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Menginginkan                       
“Indonesia Tanpa Diskriminasi” 
saat ini memang masih          
seperti bermimpi. 
Namun ada mimpi                      
yang sekedar mimpi,                        
dan ada mimpi yang 
memang bisa diraih. Mimpi                                     
“Indonesia Tanpa Diskriminasi,” 
termasuk yang bisa dicapai, 
kendati dengan sejumlah 
syarat. Untuk bisa diraih, 
mimpi itu  harus menjadi aksi.                          
Dan aksi sosial di era ilmu 
pengetahuan harus bermula 
dari riset, data, dan statistik.                                          
Dari mimpi ke 
statistik!
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“Masa depan milik mereka
yang percaya kepada keindahan mimpinya.”  

Kalimat yang sangat bertenaga itu diucapkan oleh Eleanor 
Roosevelt berulang-ulang. Saat itu  Eleanor Roosevelt berjuang agar  
kulit hitam dan perempuan diperlakukan setara. Ia bertarung agar 
prinsip hak asasi manusia menjadi pegangan dunia baru. Amerika 
Serikat tempat Eleanor berkiprah belum seperti saat ini. Di tahun 
1940an, diskriminasi atas rasial sangat pekat. Perempuan juga masih 
terasing dari dunia publik. 

Eleanor mengucapkan kata-kata itu untuk memberikan semangat 
kepada publik agar berani dan percaya pada perjuangan bersama.  Selain 
itu, kata-kata ini ia gunakan juga untuk memperkuat dan meyakinkan 
dirinya sendiri: Bahwa sangat berharga memperjuangkan sebuah 
gagasan walau rintangannya sangat terjal. Eleanor mengalami suasana 
jatuh bangun dan kadang keputus-asaan dalam perjuangannya.

Namun Eleanor ingin berhasil. Ia perlu sejenis “mantra.” Ia ingin 
meyakinkan orang  lain dan dirinya sendiri untuk percaya dan mulai 
dengan bermimpi. Bermimpi, bermimpi, dan bermimpi. Kini apa 
yang diperjuangkan oleh Eleanor sudah menjadi kultur yang dominan 
di negaranya. Masyarakat baru telah terbentuk yang dimulai dari 
mimpi yang dihembuskannya.

Buku ini juga ditulis dengan ikhtiar yang sama: bermimpi. Yaitu 
mimpi yang indah tentang Indonesia di masa depan.  Mimpi akan 
datang era “Indonesia Tanpa Diskriminasi”. Manusia Indonesia 
tak lagi dinilai berdasarkan identitas sosialnya, baik agama, paham 
agama, etnis, jenis kelamin, bahkan orientasi seksual. Manusia 
Indonesia tak lagi diperlakukan berbeda karena ikatan primordialnya 
oleh  tetangganya, hukum, dan pemerintah. Akan datang era dimana 
mereka hanya dinilai dan dihakimi berdasar karakter dan tindakan 
mereka saja. Mereka mendapatkan perlindungan hukum dan hak 
sosial, politik, ekonomi yang sama, tak hanya dalam wacana atau 
hukum tertulis, tapi juga dalam praktik kehidupan sehari- hari.
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Itulah era Indonesia masuk dalam kultur peradaban modern yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Harmoni dalam keberagaman 
ini bukan saja sangat kondusif  bagi politik yang stabil. Bukan saja 
kondisi itu juga  positif  bagi ekonomi untuk tumbuh. Sekaligus juga 
harmoni itu membuat Indonesia terasa “homy.” Warganya merasa 
nyaman seperti teduhnya sebuah rumah yang dimiliki dan dinikmati 
bersama. Visi ini seharusnya sudah bisa dicapai sebelum 2028, atau 
100 tahun setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan.    

Menginginkan  “Indonesia Tanpa Diskriminasi” saat ini memang 
masih seperti bermimpi. Namun ada mimpi yang sekedar mimpi, 
dan ada mimpi yang memang bisa diraih. Mimpi “Indonesia Tanpa 
Diskriminasi,” termasuk yang bisa dicapai, kendati dengan sejumlah 
syarat. Untuk bisa diraih, mimpi itu harus menjadi aksi. Dan aksi 
sosial di era ilmu pengetahuan harus bermula dari riset, data, dan 
statistik.  Dari mimpi ke statistik!

