korban pemukulan saat mendampingi komunitas 

1 Kontras, Catatan Hari HAM Sedunia 2019, hal. 20.
2 Ibid, hal. 11.
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di lapangan. Selain itu, situs resmi SEJUK dan akun 
Instagram juga sempat tidak dapat diakses serta 
akun Facebook diretas. Kasus tersebut tidak hanya 
dialami oleh Thowik, tetapi banyak staf SEJUK 
yang juga mendapatkan ancaman.

Sementara itu, Jayadi Damanik, seorang advokat 
dan aktivis kebebasan beragama, pernah 
diidentikkan dengan klien yang dibelanya dan 
dikepung oleh kelompok-kelompok intoleran. 
Jayadi juga pernah menjadi sasaran makian 
ketika memberikan keterangan sebagai ahli di 
Mahkamah Konstitusi saat uji materi UU No. 1 
PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/
Penodaan Agama. Tidak hanya itu, Jayadi pun 
pernah dikriminalisasi ketika ia membuka segel 
dan gembok pintu gereja. Segel tersebut dipasang 
orang yang tidak menyukai keberadaan rumah 
ibadah dan justru Jayadi yang dituduh telah 
melakukan perusakan.

Tidak berbeda dengan cerita Jayadi, Asfinawati, 
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI), yang aktif dalam pembelaan 
isu-isu kebebasan beragama juga pernah menjadi 
korban kekerasan. Dia dikeroyok dan dipukul, 
dicaci maki, diintimidasi, bahkan foto dirinya 
pernah dipasang di spanduk dengan kalimat yang 
merendahkan martabat.

Baru-baru ini di Sumatra Barat, salah seorang 
aktivis pembela kebebasan beragama menjadi 
korban perundungan di media sosial karena 
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menyuarakan ketidakhadiran negara ketika 
penganut agama minoritas tidak dapat 
menjalankan ibadah. Tidak hanya itu, aktivis 
tersebut pun juga dilaporkan ke kepolisian dan 
ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya 
menimpa aktivis, advokat yang secara hukum 
memiliki hak impunitas pun tidak luput dari 
ancaman ketika melakukan pendampingan 
dan pembelaan untuk menegakkan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. Tidak jarang 
para advokat menjadi korban pengeroyokan, 
penganiayaan, intimidasi, penghinaan, pelecehan 
verbal, bahkan sampai mendapat stigma sebagai 
advokat sesat.

Berdasarkan sejumlah kasus di atas, terdapat 
tiga kategori kekerasan yang sering dialamatkan 
kepada advokat, jurnalis, dan aktivis kebebasan 
beragama. Ketiga ancaman tersebut adalah:

 1. Kekerasan fisik dan non-fisik
 2. Kriminalisasi 
 3. Gugatan Hukum

Kekerasan Fisik dan Non Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang secara 
langsung mengancam keselamatan dari pembela 
HAM dan isu kebebasan beragama. Kekerasan fisik 
yang terjadi dapat berupa pembunuhan, serangan 
berbentuk penganiayaan atau pengeroyokan, 
penculikan serta perusakan alat-alat kerja. 
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Adapun kekerasan non-fisik terjadi dalam bentuk 
pengusiran, pelecehan, ancaman, intimidasi, 
pemblokiran situs, dan peretasan terhadap akun 
media sosial.

Berbagai bentuk kekerasan fisik dan non-fisik 
tersebut masih terus terjadi sepanjang tahun 
dan menjadi pilihan yang diambil oleh kelompok-
kelompok yang tidak mendukung kebebasan 
beragama. Kekerasan terhadap jurnalis misalnya 
dialami oleh Satria Kusuma, wartawan Detik.
com. Dia menjadi korban penganiayaan saat 
meliput acara Malam Munajat 2123. Kejadian itu 
berlangsung saat Satria sedang meliput acara 
Malam Munajat 212, pada Kamis, 21 Februari 2019, 
di area Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Pada 
sekitar pukul 20.30 WIB terjadi kericuhan di dekat 
pintu keluar VIP. Pada saat merekam video, Satria 
dipiting. Kedua tangannya pun dipegang para 
pelaku yang berlaku kasar. Satria dipaksa untuk 
menghapus video yang sudah direkamnya. Tidak 
hanya Satria, jurnalis CNN Indonesia TV, Endra 
Rizaldi, juga menjadi korban kekerasan pada acara 
yang sama. Endra dipaksa menghapus rekaman 
video hasil liputan oleh sejumlah peserta Munajat. 

