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Buku saku paralegal ini berkaitan dengan perma-
salahan-permasalahan yang ditemui oleh komuni-
tas agama minoritas di dalam kehidupan sehari-
hari.
melihat para penulis mencoba menyajikan pema-
haman hak atas kebebasan beragama secara seder-
hana dengan bahasa yang diharapkan mudah dipa-
hami oleh seluruh pembaca. Di dalam buku saku
paralegal ini dibahas tentang jaminan hak atas
kebebasan beragama, administrasi kependudukan
dan bentuk-bentuk diskriminasi. ILRC menyusun
buku saku paralegal ini sebagai bagian dari komit-
men untuk melakukan diseminasi pemahaman
atas kebebasan beragama berdasarkan konstitusi,
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kove-
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nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
(Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait
dengan kebebasan beragama.

Kami berharap buku saku ini dapat digunakan
oleh paralegal di komunitas agama minoritas, atau
siapa saja yang tertarik dengan kebebasan beraga-
ma. Paralegal di komunitas agama minoritas di-
harapkan mampu memahami dasar-dasar
kebebasan beragama dan pemahaman prosedural
pengaduan terhadap pelanggaran hak atas kebe-
basan beragama tersebut, sehingga ketika ada
permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan
beragama, paralegal tersebut tidak perlu menung-
gu advokat. Kami juga melihat buku saku ini
sebagai panduan ( ) bagi komunitas untuk
mengetahui prosedur pengaduan permasalahan
kebebasan beragama, dan pemahaman praktis
berkaitan dengan keterampilan advokasi.

Sejatinya, seorang paralegal mempunyai pemaha-
man teknis praktis advokasi dan pemahaman dasar
kebebasan beragama, pemahaman tersebut bisa
dipergunakan oleh paralegal ketika dia berhadap-
an dengan pihak-pihak yang terkait dengan per-
masalahan kebebasan beragama.

self-help

Kami mengucapkan terima kasih kepada HIVOS
yang mendukung penerbitan buku saku ini, dan
juga kepada para penulis serta semua pihak yang
tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontri-
businya dalam penyusunan buku saku ini.

Jakarta, 8 Oktober 2009

Hormat Kami

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC
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HAK ATAS
KEBEBASAN BERAGAMA

Sumber Referensi

Buku saku ini disusun bersumber pada hak atas
kebebasan beragama sebagaimana dirumuskan
dalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipol (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005),
Komentar Umum No.22 atas pasal 18 UU No.12
Tahun 2005 tersebut, dan beberapa putusan
Komite Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan
dengan hak atas kebebasan beragama. Walaupun
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur
hak atas kebebasan beragama, tetapi pasal-pasal
yang berkaitan dengan hak atas kebebasan ber-
agama tidak menjelaskan secara detail bentuk-
bentuk konkrit hak atas kebebasan beragama
tersebut. Berikut ini adalah pertanyaan-perta-
nyaan (disertai dengan jawaban-jawabannya)

Bagian Pertama
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yang sering muncul di komunitas yang berkaitan
dengan hak atas kebebasan beragama. Paralegal
di komunitas minoritas keagamaan dapat meng-
gunakan buku saku ini, khususnya ketika terda-
pat permasalahan berkaitan dengan hak atas
kebebasan beragama di komunitasnya.

Keyakinan seseorang atas agama berada dalam
wilayah pribadi ( ), sehingga negara tidak
mempunyai kewenangan untuk menentukan sah
atau tidaknya status agama seseorang. Prinsip ini
ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang No. 12 Tahun 2005 dan Komentar Umum
Nomor 22 paragraf ketiga atas pasal 18 UU No. 12
Tahun 2005 tentang Konvensi Hak Sipol.

Dalam keadaan perang pun, negara tidak boleh
melakukan intervensi terhadap keyakinan
seseorang atas agamanya. Kalaupun dilakukan,
ini berarti negara telah melakukan pelanggaran

Apakah Negara (Pemerintah, Dewan Perwa-
kilan Rakyat, dan Aparat Penegak Hukum)
mempunyai kewenangan (otoritas) untuk
menentukan sah atau tidaknya status agama
seseorang/sekelompok orang?