ND = 55%I  + 45%A1

Ini memang persamaan matematika. Tapi rumus ini bukan 
bagian dari ilmu fisika, dan tak hendak menjelaskan fenomena alam.  
Ini adalah sebuah formula di dunia sosial! Rumus ini adalah hasil 
riset ilmu sosial dan data untuk mecapai kondisi Indonesia Tanpa 
Diskriminasi. Formula ini juga bisa diterapkan di belahan dunia 
lainnya. Formula ini disusun berdasarkan data, model statistik, dan 
hipotesis. Detail mengenai formulasi ini dan metode perhitungannya 
akan dibahas panjang lebar di Bab III.

ND = Non-Diskriminasi(kondisi/level diskriminasi/     
       nondiskriminasi/ toleransi di sebuah wilayah)

I  =  Infrastruktur Sosial 

A  =  Action Para Aktor 

1  Terima kasih kepada Eriyanto yang banyak membantu mencarikan data dan model statistik un-
tuk riset ini. Namun persamaan matematika di atas adalah modifikasi yang  sepenuhnya tanggung 
jawab penulis pribadi jika terjadi kesalahan.

Harmoni dalam keber-
agaman ini bukan saja 
sangat kondusif bagi 
politik yang stabil. Bukan 
saja kondisi itu juga  
positif bagi ekonomi 
untuk tumbuh. 
Sekaligus juga 
harmoni itu membuat 
Indonesia terasa 
“homy.”
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Formula di atas berangkat dari renungan dan perdebatan teoritik 
sepanjang sejarah ilmu sosial mengenai variabel yang mempengaruhi 
perilaku individu atau yang menentukan kesadaran kolektif  masyarakat. 
Para filsuf, sosiolog, dan teoritisi terbagi dalam tiga kubu. Satu kubu, 
seperti yang diwakili oleh Durkeim, Karl Marx, teoritisi strukturalis, 
dan fungsionalis menyatakan bahwa struktur sosial yang menentukan. 
Individu dibentuk oleh lingkungannya, baik yang berbentuk sistem 
ekonomi, politik, ataupun kultur. Manusia memang membuat sejarah. 
Tapi ia tidak membuat semaunya. Ia dibatasi oleh stuktur sosialnya.

Sebaliknya, pemikir seperti Weber dan aliran Methodelogical 
Individualism lebih menekankan kepada peran agency/aktor yang 
paling berpengaruh menentukan prilaku individu atau kesadaran 
kolektif. Menurut pandangan ini, struktur sosial memang membentuk 
prilaku publik. Tapi selalu ada manusia unggul yang mampu menjaga 
jarak dan merenungkan stuktur sosialnya. Pada gilirannya action para 
agency ini yang membentuk lingkungan baru,  yang dimapankan ke 
dalam sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sistem yang mapan 
ini kembali diubah oleh action agency yang lain. Begitu seterusnya.

Kubu ketiga mencoba mendamaikan dua penyebab besar itu. 
Pemikir seperti Anthony Gidens dan Bourdie menyatakan baik 
struktur sosial dan agency, keduanya bersinerji membentuk prilaku 
individu ataupun kesadaran kolektif. Lingkungan tempat individu 
itu tumbuh memberikan insentif  dan disinsentifkan bagi perilaku 
publik tertentu.  Namun dalam ruang yang sama, bisa hadir agency 
yang memperkuat atau memperlemah pengaruh struktur itu. Jika 
pengaruh agency itu lebih kuat, tak hanya perilaku individu itu yang 
terpengaruh, tapi struktur sosialnya ikut juga berubah. Sebaliknya 
jika pengaruh struktur sosialnya yang lebih kuat, stuktur itu bisa 
mempengaruhi aktor yang tadinya berbeda menjadi terkooptasi 
oleh sistem yang mapan.2

Penulis ingin menawarkan formula yang lebih maju setahap lagi. 

2  Uraian mengenai perdebatan teoritik antara pengaruh  Struktur  dan Agency, antara infrastuktur 
sosial dan peran aktor  dapat dibaca antara lain di Alex Callonicos:  Making History: Agency, 
Structure, and Change in Social Theory, koninklijke Brill Leiden, Netherland, 2004. 
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Penulis tak hanya membenarkan pendekatan sinerji antara struktur 
dan agency, tapi juga memberikan bobot persentase pengaruh 
struktur dan agency itu, berdasarkan data yang ada dan model statistik. 
Tentu saja langkah yang lebih maju ini terbuka bagi siapa pun untuk 
mengujinya, baik dengan riset atau metode lainnya.