Adapun kekerasan non-fisik salah satunya terjadi 
dalam bentuk serangan digital yang diarahkan 
ke situs-situs organisasi yang memperjuangkan 
kebebasan beragama. Selain itu, perundungan 

3 Ade Wahyudin dkk, Annual Report: 20 Tahun UU Pers, Menagih 
Janji Perlindungan, LBH Pers: Jakarta, hal. 22.
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di media sosial juga masih menimpa para 
aktivis kebebasan beragama. Salah satu korban 
adalah Sudarto, aktivis Pusat Studi Antar 
Komunitas (Pusaka) Padang, Sumatra Barat, 
saat dia memperjuangkan hak umat Kristiani di 
Dharmasraya yang dilarang merayakan Natal.

Kriminalisasi

Selain tindakan di atas, tantangan yang 
sering dihadapi oleh HRD adalah kriminalisasi 
menggunakan hukum negara. Perbuatan yang 
sering dialamatkan kepada HRD dalam isu 
kebebasan beragama adalah pencemaran 
nama baik, menyebarkan informasi bohong dan 
menimbulkan kerusuhan, perusakan, dan melawan 
perintah pejabat yang sah. 

Kasus yang dialami oleh Sudarto merupakan 
contoh aktivis yang menjadi korban perundungan 
dan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatra 
Barat. Sudarto dijerat dengan pasal pencemaran 
nama baik dan penyebaran informasi yang dapat 
menimbulkan kerusuhan. 

Pasal-pasal pencemaran nama baik melalui media 
sosial kerap digunakan untuk membungkam 
pembela kebebasan beragama dan berekspresi. 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU 
ITE menjadi momok yang menakutkan bagi para 
aktivis pembela kebebasan berekspresi.
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Gugatan dan Pelaporan Hukum

Gugatan dan pelaporan hukum juga menjadi 
sandungan bagi perjuangan untuk kebebasan 
beragama di Tanah Air, termasuk media. 
Gugatan terhadap media biasanya dalam bentuk 
pencemaran nama baik. Berdasarkan catatan 
LBH Pers, memang secara khusus hingga saat 
ini belum terdapat gugatan atas pemberitaan 
kebebasan beragama di media. Tetapi, kondisi 
represi dari pihak-pihak yang ingin menghalangi 
kebebasan beragam di Indonesia dapat memicu 
gugatan hukum terhadap jurnalis dan media yang 
dapat mengancam kebebasan pers. 

Beberapa kasus yang pernah sampai proses 
persidangan dengan terlapor media di antaranya 
adalah pidana pencemaran nama Soemadi 
Wonohito (Direktur Utama Harian Kedaulatan 
Rakyat) terhadap Risang Bima Wijaya (Pemimpin 
Umum Radar Yogya), kasus pidana pencemaran 
nama baik Tommy Winata terhadap Pemimpin 
Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti, 
kasus pidana pelanggaran kesopanan dan 
kesusilaan terhadap Pemimpin Redaksi Majalah 
Playboy Indonesia Erwin Arnada, dan gugatan 
hukum Soeharto terhadap Majalah Time.

Terhadap Risang Bima Wijaya, Pengadilan Negeri 
(PN) Sleman, Yogyakarta memutusnya bersalah 
dan menjatuhkan vonis 9 bulan penjara. Putusan 
ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, 
hingga putusan Mahkamah Agung (MA) yang 
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menghukum Risang Bima Wijaya dengan penjara 
6 bulan. Sementara itu, Bambang Harymurti 
sempat dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh 
PN Jakarta Pusat dan dikuatkan PT DKI Jakarta. 
Namun, MA kemudian membebaskannya. Berbeda 
dengan Bambang, Erwin Arnada yang bebas dari 
jerat hukum dalam putusan PN Jakarta Selatan 
dan PT DKI Jakarta, justru dihukum penjara dua 
tahun oleh MA pada 2010.

Gugatan hukum tidak hanya dialamatkan kepada 
media, advokat atau pendamping kebebasan 
beragama. Setidaknya terdapat beberapa kasus 
kelompok tertentu yang menggugat keputusan 
pemerintah atas pelaksanaan kebebasan 
beragama. Salah satunya gugatan dari Forum 
Umat Islam (FUI) terhadap keputusan Walikota 
Bekasi atas penerbitan surat izin persetujuan 
mendirikan bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus 
Kostka Kranggan, Bekasi yang dianggap 
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang 
baik dan pembangunan gereja yang dianggap 
dilakukan secara ilegal.
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Manajemen risiko secara sederhana dapat 
dipahami sebagai suatu kegiatan dalam mengatur 
risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, 
menilai, atau meminimalisir risiko yang tidak 
dikehendaki. Langkah untuk memahami risiko, 
dapat mengacu pada peristiwa-peristiwa yang 
mengakibatkan bahaya atau kerentanan. Ini 
termasuk menganalisis kemungkinan seseorang 
menerima serangan atau menghadapi bahaya.