Hak
atas keyakinan atas agama tersebut tidak bisa
diintervensi oleh negara, bahkan sekalipun
ketika Negara berada dalam keadaan darurat.

privat

atas kewajibannya untuk menghormati hak sese-
orang atas kebebasan beragama (pelanggaran
pasal 2 ayat 1 dan 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun
2005).

Bentuk-bentuk intervensi negara atas keyakinan
beragama adalah dilarang, khususnya dalam hal
kekerasan (koersi) yang dilakukan oleh negara,
seperti yang ditegaskan di dalam pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 dan
Komentar Umum No. 22 paragraf ketiga dan
kelima atas pasal 18 Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipol.

Apabila ada lembaga/aparatur negara baik di
tingkat lokal maupun pusat menentukan status
keagamaan seseorang/sekelompok orang, maka
setiap warga negara maupun kelompok keaga-
maan berhak untuk mengajukan keberatan
kepada negara atas pemberian status keagamaan
tersebut.

Pemerintah lokal di Kota A (melalui surat kepu-
tusannya) menyatakan sesat ajaran agama yang
dianut oleh sekelompok penduduk di Kota A
tersebut karena ajaran agama tersebut berten-
tangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang
dominan ( ). Tindakan pemerintah
lokal A itu jelas bertentangan dengan ketentuan

Contoh :

mainstream
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pasal 18 ayat (1) UU No.12 Tahun 005 dan
Komentar Umum paragraf ke lima atas pasal 18
ayat (1) UU No.12 Tahun 2005 Pemerintah lokal
di Kota A tidak mempunyai kewenangan untuk
menentukan status keagamaan seseorang/seke-
lompok orang. Mereka dapat membawa kasus ini
ke Komisi Nasional Hak-Azasi Manusia (Komnas
HAM), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
[dengan bantuan Advokat] di wilayah hukum
yang meliputi Kota A tersebut.

Pengertian agama dan kepercayaan harus diarti-
kan secara luas, atau sebaliknya agama tidak
boleh diartikan secara sempit.

. Pasal 18 ayat (1) UU No.12
Tahun 2005 juga melindungi

.

Artinya, agama dan penghayat kepercayaan
sama-sama dilindungi oleh pasal 18 ayat (1) UU
No.12 Tahun 2005. Di satu sisi, negara atau pihak
ketiga tidak boleh menyempitkan pengertian
agama/penghayat. Di pihak lain, negara tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan

Bagaimana Pengertian Agama ?

Agama/peng-
hayat tradisional dan agama/penghayat yang
baru didirikan termasuk ke dalam pengertian
agama/penghayat

keyakinan orang
untuk tidak bertuhan ( ), non-tuhan
( ), bertuhan ( )

atheistic
non-theistic theistic

penyeragaman pengertian agama/penghayat.
Klaim negara dengan yang memberikan batasan
pengertian agama dan kepercayaan merupakan
sebuah pelanggaran atas ketentuan pasal 18 ayat
(1) UU No.12 Tahun 2005.

Jika ada institusi negara termasuk di dalamnya
aparat penegak hukum baik di tingkat pusat
maupun daerah yang memberikan pengertian
agama, maka setiap warga negara berhak untuk
mengajukan keberatan atas pemberian penger-
tian agama tersebut. Atas dasar ketentuan pasal
18 ayat (1) UU No.12 Tahun 2005 dan paragraf
kedua Komentar Umum atas pasal 18 UU No.12
Tahun 2005 tersebut.

Pemerintah Negara A melalui Departemen
Agama mengeluarkan surat keputusan mengenai
pengertian agama yaitu memiliki nabi, kitab suci
tertulis, kota suci dan pengikut. Keputusan terse-
but menimbulkan akibat terhadap agama yang
tidak masuk ke dalam kriteria agama yang dibuat
oleh Pemerintah Negara A tersebut. Tindakan
Pemerintah A jelas melanggar pasal 18 ayat (1)
UU No.12 Tahun 2005 dan paragraph kedua
Komentar Umum Nomor 22 atas pasal 18 UU
No.12 Tahun 2005. Dengan bantuan pengacara

Contoh :
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Apa saja ruang lingkup kebebasan beragama ?