Dalam formula ini, “struktur” dalam pengertian strukturalis 
diberi label dengan Infrastuktur Sosial (I). Sedangkan “agency” 
dalam pengertian penganut methodological individual diberi 
label Aktor (A). Untuk kasus level diskriminasi, simulasi statistik 
berdasarkan data yang ada, berujung pada rumus: ND = 55%I + 
45%A. Kontribusi struktur sosial untuk mempengaruhi prilaku 
individu atau kesadaran kolektif  sebesar sekitar 55%. Sedangkan 
pengaruh Aktor sebesar sekitar 45%. Penulis akan membahas 
rumusan ini secara rinci di Bab III.

Kondisi diskriminasi atau nondiskriminasi di suatu wilayah 
bisa dilihat sebagai proses yang saling mempengaruhi antara 
peran struktur sosial dan peran aktor. Individu hidup dalam suatu 
struktur tertentu yang bisa membentuk individu. Tetapi pada saat 
yang bersamaan, individu juga bisa mengubah struktur tersebut. 

Kondisi diskriminasi lahir dari struktur tertentu seperti tidak 
adanya jaminan hukum, negara yang otoriter, stereotip yang 
buruk terhadap kelompok lain, tradisi serta warisan masa lalu, dan 
sebagainya. Struktur ini bisa membentuk individu yang hidup di 
suatu wilayah yang menjadi pribadi yang diskriminatif. 

Tetapi  proses ini tidak kaku. Manusia bukanlah mesin yang 
terus menerus didikte oleh struktur. Meski berada dalam struktur 
yang diskriminatif, individu pada dasarnya juga secara aktif  bisa 
mengubah, dan menyesuaikan diri. Sejarah memperlihatkan 
banyak wilayah yang semula diskriminatif  bisa keluar dari kondisi 
diskrimninatif  ketika aktor secara aktif  mengubah kondisi yang 
diskriminatif  tersebut. Melalui proses yang panjang, aktor tersebut 
tidak larut dan dibentuk oleh koindisi diskriminatif, tetapi tampil 
dengan mengubah struktur diskriminatif.

Melalui proses yang 
panjang, aktor tersebut 
tidak larut dan dibentuk 
oleh koindisi 
diskriminatif, tetapi 
tampil dengan mengubah 
struktur diskriminatif.
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Struktur sosial juga bukanlah sesuatu yang bersifat stabil. Ia 
produk sejarah dan bisa berubah. Suatu wilayah yang diskriminatif  
tidak selamanya akan diskriminatif  tetapi bisa berubah menjadi 
antidiskriminatif  atau penuh toleransi. Struktur dibentuk oleh kesadaran 
praktis, berupa tindakan berulang-ulang, yang tidak memerlukan proses 
refleksif  (perenungan), dan tidak ada “pengambilan jarak” oleh si agen 
terhadap struktur. Ketika makin banyak agen mengadopsi cara-cara 
mapan atau rutinitas keseharian dalam melakukan sesuatu, mereka 
sebenarnya telah memperkuat tatanan struktur (order). 

Tapi perubahan (change) struktur bisa terjadi jika semakin banyak 
aktor/agen yang mengadopsi kesadaran diskursif. Yaitu, manakala si 
agen “mengambil jarak” dari struktur sosialnya dan melakukan sesuatu 
tindakan dengan mencari makna/nilai dari tindakannya tersebut. 
Hasilnya bisa berupa tindakan yang menyimpang dari rutinitas atau 
kemapanan, dan praktis telah mengubah struktur tersebut.

Aspek struktur, oleh penulis didefinisikan sebagai I (infrastruktur 
sosial), yakni kondisi struktural bagi lahirnya diskriminasi atau 
antidiskriminasi. Aspek agen oleh penulis didefinisikan sebagai  A 
(Action pada aktor), yakni tindakan dari individu yang secara terus 
menerus berusaha mengubah sistem dan struktur yang diskriminatif. 

Berdasarkan uji statistik, model, dan data yang ada, persentase 
level diskriminasi di sebuah negara ditentukan oleh 55% infrastruktur 
sosial di negara itu dan 45%  oleh gerakan para aktornya3. 