Langkah-langkah Manajemen Risiko

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan 
dalam manajemen risiko, yaitu:
 1. Analisis konteks
 2. Analisis risiko dan ancaman
 3. Analisis aktor
 4. Penguatan kapasitas

Manajemen Risiko

BAGIAN 4
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Analisis Konteks

Analisis konteks merupakan penilaian terhadap 
keadaan dari organisasi, dapat mencakup 
perkembangan aktual, identifikasi ancaman, 
tantangan, hambatan serta potensi yang dimiliki.

Analisis Risiko

Ada berbagai metode yang dapat dilakukan untuk 
melakukan analisis risiko yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi sejumlah faktor, termasuk siapa 
yang menjadi ancaman, apa implikasi terhadap 
organisasi, apa yang menjadi kekuatan dari 
organisasi dan apa tindakan yang dapat dilakukan 
untuk meminimalisir dampak dari ancaman atau 
kerusakan. Untuk memahami risiko, Protection 
International membuat rumusan sebagai berikut:

Risiko = Ancaman x Kerentanan/Kapasitas

Memahami faktor dan 
kepentingan eksternal 
yang mempengaruhi 

perkembangan

Mengevaluasi 
kekuatan organisasi 
dalam menghadapi 

risiko

Mengidentifikasi 
gejala-gejala yang 

menghambat organisasi

Memetakan faktor 
yang mempengaruhi 

kebijakan

Mengidentifikasi 
kelemahan dan 

kekuatan internal



38

Ancaman merupakan kemungkinan seseorang 
dapat membahayakan integritas fisik atau moral 
atau harta benda orang lain melalui tindakan 
kekerasan yang dilakukan secara sengaja. 
Ancaman bertujuan untuk menghalangi atau 
mengubah pekerjaan seseorang atau kelompok 
atau mempengaruhi perilaku orang-orang yang 
terlibat. Sasaran ancaman biasanya berkaitan 
erat dengan pekerjaan yang dilakukan orang yang 
menjadi target.

Kerentanan adalah tingkat kepekaan orang-
orang terhadap kerugian, kerusakan, penderitaan 
dan kematian dalam peristiwa penyerangan. 
Kerentanan ini memiliki kualitas yang berbeda 
untuk tiap-tiap orang atau kelompok dan bisa 
berubah seiring dengan perubahan waktu dan 
kebijakan. Dengan kata lain, sifat dari kerentanan 
ini adalah relatif dan tidak pasti. Kerentanan dapat 
diukur dengan lokasi, akses informasi, dan atau 
kerja tim serta perasaan.

Kapasitas adalah kekuatan dan sumber daya yang 
dimiliki oleh seorang pembela atau suatu kelompok 
untuk mencapai tingkat keamanan yang layak. 
Kapasitas dapat dinilai dari kekuatan yang dimiliki 
oleh setiap orang atau setiap kelompok.
Secara sederhana, untuk memastikan manajemen 
risiko dapat berjalan dengan baik, maka sejumlah 
hal ini perlu dilakukan:
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1. Menganalisis ancaman melalui:
a. Tetapkan fakta yang mengelilingi ancaman
b. Tetapkan apakah ada bentuk ancaman yang 

sama dalam beberapa waktu
c. Tetapkan tujuan ancaman
d. Tetapkan sumber ancaman
e. Buat kesimpulan yang masuk akal dan 

proporsional

2. Menganalisis kerentanan dengan cara
a. Mengurangi faktor-faktor penyebab 

kerentanan

3. Menganalisis kapasitas dengan cara
a. Melakukan peningkatan 
b. Melakukan pengembangan

Penting untuk dipahami bahwa risiko merupakan 
konsep dinamis yang dapat berubah sewaktu-
waktu. Sehingga menjadi satu keharusan untuk 
melakukan pengujian terhadap risiko secara 
berkala dan berkelanjutan. 

Berdasarkan diskusi kelompok terfokus yang 
dilakukan LBH Pers tentang isu kebebasan 
beragama dan ragam ancaman yang diterima oleh 
jurnalis, aktivis, dan advokat dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:
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Analisis Aktor

Analisis aktor bertujuan untuk mengindentifikasi 
kelompok atau individu yang memiliki kepentingan 
dengan kejadian. Ada sejumlah cara yang 
umumnya dilakukan untuk memetakan aktor yaitu 
dengan mengetahui seberapa besar pengaruh 
aktor pemangku kepentingan tertentu terhadap 
kejadian. Pengaruh ini bisa diukur sehingga 
organisasi dapat memperoleh kesimpulan 
apakah pemangku kepentingan tersebut adalah 
pendukung atau penghambat.

Jurnalis Aktivis Advokat

Pelecehan verbal Kampanye hitam
Akses 

pendampingan 
hukum dipersulit

Perundungan 
melalui media 

sosial
Kriminalisasi

Diidentikkan 
dengan klien

Kekerasan fisik
Akses 

pendampingan 
yang dibatasi

Pelecehan verbal

Pembunuhan 
karakter

Doxing Perundungan

Teror
Pelecehan verbal 

dan seksual
Peradilan yang 
tidak imparsial

Gugatan hukum Teror
Intimidasi dan 
kriminalisasi

Kriminalisasi Gugatan hukum
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Setelah mengidentifikasi aktor dan tingkat 
pengaruhnya, perlu juga dilakukan identifikasi 
dukungan atau risiko seperti apa yang dapat 
berasal dari tiap-tiap aktor. Organisasi dapat 
membuat kerangka atau tabel yang dapat 
membantu mengidentifikasi kontribusi tiap-tiap 
aktor kunci. Tabel di bawah ini adalah salah satu 
contoh yang dapat dipergunakan.

Aktor
Pengaruh

Risiko
Menguntungkan Merugikan

Daftar aktor 
kunci

Apa pengaruh 
dan perannya?

Apa pengaruh 
dan perannya?

Apa risiko ketika 
ia dilibatkan atau 

terlibat?

Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas bertujuan untuk mengukur 
dan mengembangkan mekanisme penanganan 
terhadap ancaman dan pada akhirnya mendorong 
kebijakan mitigasi terhadap ancaman. Kebijakan 
mitigasi ini tentu akan berbeda-beda di masing-
masing lembaga dan profesi, tergantung pada 
bacaan konteks dan risiko yang dialami. 
Kebijakan mitigasi dapat dilakukan dengan 
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menerapkan standar operasional prosedur atau 
protokol yang dibuat secara bersama-sama di 
masing-masing lembaga. Namun, perlu dipahami 
bahwa protokol tidak akan berfungsi jika setiap 
individu yang terlibat tidak memiliki keinginan untuk 
melaksanakannya dan tidak adanya penguatan 
kapasitas bagi setiap orang. Peningkatan kapasitas 
dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan 
tematik sesuai dengan analisis risiko.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan dalam 
menetapkan manajemen risiko, kita perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:
 
• Menciptakan dan melindungi nilai-nilai 

organisasi. 
• Secara eksplisit menyasar keadaan yang tidak 

pasti. 
• Bersifat sistemik, terstruktur, dan tepat waktu. 
• Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 
• Menyatu dengan persyaratan kelembagaan. 
• Mempertimbangkan faktor manusia dan kultural. 
• Transparan dan inklusif. 
• Bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap 

perubahan.
• Memudahkan untuk perbaikan yang 

berkesinambungan.
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Syarat Minimum Pencegahan

Pencegahan atas tindakan ancaman kekerasan 
dan kriminalisasi tidak saja menjadi kewajiban 
orang per orang, melainkan menjadi kewajiban 
bersama, baik organisasi, perusahaan media, 
maupun masyarakat dampingan atau klien.

Setiap organisasi dan perusahaan media 
diharuskan memiliki kebijakan tentang standar 
minimum pencegahan terhadap ancaman 
kekerasan dan kriminalisasi. Tiap-tiap orang 
memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan 
dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan 
ini dapat menjadi satu kesatuan dalam bentuk 
protokol keamanan yang harus dirancang secara 
bersama oleh setiap orang yang ada di dalam 
organisasi.

Kebijakan minimal tersebut setidaknya terkait 
dengan adanya standar baku dalam melaksanakan 
aktivitas, prosedur pelaporan insiden, manajemen 
krisis, dan kolaborasi keamanan dan jejaring.

Pencegahan Ancaman Kekerasan 
dan Kriminalisasi bagi Jurnalis, 
Aktivis, dan Advokat Pembela 
Kebebasan Beragama

BAGIAN 5
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Standar baku dalam melaksanakan aktivitas 
setidaknya berisi:

1. Pemetaan situasi sebelum pelaksanaan 
kegiatan

2. Mengenali jalur perjalanan, mewaspadai 
tempat-tempat yang berpotensi 
menimbulkan ancaman keselamatan

3. Tidak melakukan perjalanan sendiri, 
terutama dalam pendampingan kasus dan 
peliputan

4. Membangun mekanisme pelaporan harian 
dan menentukan orang-orang yang terlibat 
dalam tim inti untuk menerima laporan dan 
mengambil langkah jika terjadi kekerasan.

Prosedur Pelaporan Insiden

Beberapa lembaga swadaya masyarakat telah 
memiliki model-model pelaporan insiden 
keamanan bagi para penggerak organisasi tersebut 
ketika mereka mengalami insiden di lapangan. 
Namun persoalannya tidak banyak yang mematuhi 
dan melaksanakan pelaporan insiden ini, sehingga 
berakibat pada proses penanganan yang menjadi 
lambat.
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Berikut contoh formulir pelaporan insiden:
Pelaporan insiden tersebut dapat dijadikan sebagai 
bahan awal untuk menyusun kronologis dan 
menentukan tindakan hukum apa yang perlu dan 
harus dilakukan oleh lembaga atau organisasi. 
Apakah insiden harus dilaporkan ke kepolisian atau 
akan diselesaikan dengan cara lain dapat dinilai 
dari pelaporan tadi.

Mekanisme Pencegahan

Tidak satu pun orang yang menginginkan terjadinya 
tindakan kekerasan dan intimidasi dalam setiap 
kerja-kerjanya, termasuk dalam isu kebebasan 
beragama. Penting bagi para aktivis, jurnalis, dan 
advokat untuk melakukan manajemen risiko dan 
serangkaian upaya pencegahan.

Tindakan pencegahan dapat berupa:
1. Membuat protokol perjalanan.
 Setiap orang dari lembaga yang akan 

melakukan perjalanan diharuskan untuk 
membuat rencana perjalanan dan 
melaporkan perjalanan secara berkala 
kepada penanggung jawab yang ditunjuk 
oleh lembaga.

2. Komunikasi.
 Setiap orang dalam lembaga perlu 

membangun komunikasi yang efektif mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi. Sedapat mungkin tiap-tiap 
lembaga memiliki orang yang ditunjuk untuk 
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menerima informasi dan menindaklanjuti, 
serta pengambil kebijakan.

3. Edukasi/pelatihan. 
Perlu ada pelatihan reguler tentang 
pencegahan terhadap tindakan kekerasan 
dan kriminalisasi.

4. Peer review atau ulasan sejawat. 
Setiap publikasi yang akan dilakukan sedapat 
mungkin dilakukan proses pengecekan oleh 
orang yang telah ditetapkan atau editor 
guna memastikan setiap publikasi tidak 
berimplikasi hukum.

Untuk pembuatan protokol keamanan, pastikan 
rencana perjalanan memuat sejumlah hal, sebagai 
berikut:
• Melakukan pengecekan terhadap semua 

dokumen-dokumen perjalanan.
• Kenali jalur perjalanan, waspadai tempat-tempat 

yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi. Perlu 
juga untuk mempertimbangkan jalan alternatif 
guna menghindari tindakan kriminal.

• Memahami aturan dan hukum yang berlaku di 
tempat yang akan didatangi.

• Melakukan pengecekan terhadap lokasi/daerah 
tujuan, termasuk tempat-tempat penting/darurat, 
seperti: rumah sakit terdekat dan nomor telepon, 
kantor kepolisian terdekat dan nomor telepon, 
serta kontak media.
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• Jika perjalanan menggunakan kendaraan 
bermotor:

 - Identifikasi pemilik penyewaan kendaraan 
bermotor.

 - Catat jenis kendaraan dan nomor pelat.
 - Minta dan catat identitas pengemudi.
 - Periksa kondisi kendaraan.
 - Tidak membicarakan rencana perjalanan 

dengan pengemudi.
• Melakukan pengecekan tempat acara.
• Membuat laporan insiden keamanan.

Respons terhadap pelecehan, intimidasi, dan 
kekerasan

Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau 
setidaknya meminimalisir terjadi tindakan 
yang tidak diinginkan dalam perlindungan dan 
mempromosikan kebebasan beragama menjadi 
satu keharusan untuk dilakukan. Jika setelah upaya 
pencegahan, tindakan pelecehan, intimidasi dan 
kekerasan masih tidak dapat dihindarkan, terdapat 
sejumlah hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Mengupayakan penyelesaian dengan cara 
dialog.

2. Melaporkan kejadian kepada penegak hukum 
atau aparat keamanan.

3. Meminta dukungan dan memperluas 
jaringan termasuk dukungan pers.
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4. Menginformasikan kepada publik terkait 
dengan situasi yang sedang terjadi.

5. Menggalang dukungan dari organisasi 
masyarakat sipil yang lebih luas.

6. Memastikan seluruh dokumen peristiwa, 
mulai dari kronologis, bukti-bukti hingga 
saksi yang melihat kejadian.

7. Jika ada potensi ancaman yang lebih besar, 
perlu melakukan tindakan evakuasi dan 
menyiapkan rumah aman bagi korban.

8. Menjalin komunikasi dan meminta 
dukungan dari lembaga negara yang 
memiliki wewenang untuk itu seperti Komisi 
Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban, juga Ombudsman RI.

Selain itu, dapat juga dilakukan upaya mitigasi. 
Langkah ini menjadi poin paling penting dalam 
manajemen pencegahan tindakan kekerasan 
dan kriminalisasi. Mitigasi harus dirancang dan 
dibangun bersama oleh setiap orang di lembaga, 
organisasi, dan komunitas. Mitigasi menjadi alat 
pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk 
melakukan tindakan. Beberapa respons yang 
dapat diambil, misalnya:

1. Koordinasi dan menyebarkan alert. 
Selepas kejadian, maka tindakan awal 
yang perlu diperhatikan oleh pengambil 
kebijakan adalah membangun koordinasi 
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dengan lembaga lain dan menyebarkan 
alert termasuk melalui media sosial yang 
ditujukan kepada lembaga-lembaga terkait.

2. Melaporkan kejadian kepada kepolisian. 
Jika diperlukan, korban dapat didampingi 
untuk melapor ke kepolisian. Pada saat 
pelaporan, pastikan ada pendamping korban 
untuk menghindari tindakan yang tidak 
diinginkan selama pelaporan.

3.  Advokasi. 
Perlu ada pembagian peran yang dibangun. 
Ada yang berperan untuk fokus pada 
kasus utama dan ada juga tim yang 
menjalankan pengawasan (monitoring) 
kasus yang dilaporkan kepada kepolisian. 
Supaya advokasi berjalan dan mencapai 
tujuan, maka lembaga atau organisasi 
harus mempertimbangkan pilihan untuk 
membentuk koalisi.

4.  Pendampingan korban dan mengawal isu 
Lembaga atau organisasi harus membentuk 
tim hukum untuk mendampingi korban 
selama proses hukum berjalan.

Mitigasi di atas juga dapat diberlakukan terhadap 
kasus kriminalisasi. Selain itu, psikologi korban 
kriminalisasi dan keluarga juga sangat penting 
untuk menjadi perhatian.
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BAGIAN 6

Sebagaimana disinggung di atas, perencanaan 
keamanan menjadi penting untuk dilakukan di 
masing-masing lembaga. Kebutuhan perencanaan 
keamanan tersebut tentunya tergantung dari risiko 
dan ancaman tiap-tiap lembaga. Kendati demikian, 
beberapa langkah berikut perlu diperhatikan:

1. Komponen-komponen dari rencana 
yang mencakup kebijakan, tindakan dan 
protokol untuk menghadapi situasi tertentu. 
Kebijakan dan tindakan dapat dalam bentuk 
persiapan bantuan hukum, jaringan, kode 
etik, manajemen keamanan. Siapkan juga 
protokol berupa protokol pencegahan dan 
protokol untuk keadaan darurat

2.  Tanggung jawab dan sumber daya untuk 
melaksanakan rencana.

3.  Merancang rencana.

Perancangan rencana keamanan untuk advokat, 
jurnalis dan aktivis secara umum tidaklah 
berbeda. Pembedaannya hanya terletak pada 

Perencanaan 
Keamanan
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hierarki perlindungan hukum dari ketiga profesi 
tersebut. Advokat misalnya, selain ia mendapatkan 
perlindungan di bawah organisasi, ia juga secara 
tegas memiliki perlindungan hukum dari Undang-
Undang Advokat sepanjang melakukan aktivitas 
sebagai seorang advokat. Demikian juga terhadap 
jurnalis, sepanjang ia menjalankan tugas-tugas 
jurnalis dan mematuhi kode etik, maka Undang-
Undang Pers memberikan jaminan perlindungan 
hukum. 

Namun, tidak demikian terhadap aktivis. Tidak ada 
satu pun jaminan perlindungan yang diberikan 
oleh Undang-Undang terhadap kerja-kerja yang 
dilakukan oleh aktivis, terutama terhadap isu-isu 
kebebasan beragama.

Dalam merumuskan kebijakan dan protokol 
keamanan guna mencegah terjadinya tindakan 
pelecehan, intimidasi dan kekerasan dalam 
pembelaan terhadap kebebasan beragama, maka 
protokol umum dapat diberlakukan untuk semua.

Berikut beberapa protokol yang dapat 
dikembangkan

1. Protokol Keamanan Komunikasi dan  
Teknologi Informasi

Satu hal yang harus dipikirkan adalah bahwa 
komunikasi itu adalah penyampaian informasi 
dua arah. Alhasil keamanan dalam berkomunikasi 
tidak menjadi mutlak milik satu orang saja. Bisa 
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jadi saat itu kita berada dalam kondisi yang aman, 
sedangkan lawan bicara kita dalam posisi yang 
tidak aman atau sebaliknya. Untuk membangun 
protokol komunikasi, maka perlu untuk 
mempertimbangkan:

• Apakah kita mempercayai lawan bicara?
• Apakah lawan bicara perlu mengetahui informasi 

yang sedang kita berikan?
• Apakah kita berada dalam lingkungan yang 

aman?

Penyampaian informasi yang bersifat mendesak 
dan penting sedapat mungkin dilakukan secara 
langsung dan tatap muka dengan menentukan 
tempat yang memiliki tingkat keamanan yang baik.

Jika komunikasi menggunakan alat digital seperti 
telepon dan internet, maka kita perlu memastikan 
bahwa alat yang digunakan dalam keadaan aman 
dan bebas dari proses penyadapan. 

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan, 
misalnya:

1. Tidak mengakses surat elektronik dari 
smartphone atau ponsel cerdas tetapi 
melalui PC atau notebook.

2.  Selalu mengganti password atau kata sandi 
secara berkala.

3.  Setiap orang memiliki setidaknya lebih dari 
satu akun e-mail atau surat elektronik. Ini 
berguna agar kita tidak mencampurkan 
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e-mail kebutuhan kantor, pribadi, 
e-commerce, e-banking, dan media sosial.

4.  Pesan-pesan penting harus dienkripsi.
5. Menggunakan browser atau peramban 

dengan tingkat keamanan yang baik.
6.  Tidak menggunakan wifi publik untuk 

melakukan pekerjaan.
7. Menduplikasi berkas-berkas penting .
8. Tidak membuka surat elektronik yang dikirim 

oleh orang yang tidak dikenal.
9. Tidak mengirimkan file atau berkas penting 

melalui aplikasi pesan instan, seperti 
WhatsApp atau messenger.

10. Mematikan smartphone atau ponsel pintar 
dalam pertemuan-pertemuan penting.

2. Protokol Menghadapi Kriminalisasi

Kriminalisasi secara terminologi adalah perbuatan 
yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana, 
namun karena perkembangan dianggap dan 
dijadikan sebagai tindak pidana. Dalam terminologi 
lain, kriminalisasi juga dipahami sebagai upaya-
upaya legal yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum untuk menetapkan seseorang sebagai 
pelaku tindak pidana atas dasar yang tidak jelas, 
termasuk misalnya dengan cara mencari-cari 
kesalahan.

Tindakan kriminalisasi pada terminologi yang 
kedua, sering kali dialamatkan kepada aktivis 
yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak 
masyarakat. Bentuk kriminalisasi yang dilakukan 
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kerap menggunakan pasal-pasal pencemaran 
nama baik, perusakan, dan provokasi. 
Untuk menanggulangi hal ini, beberapa hal yang 
perlu diperhatikan adalah:

1. Setiap publikasi harus dimulai dengan 
perencanaan yang matang, dimulai dari 
penentuan konten, target, dan media yang 
akan digunakan

2. Setiap akan membuat publikasi perlu 
dilakukan analisis ancaman, seperti 
kriminalisasi, penyerangan oleh buzzer, dan 
lain-lain

3. Setiap publikasi yang akan disebarluaskan 
haruslah terlebih dahulu melewati proses 
pemeriksaan konten baik oleh ahli bahasa 
dan ahli hukum.

4. Data-data yang disampaikan dalam publikasi 
haruslah data yang berasal dari sumber yang 
jelas, jika perlu disebutkan sumbernya di 
dalam publikasi.

5. Dalam setiap aksi, harus dimulai dengan 
perencanaan dan pembagian tugas yang 
jelas.

6. Memahami hukum dan aturan yang berlaku.
7. Memahami karakter masyarakat di sekitar.
8. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata 

yang berpotensi dijerat hukum, seperti 
penghinaan, informasi bohong, dan 
memancing tindakan kejahatan

9. Apabila terjadi tindakan penahanan, 
maka dalam proses penanganannya 
perlu memperhatikan tiga sudut pandang, 
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yaitu sudut pandang orang yang ditahan, 
organisasi, dan pihak keluarga.

10. Tindakan segera yang harus dilakukan 
terhadap penahanan adalah membentuk 
kelompok kerja atau jaringan yang akan 
menangani penahanan.

11. Pertimbangkan untuk memberitahu jaringan 
lain dan membicarakan langkah-langkah 
strategis.

12. Melakukan identifikasi terhadap proses 
penahanan, termasuk alasan penahanan, 
siapa yang melakukan penahanan, dan 
kronologis penahanan.

13. Membentuk jaringan pembela/penasihat 
hukum.

3. Protokol Menghadapi Ancaman Fisik dan 
Pelecehan

Selain persoalan kriminalisasi, ancaman fisik 
juga masih sering ditemui dan mengancam 
para pembela HAM di Indonesia. Ancaman ini 
biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
sepakat dengan apa yang diperjuangkan. Untuk 
menanggulangi, perlu dilakukan:

1. Setiap melakukan perjalanan, jika 
memungkinkan tidak seorang diri, sebaiknya 
mengajak orang lain.

2. Hindari untuk melakukan perjalanan pada 
malam hari.

3. Kenali wilayah tempat kerja dan tempat-
tempat yang dikunjungi.

4. Simpan semua nomor-nomor kontak 
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penting, seperti kantor polisi, rumah sakit, 
dan puskesmas.

5. Catat dan laporkan setiap kejadian yang 
mencurigakan (lihat lampiran 2)

6. Catat ciri-ciri pelaku (lengkap untuk setiap 
pelaku/tersangka), seperti jenis kelamin, 
tinggi, berat, bahasa, rambut, usia, ras, bekas 
luka, tato, juga tanda lahir, dan pakaian.

7. Catat dan simpan bukti-bukti terkait kejadian 
ancaman fisik.

8. Setiap orang yang diberi kewenangan 
sebagai security person memberikan 
saran atas laporan kejadian, apakah akan 
dilaporkan ke kepolisian atau tidak.

4. Protokol Menghadapi Penangkapan dan 
Penahanan 

Penangkapan dan penahanan sering kali dilakukan 
dengan tujuan menghentikan proses advokasi 
yang dilakukan, maka untuk itu perlu disusun 
beberapa langkah untuk menghadapi persoalan ini.

Jika yang ditangkap itu adalah advokat, maka 
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 
memastikan bahwa advokat tersebut memang 
sedang menjalankan tugasnya sebagai 
advokat yang dibuktikan dengan surat kuasa. 
Hal ini menjadi penting karena advokat dalam 
menjalankan tugas profesinya dilindungi oleh 
hukum. Demikian juga terhadap jurnalis ketika 
ditangkap karena karya jurnalistiknya. Penting 
untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait 
dengan profesinya, seperti kartu pers dan surat 
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tugas dari perusahaan pers yang bersangkutan, 
serta secepatnya membuat laporan ke Dewan Pers.

Namun jika yang ditangkap adalah aktivis, maka 
tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Memastikan petugas yang melakukan 
penangkapan dibekali dengan surat tugas 
dan surat penangkapan/penahanan.

2. Sesegera mungkin membuat alert dan 
memberitahukan tentang penangkapan, dan 
menyiapkan kronologis penangkapan.

3. Menyiapkan tim kuasa hukum yang akan 
melakukan pembelaan.

4. Memastikan aktivis didampingi oleh 
penasihat hukum saat memberikan 
keterangan.

5. Pembela atau Penasihat hukum merancang 
strategi untuk melakukan pembelaan 
termasuk membuka peluang untuk 
membangun jaringan advokasi.

6. Membangun komunikasi dengan lembaga 
negara yang mempunyai kewenangan 
seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan 
organisasi HAM internasional.

7. Jika diperlukan, segera siapkan langkah-
langkah hukum seperti pra peradilan.
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