hak untuk pindah agama

Ruang lingkup kebebasan beragama meliputi

dimensi individu dan kolektif. Dalam hal dimensi

individu atas kebebasan beragama, setiap warga

negara mempunyai ,

ter-masuk tidak boleh ada paksaan [kekerasan]

dalam hal pindah agama tersebut. Ketika seorang

warga negara memutuskan untuk pindah agama,

maka dia berpindah atas kesadaran sendiri, dan

bukan atas paksaan, kekerasan, atau motif-motif

ekonomi/politik. Demikan juga dalam hal, hak

setiap orang untuk meninggalkan organisasi ke-

agamaan atau ikut bergabung dengan organisasi

keagamaan. Tidak boleh ada paksaan terhadap

seseorang untuk masuk atau meninggalkan suatu

organisasi keagamaan.

RUANG LINGKUP
KEBEBASAN BERAGAMA

publik, maka penganut agama yang tidak
termasuk ke dalam kriteria agama tersebut dapat
melaporkan tindakan Pemerintah A itu ke Kom-
nas HAM, atau membawa kasus ini ke pengadilan.
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Hak untuk menjalankan ibadah

hak untuk beribadah dan

berkumpul, berorganisasi, hak atas pendidik-

an dan kesehatan khususnya berkaitan deng-

an hak-hak komunitas minoritas agama

secara sendiri
di rumahnya/tempat ibadah juga merupakan
kebebaan beragama yang berdimensi individual
(sesuai dengan ketentuan pasal 17 dan 18 ayat
(1) UU No. 12 Tahun 2005). Hak setiap warga
negara untuk melakukan ritual dan menjalankan
ibadah di rumah atau tempat ibadahnya masing-
masing sesuai dengan keyakinannya, dan ini
tidak boleh dibatasi oleh negara. Intinya, hak atas
kebebasan beragama dalam dimensi individu
adalah hak atas keyakinan keagamaannya, dan
menjalankan ibadah secara privat.

Hak setiap warga negara atas kebebasan beraga-

ma dalam dimensi kolektif/bersama juga

berhubungan dengan

(pasal

19, 21, 22 UU No.12 Tahun 2005 dan pasal 12 dan

13 UU No.11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya). Termasuk di dalamnya kebebasan

untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapat

serta berekspresi sejauh hal tersebut dilakukan

dengan cara-cara yang damai. Ini berarti, indi-

vidu/kelompok agama tidak boleh menggunakan

cara-cara yang tidak damai/menggunakan keke-

rasan ketika menjalankan hak untuk berkumpul,

berpendapat/berekspresi. Dengan kata lain,
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tidak boleh ada maksud jahat/kekerasan dalam

menjalankan kebebasan untuk berkumpul terse-

but. Hak berkumpul misalnya kaitannya dengan

perayaan/ritual keagamaan. Hak setiap kelom-

pok agama khususnya minoritas agama untuk

menyelenggarakan sekolah/pendidikan.

Pemerintah lokal di Kota A melarang upacara ke-

agamaan yang dilakukan oleh sekelompok orga-

nisasi keagamaan, dengan alasan Pemerintah

lokal Kota A menilai organisasi tersebut termasuk

organisasi keagamaan yang sesat dan berten-

tangan dengan pokok-pokok ajaran agama (

). Walaupun penyelenggaraan upacara

keagamaan tersebut diselenggarakan secara

damai, pemerintah lokal Kota A tetap melarang

upacara keagamaan itu. Tindakan pemerintah

lokal Kota A bertentangan pasal 18 ayat (1) dan

(3) UU No. 12 Tahun 2005, dimana selain negara

tidak mempunyai otoritas untuk menentukan

status keagamaan seseorang/sekelompok orang.

Organisasi keagamaan itu termasuk juga indi-

vidu-individu dalam organisasi keagamaan ber-

hak untuk berkumpul secara damai (

) untuk menyelenggarakan

upacara keagamaan.

Contoh :

main-

stream

right to

peaceful assembly

Bagaimana Pembatasan Kebebasan Bera-
gama?

Pembatasan hak atas kebebasan beragama hanya
ditujukan untuk kebebasan beragama yang sifat-
nya sesuai dengan ketentuan pasal 18
ayat (3) UU No.12 Tahun 2005. Dalam konteks ini,

diartikan sebagai pelaksanaan keya-
kinan spiritual atas kebebasan beragama, misal-
nya pelaksanaan kebebasan berpendapat, ber-
kumpul, dan berorganisasi. Sementara hak atas
kebebasan beragama yang berkaitan dengan
keyakinan mutlak tidak bisa dibatasi oleh negara
dengan alasan apapun.

manifestasi

manifestasi
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Pasal 18 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 mensya-

ratkan pembatasan atas kebebasan beragama

sebagai berikut:

Aturan hukum di sini maksudanya adalah aturan

formal yang merupakan hasil proses legislasi.

Aturan hukum di sini tidak sembarangan

dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, badan

eksekutif dan legislatif, melainkan hasil proses

legislasi yaitu pembentukan aturan hukum

tersebut sudah sesuai baik prosedural dan

substansinya dengan kaidah-kaidah keadilan.

Artinya, ketika ada pelanggaran prosedural atau

substansi maka hal ini bukanlah aturan hukum

yang dimaksudkan dasar pembatasan tersebut.

Prosedural maksudnya adalah adanya partisipasi

penuh dari masyarakat dalam pembahasan

aturan hukum itu. Substansi berkaitan dengan

muatan aturan hukum itu tidak berbenturan

dengan kaidah-kaidah keadilan terutama Hak-

Hak Azasi Manusia (HAM), misalnya tidak boleh

menciptakan diskriminasi.

a. Pembatasan tersebut didasarkan atas

aturan hukum.

b. Pembatasan tersebut ditujukan dengan

untuk memenuhi salah satu alasan, antara

lain keamanan publik, ketertiban publik,

kesehatan dan moral publik, dan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban fundamental orang

lain.

Keamanan Publik

Contoh :

Makna pembatasan keamanan publik menurut

Manfred Nowak ( )

ditafsirkan secara terbatas, berbeda dengan

makna keamanan publik di dalam pasal-pasal

lain di dalam Konvensi Sipol. Pembatasan ini akan

dibenarkan seperti ketika ada sekelompok

organisasi agama sedang berkumpul untuk

melakukan prosesi keagamaan, upacara

penguburan jenazah, menyelenggarakan ritual

dan kebiasaan keagamaan yang mana secara

spesifik mengancam keamanan orang-orang lain

(nyawa, fisik dan kesehatan mereka itu) dan

benda-benda lainnya.

Kasus ketika ada organisasi keagamaan yang

sedang bermusuhan saling berhadapan, dimana

salah satu dari mereka sedang mengadakan

Special Rapporteur PBB
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upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara keaga-

maan berpotensi menimbulkan kekerasan. Atau

ketika ada upacara keagamaan yang ternyata

ditujukan untuk kepentingan politik. Maka di sini

negara dapat membatasi hak atas kebebasan

beragama seseorang atau sekelompok orang

tersebut.

Pengertian ketertiban umum di sini adalah untuk

mencegah gangguan terhadap ketertiban publik

dalam arti yang terbatas. Sebagai sebuah gam-

baran seperti aturan untuk pendaftaran

penguburan jenazah dengan maksud untuk

mengatur lalu-lintas, sehingga orang-orang yang

menggunakan jalan tidak terganggu oleh adanya

upacara penguburan jenazah tersebut. Di sini,

ketertiban umum ditafsirkan secara sempit

untuk menjaga arus lalu lintas agar tidak

terganggu oleh adanya upacara penguburan

jenazah tersebut. Tindakan pembatasan oleh

negara terhadap hak atas kebebasan beragama

tersebut dapat dibenarkan.

Ketertiban Publik

Kesehatan dan Moral Publik

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan funda-

mental orang lain

Pengertian moral harus diambil dari berbagai

macam tradisi keagamaan, sosial dan filosofi.

Oleh karena itu pembatasan atas manifestasi

keagamaan atas dasar moral tidak boleh hanya

diambil secara dari satu tradisi saja.

Pembatasan manifestasi keagamaan atas dasar

moral misalnya ritual/upacara keagamaan dalam

kasus ‘ ‘ (ritual keagamaan yang

menyaratkan hubungan seksual), kemudian

upacara/ritual keagamaan yang membahayakan

kesehatan seperti upacara keagamaan/kebiasa-

an keagamaan mewajibkan sunat untuk perem-

puan di Afrika, atau mewajibkan pengikutnya

untuk minum racun. Negara atas dasar alasan-

alasan tersebut ‘dapat’ membatasi manifestasi

keagamaan setiap warga negara.

Pembatasan atas manifestasi keagamaan dalam

hal melindungi hak-hak dan kewajiban fun-

damental orang lain, hanyalah untuk hak-hak dan

kewajiban yang fundamental saja. Artinya, tidak

semua hak dan kewajiban orang lain dilindungi.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental

eksklusif

black masses
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yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945,

khususnya pasal 28 I ayat (1), dimana hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah HAM yang tidak bisa

dikurangi dalam kondisi apapun.

Manifestasi keagamaan harus dilarang oleh

negara ketika ada advokasi atas dasar kebencian

terhadap agama atau ras (pasal 20 ayat 2 UU

No.12 Tahun 2005), dan juga dihubungkan

dengan kewajiban negara di dalam pasal 26 UU

No.12 Tahun 2005 yang menjamin perlindungan

yang sama dan efektif terhadap diskriminasi

agama dan rasial khususnya terhadap kelompok

minoritas.

Hal yang sama juga terjadi ketika hak seseorang

untuk menentukan nasib sendiri, hak atas

persamaan perempuan ( ), larangan per-

budakan, hak atas integritas fisik dan mental, hak

untuk menikah, hak-hak minoritas, hak atas pen-

didikan dan kesehatan berkonflik dengan hak

atas manifestasi agama orang lain. Kebiasaan ke-

agamaan yang mewajibkan perempuan untuk di-

sunat diduga bertentangan dengan hak-hak dan

ke-bebasan-kebebasan orang lain yaitu hak

gender

perempuan atas integritas fisik dan mental serta

persamaan gender.

Pembatasan manisfestasi keagamaan harus

proporsional, yaitu memperhitungkan berat dan

intensitas keperluan pembatasan tersebut.

Pembatasan tidak menjadi sebuah aturan ( ).

Pembatasan dilakukan dalam sebuah masyarakat

yang demokratis dimana nilai-nilai keragaman

atau heterogenitas dalam masyarakat dihargai

dan dihormati ketika memutuskan pembatasan

tersebut. Pembatasan yang berlebihan, misalnya

dalam hal berat dan intensitas, ternyata tidak

menimbulkan keperluan untuk pembatasan

manifestasi keagamaan. Pembatasan selayaknya

juga merupakan upaya terakhir (

) ketika upaya-upaya lain sudah

dilakukan secara maksimal.

Pembatasan atas manifestasi keagaman

bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, karena

harus memenuhi ketiga syarat di atas. Artinya,

jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi

maka pembatasan atas manifestasi keagaman

adalah . Untuk itu negara, khususnya

aparat penegak hukum, perlu mengetahui ketiga

c. Pembatasan tersebut perlu dilakukan

untuk memenuhi salah satu alasan-alasan di

atas.

TIDAK SAH

rule

the last

restrictive mean
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LARANGAN TERHADAP
TINDAKAN KEKERASAN

Bagian Ketiga

Tindakan kekerasan apa saja yang dilarang
berkaitan dengan kebebasan beragama?

insentif dan hak istimewa ( )

Pasal 18 ayat (2) UU No.12 Tahun 2005 melarang

tindakan kekerasan yang melanggar hak atas

kebebasan beragama seseorang. Kekerasan tidak

hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi juga adanya

dalam

hal keanggotaan di dalam organisasi keagamaan,

apakah itu dalam ranah hukum perdata (hukum

waris dan atau hak milik) maupun

hukum publik (dalam hal akses ke pelayanan

privilege

property

syarat pembatasan di atas khususnya alasan-

alasan yang dapat dibenarkan dalam pembatasan

manifestasi kebebasan beragama. Begitu juga

kelompok minoritas keagamaan, harus menge-

tahui alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan

syarat-syarat pembatasan atas manifestasi

keagamaan tersebut. Sehingga ketika ada suatu

kasus di komunitasnya masing-masing, maka

mereka dapat mengantisipasi jika ada pelang-

garan atas syarat-syarat pembatasan tersebut.