Dalam buku ini, kondisi struktural  dilihat dari empat model yang 
bisa mempengaruhi lahirnya diskriminasi, yakni faktor sosiologis, 
kosmopolitanisme, ekonomi politik, dan nilai  demokrasi. Variabel 
terpenting dari empat model ini adalah corak institusi (sistem 
hukum, sistem politik, kebijakan pemerintah) dan corak demografi 

3 Pada tahap pertama, penulis menggunakan model statistik regresi untuk mengetahui seberapa 
besar dependen variabel (Level Diskriminasi/toleransi/Non-Diskriminasi : ND) dapat dijelaskan 
oleh aneka independen variabel yang tergabung dalam label Infrastruktur Sosial (I).  Uji statistik 
menunjukan Infrastruktur Sosial hanya menjelaskan level diskriminasi sekitar sebesar 50% - 60% 
(R Square =  0.5 – 0.6).  Dibuat rata-rata, infrastruktur sosial (I) itu hanya bisa menjelaskan sekitar 
55% saja dari Level Non-Diskriminasi.  Sisa 45% nya harus dijelaskan oleh variabel lain. Tahap 
berikutnya,  penulis membuat persamaan matematis dimana 45% itu dihipotesiskan dengan peran 
aktor (A). Mengapa peran Aktor yang dijadikan hipotesis untuk mengisi sisa 45% akan dijelaskan 
lebih detail di Bab III.
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(tingkat pendidikan populasi, kesejahteraan ekonominya,  dan aksesnya 
ke informasi). Gabungan infrastruktur soal ini menyumbang sekitar 55% 
untuk menjelaskan level diskriminasi.

Sistem hukum, sistem politik, dan kebijakan pemerintah memberi 
pengaruh signifikan kepada level diskriminasi karena ia menstimulasi apa yang 
dibolehkan dan dilarang dengan sanksi hukum dan sanksi sosial. Hukum, 
sistem  politik, dan kebijakan pemerintah  selalu menjadi alat social engineering 
yang efektif  bila dikerjakan dan diterapkan secara tegas dan konsisten. 

Jika sebuah negara  menerapkan hukum yang keras melarang diskriminasi, 
juga menjalankan sistem politik demokrasi dengan civil liberty, dan banyak 
melahirkan kebijakan pemerintah yang melindungi hak asasi manusia, maka 
kemungkinan besar (atau 55%) negara itu akan  memiliki masyarakat yang 
toleran, pro keberagaman, dan sangat rendah tingkat diskriminasinya.

Dari mana angka 55% itu lahir? Angka itu didapat dari test data dalam 
model statistik regresi.   Model ini mengoperasionalisasikan empat model 
teori ke dalam beberapa variabel yang bisa diukur dan tersedia datanya. 
Teori itu kemudian diuji dengan data yang berasal dari sumber data 
kredibel, baik nasional, ataupun dunia. 

Gabungan dari empat model itu akan menjelaskan level diskriminasi, 
yang  memang berbeda-beda untuk tingkat dunia dan tingkat Indonesia. 
Angkanya juga berbeda untuk menjelaskan masing masing jenis 
diskriminasi: agama, etnis atau orientasi seksual.  Angka 55% adalah 
sebagai angka average, atau angka rata-rata.

Sekitar 45% sisanya harus dijelaskan oleh variabel lain di luar gabungan 
empat model itu.  Penulis mengajukan hipotesis bahwa sejumlah 45%  level 
diskriminasi disebabkan juga oleh peran aktor. Aneka pilihan, gerakan sosial, 
strategi, pembentukan opini dari para aktor pelopor  (politisi, bisnis, civil 
society, individu) terhadap isu diskriminasi juga sangat krusial.4

 -o0o-

4  Sisa 45% untuk variabel lain di luar Infrastruktur Sosial  (gabungan empat model teori) dibuktikan 
dalam uji statistik yang diuraikan di Bab III. Namun sisa 45%  dilabelkan untuk peran aktor itu adalah 
hipotesis yang perlu diuji oleh riset berikutnya ketika bentuk pengukuran (measurment) sudah semakin 
berkembang. Peran aktor begitu beragam dan sulit diperbandingkan untuk dibuatkan kuantifikasi yang 
valid dan reliabel sampai ketika buku ini ditulis. Sebuah hipotesis bisa diajukan mengisi kekosongan itu, 
yang detailnya akan diurai di Bab III.
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Fakta yang terang benderang: di semua gerakan penghapusan 
diskriminasi yang sukses, selalu berdiri sang aktor atau kumpulan 
aktor yang memulai dan merawatnya. Masalahnya hanya soal 
kuantifikasi: seberapa besar sumbangan peran aktor itu dibandingkan 
variabel lain yang dinyatakan dalam persentase.

Untuk mengetahui peran aktor itu, penulis terbang dengan mesin 
waktu menjelajah ke masa silam ketika peradaban di muka bumi ini 
masih penuh diskriminasi. Penulis bertemu dengan aneka aktor yang 
ikut mempengaruhi perubahan masyarakat di banyak tempat dalam 
perjalan itu virtual ini.

Mesin waktu itu terbang membawa penulis ke Eropa. Pertama 
kali, mesin waktu berhenti tepat pada tanggal 31 Oktober 1517. 
Penulis berhadapan langsung dengan pintu gerbang All Saint’s Curch 
di Jerman. Di pintu itulah Martin Luther menempelkan gagasannya, 
yang melahirkan paham agama baru: Protestan.

Kisah selanjutnya adalah perang dan darah. Itu era ketika berbeda 
agama, menjadi Katolik atau Protestan berarti mati, dibunuh, atau 
dibakar hidup-hidup. Sejarawan mencatat, selama pertentangan paham 
agama Katolik versus Protestan, sekitar 50 juta manusia sudah mati 
terbunuh. Kini pemeluk Protestan dan Katolik bisa duduk bersama 
dalam harmoni. Perbedaan paham agama itu di Eropa sana, juga di 
Amerika Serikat,  kini tak lagi masalah dan sudah diterima sebagai 
kelaziman. Dunia berubah secara mendasar. 

Di balik perubahan itu, berdiri para aktor yang berperan penting 
mendamaikan dua pihak yang bertikai paham itu. Ada filsuf  yang 
memberikan dasar pemikiran hak asasi manusia untuk berbeda soal 
agama dan lainnya, namun tetap harus diperlakukan sama, seperti 
John Locke, Victor Hugo, Edmun Burke, dan Jeremy Bentham. Ada 
politisi yang kemudian menjadi presiden yang ikut merancang konstitusi 
Amerika Serikat yang melindungi keberagaman itu seperti Thomas 
Jefferson.  Ada Queen Elisabeth I, The Virgin Queen,  di Inggris 
pada abad pertengahan, yang memproteksi Protestan dan perburuan 
kalangan Katolik. Dan lain sebagainya.
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Mesin waktu penulis meninggalkan Jerman, dan terbang lagi 
ke tempat lain. Mesin itu berkeliling,  lalu berhenti di di Baltimore, 
Amerika Serikat, Tahun 1836. Di hadapan penulis terbentang 
perumahan tuan tanah milik Colonel Llyod. Dari perumahan ini, 
seorang budak kulit hitam mencoba melarikan diri. Budak ini bernama 
Fredrich Douglas yang kemudian akan dikenang sebagai salah satu 
pahlawan yang menghapus perbudakan.

Kisah Douglas adalah bagian dari sejarah panjang perbudakan.  
Tercatat sekitar 12 juta orang kulit hitam menjadi budak kulit putih. 
Mereka dimiliki sebagaimana komoditi. Mereka bisa dijual, diperkosa, 
bahkan dianiya. Sejarah mencatat, umumnya mereka diangkut 
dari Afrika untuk dibawa ke Amerika Serikat dan Eropa. Tradisi 
perbudakan ini, dengan mengangkut mereka dari Afrika, berlangsung 
selama 300 tahun, atau tiga abad. 

Mereka diangkut selayaknya hewan. Diikat dan dikandangi.  
Kurang lebih 2.5 juta orang budak kulit hitam mati di dalam kapal 
karena buruknya tempat penampungan. Jasad mereka dibuang ke laut 
dengan rileks saja. Sebagaimana mereka membuang bangkai ikan yang 
sudah busuk. Sekitar 6 juta orang lainnya mati dianiaya ketika mereka 
menjadi budak. Kini satu dari cicit kulit hitam itu menjadi presiden 
Amerika Serikat: Barack Obama. Ia bahkan dipilih kembali kedua 
kalinya oleh mayoritas kulit putih. Pemilih kulit putih ini cicit dari para 
kakek yang dulu menjadi tuan si kakek kulit hitam. Seorang anak dari 
ras yang dulu menjadi budak kini menjadi presiden terpilih sebuah 
negara super power. Peradaban sudah sangat berubah.

Di balik perubahan itu, berdiri para aktor yang perannya tak bisa 
diingkari. Ada budak yang kemudian menjadi aktivis seperti Fredrich 
Douglas itu. Ada presiden yang sangat berani mengambil risiko 
menginisiasi perubahan konstitusi seperti Abraham Lincoln. Juga ada 
novelis Harriet Beecher Stow yang pada Tahun 1852 menerbitkan 
Uncle Tom’s Cabin. Ada Martin Luther King yang menolak pemisahan 
kulit hitam dan kulit putih dalam fasilitas umum. Dan banyak lainnya. 

Mesin waktu penulis kembali melesat, melayang-layang di udara. 
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Tiba-tiba tak terkendali dan menukik dan berhenti di Pennsylvania 
Avenue, Washington DC tepat tanggal 3 Maret 1913. Tampak dari 
jauh wajah Alice Paul.  Ia memimpin gerakan emansipasi perempuan 
dan berjuang bersama National American Women Suffrage 
Organization. Untuk pertama kali dalam sejarah, gerakan ini berhasil 
melibatkan perempuan dalam politik. Perempuan akhinya punya hak 
memilih dan dipilih dalam pemilu.

Sebelum Alice Paul, terbentang sejarah diskriminasi atas 
perempuan yang sama tuanya dengan umur peradaban. Perempuan 
dianggap manusia kelas dua. Tempatnya di dalam rumah: melahirkan 
dan mengurus rumah tangga. Mereka dijauhkan dari pendidikan, 
dunia kerja, apalagi politik. Jika cantik, mereka dijadikan selir, lalu 
dilepas tanpa ada perlindungan hukum. Tak jarang pula mereka 
menjadi korban kekerasan domestik tanpa bisa membela diri karena 
dominannya kultur patriakal. Jumlah perempuan yang menjadi 
korban diskriminasi adalah separuh dari jumlah populasi dunia!

Kini dunia sudah begitu berubah. Perempuan dan laki-laki di 
negara modern adalah dua sayap burung yang sama kokohnya. Di 
banyak profesi, bahkan perempuan lebih dianggap menonjol. Dunia 
benar-benar sudah berubah. Di balik sukses emansipasi perempuan, 
berdiri banyak aktor penting. Ada Virginia Wolf, Simon de Beauvior, 
dan Betty Frieden pemikir feminis yang ikut menyalakan gerakan 
liberalisasi perempuan. Ada Carol Hanish yang berjuang mengakhiri 
diskriminasi perempuan di tempat kerja. Dan banyak lagi.

Kembali mesin waktu melayang membawa penulis terbang jauh.  
Kini mesin itu menukik ke Castro Distric, San Fransisco. Penulis 
melihat tanggal menunjuk ke angka 27 November 1978. Suara senapan 
meletus. Harvey Bernald Milk ditembak dan tewas. Sehari setelah itu 
San Fransisco digoyang demo besar. Harvey Milk dipuja-puji sebagai 
gay yang paling terkenal yang berani terbuka ke publik.   Ia dikenang 
karena termasuk orang pertama yang memulai tradisi berterus terang 
kepada publik: “Saya gay! Saya bangga! Dan saya normal!”
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panjangnya. Betapa kaum homoseksual dinista, dianggap menyimpang, 
atau sakit psikologis. Oleh agama, mereka bahkan dianggap pendosa 
besar. Mereka dihujat. Bahkan sampai Tahun 2013, masih banyak 
negara yang memberikan hukuman mati kepada gay. Akibatnya, 
kaum gay begitu rapat menutup diri dari publik. Jika saling jatuh 
cinta, mereka melakukannya diam-diam. Kini situasi sudah berubah. 
Pernikahan gay dibolehkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat 
dan Eropa. Presiden Obama bahkan mendukung mereka. Mayoritas 
publik Amerika Serikat bahkan berada di belakang kaum gay. 

Di belakang perubahan terhadap kaum gay itu berdiri banyak aktor 
penting. Ada intelektual Oscar Wilde dan penyair Edward Carpenter 
yang sudah meulai membela hak kaum gay sejak Tahun 1870. Ada 
Brenda Howard yang di Tahun 1970an menentang klasifikasi gay sebagai 
“kelainan atau sakit mental.” Ada Mark Segel yang mulai menggerakan 
jurnalisme untuk membela kaum gay. Dan banyak lainnya.

Selesai perjalanan dengan mesin waktu, penulis merenung. Betapa 
peradaban sudah begitu berubah. Diskriminasi atas nama agama, ras, 
gender, dan orientasi seksual semakin memudar. Di eranya, bahkan 
oleh sebagian diskriminasi itu disakralkan pula. Ia dibenarkan dengan 
ayat-ayat agama. Diskriminasi dijadikan suci sebagai bagian titah 
Tuhan, penguasa bumi!

Empat diskriminasi besar yang berumur ratusan tahun pun bisa 
tercabut. Hanya saja kecepatan masing-masing negara untuk berubah 
berbeda satu sama lain, berubah dari pro menjadi kontra diskriminasi. 
Apa yang tak bisa berubah di bawah langit? 

Di balik perubahan itu, tak bisa diabaikan peran para aktor yang 
mengkampanyekannya.  Memang sulit sekali mengukur peran itu 
dalam angka dan persentase. Namun melalui model statistik,  dalam 
formula ND = 55%I + 45%A, peran aktor itu menentukan paling 
besar sekitar 45%  tinggi dan rendahnya diskriminasi di satu negara. 
Sekitar 55% lainnya, level diskriminasi ditentukan oleh variabel yang 
sudah diuji melalui model statistik dan data yang kredibel.

-o0o-
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Orang yang berjuang menumbuhkan kultur nondiskriminasi di 
sebuah wilayah  seperti menumbuhkan bunga mawar. Iklim dan jenis 
tanah di lahan itu harus kondusif  bagi mawar. Jika tidak, sebanyak 
apapun, dan seketat apapun bunga mawar itu dirawat, ia segera mati. 
Jika mawar itu ditanam di lahan penuh salju misalnya, dengan udara di 
bawah nol derajat celcius, bunga mawar segera membeku dan punah, 
walau dijaga oleh sejuta tukang kebun.

Namun, lahan yang kondusif  saja tak cukup bagi mawar agar 
tumbuh dengan sehat. Harus ada tukang kebun yang bekerja ekstra 
untuk merawatnya, membabat rumput penghalang, memberikan 
pupuk, menyiram mawar dengan air jika hujan tak kunjung turun. 
Peran tukang kebun itu signifikan menghidupkan bunga mawar.

Bunga mawar adalah permisalan untuk kultur nondiskriminasi. 
Iklim dan jenis tanah serta kondisi lahan itu adalah permisalan untuk 
infrastruktur sosial. Sistem hukum, sistem politik dan kebijakan 
pemerintah setempat harus memang kondusif  untuk tumbuhnya 
kultur nondiskriminasi. Jika sistem hukumnya penuh diskriminasi, 
sistem politiknya hanya untuk satu jenis agama dan ras saja, dan 
kebijakan pemerintah sangat tegas melindungi diskriminasi, maka 
perjuangan 55%I + 45%A menanam hanya seperti bunga mawar di 
tanah dan iklim salju. 

Sedangkan tukang kebun itu adalah permisalan untuk peran 
aktor. Perlu gagasan, gerakan, dan jaringan para aktor membela dan 
menghidup-hidupkan kultur nondiskriminasi itu. Walau lahan tak 
sepenuhnya kondusif, tapi perjuangan terus menerus tukang kebun 
mengubah lahan itu, memberinya pupuk, dan sebagainya, membuat 
bunga mawar bisa tumbuh. Walau tentu saja jka mawar tumbuh 
di lahan yang kurang kondusif  tak akan sesegar dan seindah yang 
tumbuh di lahan yang sesuai.

Jika dibuat persentase, sesuai dengan formula ND = 55%I 
+ 45%A,  keindahan bunga mawar (sebagai permisalan level 
diskriminasi) 55% ditentukan oleh kondisi lahan (sebagai permisalan 
infrastruktur sosial) dan 45% ditentukan oleh tukang kebun (sebagai 
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permisalan peran aktor).

Namun kultur nondiskriminasi itu juga dibantu oleh evolusi 
peradaban. Evolusi sosial juga bekerja dalam peradaban manusia. Sudah 
menjadi hukum besi bahwa peradaban bergerak menuju budaya yang 
kian dekade kian kompleks dan beragam. Semakin intens interaksi antar 
masyarakat, semakin beragam budaya yang akan diciptakan. Masyarakat 
tumbuh kian mengalami diferensiasi. Kebudayaan berkembang kian 
mengalami kemajemukan. 

Hukum besi evolusi menuju kompleksitas dan keberagaman yang 
semakin tinggi adalah hukum alam. Dalam bahasa agama, evolusi 
menuju kompleksitas yang semakin beragam itu sunnatullah! Bahkan 
tumpukan nuklir sekali pun tak bisa menahan laju evolusi itu! Ini arus 
sejarah yang terlalu besar dan terlalu kuat untuk dilawan bahkan oleh 
kekuatan negara super power sekali pun

Dengan sendirinya, paham yang harmoni dengan realitas yang kian 
beragam itu adalah paham yang pro keberagaman. Dalam spektrum 
masyarakat yang beragam, tentu saja selalu beredar banyak warna dan 
banyak  gagasan. Akan tetap muncul aneka gagasan yang menentang 
dan merasa dirugikan oleh keberagaman itu. Diskriminasi selalu ada 
penganjurnya, yang mengalami reinkarnasi. Namun semakin lama, 
gagasan yang menentang keberagaman itu akan semakin marginal. 
Hukum besi evolusi sosial yang menuju keberagaman itu terlalu kuat.

Dalam formula  ND = 55%I + 45%A, evolusi peradaban yang 
semakin beragam ini mempengaruhi baik varabel I  (infrastuktur 
sosial) ataupun variabel A (Action para aktor). Masyarakat yang kian 
beragam hanya bisa ditampung oleh sistem politik demokrasi yang 
mengakomodasi keberagaman itu, dan sistem hukum yang menerima 
keberagaman itu (Variabel I). 

Sementara masyarakat yang kian beragam juga mempengaruhi 
gagasan, pilihan, aktivisme para aktor untuk memperjuangkan 
kesamaan dan kesetaraan atau nondiskriminasi dalam keberagaman itu 
(variabel A).
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Dengan kata lain, arus sejarah dan evolusi peradaban itu berpihak 
dan semakin menuju kepada gagasan “Dunia Tanpa Diskriminasi,” 
ataupun  “Indonesia Tanpa Diskriminasi.” Mereka yang tidak menerima 
keberagaman, yang menolak kesetaraan identitas sosial di mata hukum, 
mungkin bisa menang dan seolah berkuasa dalam satu periode waktu. 
Namun dalam jangka panjang, mereka akan tergilas dan dikenang 
sejarah sebagai Si Maling Kundang. Mereka yang menganjurkan 
diskriminasi akan dianggap durhaka kepada ibu kandungnya: evolusi 
peradaban, evolusi menuju masyarakat yang kian beragam dan butuh 
kesetaraan di muka hukum!

-o0o-

Saya mempunyai mimpi. Suatu hari bahkan di negara bagian 
Mississippi, negara bagian yang gurun, panas terik dengan ketida-
kadilan dan penindasan, akan berubah menjadi oase kebebasan 
dan keadilan. 

Saya mempunyai mimpi. Keempat anak saya suatu hari akan 
tinggal di suatu bangsa, di mana mereka tidak akan dinilai oleh 
warna kulit mereka tetapi oleh karakter mereka. 

Saya mempunyai mimpi. Suatu hari negara bagian Alabama, yang 
bibir gubernurnya saat ini menetes dengan  kata-kata diskriminasi 
akan berubah menjadi situasi di mana anak-anak lelaki berku-
lit hitam dan anak-anak perempuan berkulit hitam akan dapat 
bergandeng tangan dengan anak-anak lelaki berkulit putih  dan 
anak-anak perempuan berkulit putih dan berjalan bersama sebagai 
saudara dan saudari.  (Martin Luther King, I Have a Dream)

Kata-kata di atas adalah kutipan dari pidato terkenal Martin 
Luther King. