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JAMINAN KONSTITUSIONAL DAN REALITAS SOSIAL 

KEADILAN DAN PENGHORMATAN ATAS HAK-HAK ASASI MANUSIA 

(Masalah-Masalah Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, Hak-hak Difabel, dan Orientasi Seksual) 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.1 

 

JAMINAN KONSTITUSI PASCA REFORMASI 

1. Kebebasan Beragama 

 Sejak Indonesia merdeka, UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi segenap 

penduduk Indonesia untuk menjalankan kepercayaan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-

masing. Ada perbedaan pendapat di kalangan ‘the founding leaders’ mengenai apakah UUD benar-benar 

telah memberikan jaminan hak asasi manusia atau tidak, akan tetapi untuk kebebasan beragama, Pasal 

29 ayat (2) UUD 1945 jelas menegaskan kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya dan 

menjalankan kepercayaan agamanya itu menurut keyakinannya masing-masing. Di samping itu, sila 

pertama Pancasila juga menegaskan dianutnya paham bahwa negara Republik Indonesia berketuhanan 

YME. 

 Dalam perjalanan waktu, Pasal 29 ayat (2) dan sila pertama Pancasila itu ditafisrkan secara 

meluas sehingga mencakup pula pengertian (i) kebebasan untuk percaya kepada Tuhan, meskipun tidak 

beragama (deisme) atau melalui kepercayaan terhadap Tuhan dalam pengertian antroplogis seperti di 

masa Orde Baru; dan (ii) kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama sama sekali, 

yaitu dengan diperbolehkannya ajaran komunisme untuk berkembang melalui peranan PKI seperti di 

masa Orde Lama dan di masa Demokrasi Liberal. 

 Sekarang setelah reformasi, kebebasan beragama dijamin dengan tegas, di samping oleh Pasal 

29 juga dalam Pasal 28 UUD 1945. Kita dapat menafsirkan bahwa derajat pengertian kebebasan 

beragama itu mencakup: 

i) Kebebasan untuk bertuhan atau tidak bertuhan; 

ii) Kebebasan bertuhan dan beragama atau hanya bertuhan saja tetapi tidak beragama; 

iii) Kebebasan untuk berketuhanan YME untuk menduduki jabatan kenegaraan, pemerintahan, 

ataupun untuk menjadi pegawai negeri, sedangkan sebagai warga negara biasa boleh bertuhan 

atau tidak bertuhan, boleh beragama atau tidak beragama; 

iv) Kebebasan untuk bertuhan dan beragama yang diakui resmi berdasarkan undang-undang; 
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v) Kebebasan untuk beragama menurut keyakinannya masing-masing bagi seluruh penduduk tetapi 

khusus bagi umat Islam ditambah dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya. 

 

2. Kesetaraan Gender dan Masalah Difabel 

 

Konvensi Internasional tentang hak-hak perempuan dan juga konvensi Internasional tentang 

Persons with Disabilities sama-sama sudah diratifikasi secara resmi oleh Indonesia. Karena itu secara 

konstitusional Indonesia dapat dikatakan sudah sangat maju dalam mengembangkan kebijakan di kedua 

bidang ini. Bahkan sudah sejak zaman Orde Baru, upaya peningkatan peranan wanita senantiasa diurus 

dan dikelola oleh satu kementerian khuss urusan peranan wanita sampai dengan pemerintahan yang 

sekarang. Tentang Perlindungan terhadap perempuan, telah pula disahkan UU No. 23 Tahun 2004 

tentang KDRT dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua ini 

dimaksudkan untuk melindungi dan memperkuat kedudukan perempuan. 

Di bidang disabilitas atau difabel, Indonesia juga sudah meratifikasi UN Convention of Persons 

with Disabilities dengan UU No. 19 Tahun 2001. Meskipun masih sangat terbatas, para penyandang 

disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang luas untuk menduduki jabatan-jabatan public. Misalnya, 

salah seorang penyandang tuna-netra, yaitu Dr. Daming, SH. Pernah menjadi anggota Komnasham 

periode 2008-2012. Bahkan, Indonesia pernah dipimpin KH. Abdurrahman Wahid yang mengalami 

kebutaan yang didampingi oleh ibu negara, ibu Sinta Nuriyah yang juga tergolong penyandang cacad 

karena harus hidup di atas kursi roda. 

 

3. Masalah Orientasi Seksual 

Yang agak tergolong baru dan masih sulit diterima oleh masyarakat adalah fenomena LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender) yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya dalam 

masyarakat. Seorang pejuang hak-hak LGBT ini pernah berusaha untuk menjadi anggota Komnasham 

periode 2012-2017. Seorang di antaranya  adalah waria, sedangkan seorang lainnya adalah gay. Tokoh 

Waria tidak berhasil lolos seleksi oleh Panitia Seleksi Komnasham, tetapi tokoh gay bernama Dr. Dede 

Soetomo berhasil lolos seleksi di Komnasham, namun tidak terpilih dalam proses pemilihan oleh Komisi 

III DPR-RI. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat politik Indonesia belum dapat menerima 

kehadiran LGBT dalam kehidupan public, apalagi untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan. 

Meskipun demikian, di masa Orde Baru, pernah ada seorang yang dikenal sebagai gay yang menjabat 

Menteri Pariwisata. 

 

REALITAS SOSIAL SEMENTARA 

 Dapat dikatakan bahwa semua instrument internasional hak asasi manusia telah diadopsikan ke 

dalam ketentuan UUD 1945 pasca reformasi. Artinya, norma ideal tentang hak asasi manusia sudah 
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dituangkan menjadi kebijakan resmi kenegaraan dalam rumusan UUD 1945. Akan tetapi, jarak antara 

teks ideal itu dengan realitas social yang berkembang masih cukup jauh, karena ide penghormatan hak 

asasi manusia itu diadopsi dari kesadaran asing ke dalam kesadaran budaya local. Ide hak hak asasi 

manusia yang bersifat universal diinstitusionalisasikan dalam struktur negara modern (modern 

institution), tetapi tradisi budaya (cultural tradition) tidak memiliki akar sejarah yang panjang. Karena 

itu, dewasa ini masih terdapat jarak yang cukup jauh antara institusi (institution) versus tradisi 

(tradition) yang masih harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang bertahap dan penegakan 

hukum yang efektif. 

 Lebih-lebih di masa transisi dalam proses transformasi menuju kematangan sistem demokrasi 

yang dasar-dasarnya baru saja diletakkan di masa reformasi 15 tahun terakhir, timbul gejala anomi 

sistem norma dan anomali fungsi-fungsi kelembagaan negara maupun kelembagaan dalam masyarakat. 

Demokrasi yang dibangun membuka ruang kebebasan yang sangat luas, sedangkan budaya demokrasi 

dan kebebasan belum cukup mentradisi sehingga kebebasan tidak terkelola dengan tepat untuk 

kepentingan bersama. Kebebasan hanya dinikmati oleh kaum elite yang paling pandai menikmati 

keuntungan dari adanya kebebasan. Kebebasan tidak diimbangi oleh keteraturan sebagai tanda 

berfungsinya sistem norma dalam kehidupan bersama. Kebebasan hanya dinikmati oleh segelintir elite 

yang menghasilkan kesenjangan yang semakin meluas dan melebar. Kebebasan juga berlangsung di 

hampir semua komunitas suku, agama, ras, dan antar golongan penduduk yang sangat beraneka ragam 

corak dan jenisnya, sehingga golongan minoritas menjadi korban tindakan semena-mena yang 

mengatasnamakan kebebasan untuk bertindak apa saja dengan mendominasi dan mendiskriminasi 

kelompok minoritas. 

 Akibatnya, dalam jangka pendek, terjadi kekacauan sistem norma yang luar biasa dan 

menyebabkan banyaknya terjadi konflik dan pelbagai ragam pelanggaran hak asasi manusia antar 

kelompok dan golongan dalam masyarakat. Negara dan kelembagaan negara kurang menjalankan 

fungsinya dengan benar untuk mengatasi kesenjangan dan konflik dalam masyarakat. Negara terasa 

kurang hadir untuk memberikan solusi atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam pergaulan 

bermasyarakat. Pendek kata dalam masa transisi menuju pematangan demokrasi, banyak sekali terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia dimana-mana dan di semua aspek dan bidang kehidupan.  

 Padahal, ide perlindungan konstitusional hak asasi manusia yang diadopsikan ke dalam rumusan 

UUD 1945 masih merupakan sesuatu yang baru dan masih memerlukan upaya sosialisasi yang luas. 

Kalaupun sosialisasi sudah cukup dilakukan, masih diperlukan upaya membangun pengertian kolektif 

yang sama mengenai nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Kesadaran mengenai 

universalitas nilai-nilai masih sering terkendala oleh luasnya cara pandang mengenai relativisme budaya 

yang selalu mereduksi makna universalitas nilai-nilai hak asasi manusia. Lebih-lebih kesadaran hak asasi 

manusia itu juga sudah seharusnya dilembagakan menjadi sikap dan perilaku nyata setiap orang dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, norma-norma hak asasi manusia belum 

cukup hanyak dengan diadopsikan ke dalam rumusan konstitusi secara tertulis, tetapi juga masih harus 

disosialisasikan menjadi kesadaran kognitif segenap warga bangsa, dan bahkan harus pula tercermin 

secara nyata dalam sikap dan perilaku segenap warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
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bernegara. Untuk itu, Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup untuk itu seiring dengan 

perkembangan tingkat peradaban bangsa Indonesia yang semakin tinggi di masa-masa mendatang. 

 Perkembangan tingkat peradaban mempersyaratkan kualitas pendidikan rata-rata yang lebih 

tinggi dan tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi yang juga relatif semakin makmur. Dalam 

kondisi tingkat peradaban yang berkembang semakin tinggi itulah, kesadaran akan kualitas 

penghormatan akan hak-hak asasi manusia akan dengan sendirinya turun berkembang menjadi roh 

keadilan, dan sekaligus menjadi penentu kualitas substansi demokrasi (substantive democracy) dan 

bahkan roh peradaban bangsa di masa depan. Karena itu, meski dalam jangka pendek Indonesia harus 

menerima kenyataan dengan keharusan menghadapi banyaknya konflik dan kasus pelanggaran hak asasi 

manusia, tetapi dalam jangka panjang sistem demokrasi yang dibangun sudah dengan sendirinya akan 

membawa Indonesia kepada kemajuan peradaban dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak-

hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan isu-isu kebebasan beragama, isu kesetaraan 

gender, masalah difabel, dan bahkan masalah orientasi seksual masyarakat pasca modern. 

 