Setiap warga negara/kelompok agama berhak

untuk mengajukan keberatan atas pembatasan

yang dilakukan oleh negara jika pembatasan itu

tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)

UU No.12 Tahun 2005 dan Komentar Umum.
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publik, pajak, kesejahteraan sosial). Ketika ada

hak istimewa yang dinikmati oleh sekelompok

pengikut agama dalam hal pajak atau layanan

publik maka ini juga secara tidak langsung

merupakan bentuk kekerasan dalam konteks

pasal 18 ayat (2) (Lihat Nowak 416: 2005).

Bentuk kekerasan lain yang dilarang oleh pasal

18 ayat (2) adalah ancaman penggunaan

atau kekerasan terhadap seseorang

untuk patuh terhadap ajaran agamanya atau

orang lain di luar agama tersebut untuk patuh

terhadap ajaran agama, meninggalkan ajaran

agamanya, mengubah agama seseorang. Atau

kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang

mempunyai maksud dan dampak yang sama

dengan yang di atas seperti membatasi akses

seseorang atas pendidikan, pelayanan kesehatan,

pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin pasal 25

UU No.12 Tahun 2005 dan ketentuan-ketentuan

lain dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan

pasal 18 ayat (2).

Setiap warga negara/sekelompok orang berhak

untuk menolak kriminalisasi atau ancaman fisik

atas dasar kepatuhan atas agama, paksaan untuk

meninggalkan agamanya, mengubah agamanya.

Begitu juga ketika ada hak-hak istimewa dan in-

sentif yang dinikmati oleh sekelompok/seorang

sanksi

pidana

penganut agama, setiap warga negara/sekelom-

pok warga negara berhak untuk keberatan atas

praktek-praktek tersebut.

Pemerintah negara A membuat aturan pidana

yang mewajibkan warganya untuk patuh

terhadap ajaran agamanya, jika tidak maka ada

ancaman pidana. Tindakan Negara A merupakan

bentuk kekerasan dan melanggar pasal 18 ayat

(2) UU No.12 Tahun 2005. Warga di Kota A yang

mempunyai kedudukan hukum/berpotensi

menjadi sasaran aturan pidana tersebut berhak

Contoh :
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untuk mengajukan hak uji materil ke Mahkamah

Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusi-

onalitas ketentuan pidana tersebut terhadap

konstitusi.

DAFTAR ALAMAT

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(KOMNAS HAM)

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera

Barat

Perwakilan Komnas HAM Provinsi

Kalimantan Barat

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat

Telp/Fax: 021 - 3925 230021 - 3925 227

email : info@komnas.go.id

Jl. Rasuna Said No. 74, Padang, Sumatera Barat

Telp. : +62 – 751 – 7050320

Fax. : +62 – 751 – 4050528

email : pengaduan.sumbar@komnasham.go.id

Jl. Daeng Abdul Hadi No. 146 (Belakang PLN)

Pontianak – Kalimantan Barat

Telp/Fax: +62 – 561 – 736112

email : pengaduan.kalbar@komnasham.go.id

Jl. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua

Telp/Fax: +62 – 967 – 521592

email : pengaduan.papua@komnasham.go.id
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Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi

Maluku

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi

Sulawesi Tengah (Palu)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)

Jl. Tengku Cik Ditiro No.16, Banda Aceh

Telp : +62 – 651 – 28329  Fax : +62 - 651 -

33605

email : pengaduan.aceh@komnasham.go.id

Jl. Martha Kristina Tiahahu, No.1 Puncak-Bogor

Karang Panjang- Ambon, Maluku

Telp/Fax: +62 – 911 – 316003

email : pengaduan.maluku@komnasham.go.id

Jl. Letjen Soeprapto No.48 Palu -  Sulawesi

Tengah

Telp.: +62 - 451- 4214255   Fax : +62 - 451 -

453671

email : pengaduan.sulteng@komnasham.go.id

Jl.  Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat

Telp : +62 21 351 0071

ORI Perwakilan Wilayah D.I. Yogyakarta dan

Jawa Tengah

ORI Perwakilan Wilayah NTT dan NTB

ORI Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan

Gorontalo

ORI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan

Nanggroe Aceh Darussalam

Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru,

Tegalrejo, Yogyakarta

Telp : +62 0274 565314

Fax : +62 0274 565314

Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kel. Oebufu,

Kec. Oebobo, Kupang, NTT

Telp : +62 0380 839325

Fax : +62 0380 839325

Jl. Babe Palar No. 57 Tanjung Batu, Manado,

Sulawesi Utara

Telp : +62 0431 855966

Fax : +62 0431 855966

Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara

20153

Telp : +62 061 4565129

Fax : +62 061 4565129
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GERAKAN ANTI DISKRIMINASI (GANDI)

LBH JAKARTA

INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION

AND PEACE (ICRP).

ALIANSI NASIONAL BHINNEKA TUNGGAL IKA

(ANBTI)

JL. MANDALA RAYA 24 TOMANG JAKARTA

11440 T  : 021-68700570

F  : 021 – 5673869

Email :gandi_ancyahoo.com,

info@gandingo.org, wisantaca@yahoo.com

JL.DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA

Telp/Fax  :021-3145518/ 021-3912377

Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta

10520

Telepon : 021-42802349 / 42802350

Fax : 021-4227243

Email : icrp@cbn.net.id

Website : www.icrp-online.org

JL.TEBET BARAT DALAM VII NO.19, JAKARTA

Telp/Fax  :021-8312771

BADAN KOORDINASI ORGANISASI

KEPERCAYAAN (BKOK)

HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (HPK)

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER

(ILRC)

HUMAN RIGHTS WORKING GROUP

JL.WASTUKANCANA NO. 33 BANDUNG

T  :022-4265318

JL.IR.H.JUANDA NO. 4 A JAKARTA

JL.TEBET TIMUR I NO.4, TEBET

JAKARTA SELATAN

Telp : : 021-93821173, Fax :  021-8356641

Email :Indonesia_lrc@yahoo

Website :www.mitrahukum.org

Jiwasraya Building Lobby Floor

Jl. R.P Soeroso No 41

Gondangdia, Menteng

Jakarta 10350

+62-21-3143015,

+62-21-7073350562 , 21-3143058

hrwg@hrwg.org
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PROFIL

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER
(ILRC)

Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

Latar Belakang

(ILRC) adalah
organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi
pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju
demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi,
minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat
legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah
penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum
yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran hak di
tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga
kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika
instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat
tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti
hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan
usulan lokal untuk menyediakan bantuan hukum.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum
sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting
untuk menyediakan lulusan fakultas hukum hukum
yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai
profesi yang ada, seperti biro-krasi, institusi-institusi
negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi
masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang
legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di
dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum
mempunyai peranan penting untk membangun budaya
hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

The Indonesian Legal Resource Center

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

INDONESIA (YLBHI)

Jl. Diponegoro  No. 74 Jakarta Pusat 10320

INDONESIA

Telepon: 62-21-3145518/ 3912377

E-mail :info@ylbh.or.id Website :

http://www.ylbhi.or.id/
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Pendirian (ILRC)
merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan
hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan
keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi
cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi

dan mengabaikan pemasalahan
keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempu-
nyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan
hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin,
tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud
yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemah-
nya paradigma yang berpihak kepada masyarakat mis-
kin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Pergu-
ruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber
daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika
terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma
antara hukum yang hidup di masya-rakat dan hukum
negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk
mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan
hukum.

The Indonesia Legal Resource Center

profit oriented lawyer

Visi dan Misi

Misi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan
sosial di dalam pendidikan hukum’. Sedangkan misi
ILRC adalah; (1) Menjembatani jarak antara Perguruan
Tinggi dengan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendi-
dikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan
sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-
organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam
reformasi hukum dan keadilan sosial.

Pendiri/Badan Pengurus :

Dadang Trisasongko (Ketua)

Renata Arianingtyas (Sekretaris)

Sony Setyana (Bendahara)

Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota)

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota)

Uli Parulian Sihombing (Anggota)

Badan Eksekutif :

Uli Parulian Sihombing (Direktur)

Fulthoni (Program Manajer)

Siti Aminah (Program Officer)

Evi Yuliawati (Keuangan)

Herman Susilo (Administrasi)

Struktur Organisasi
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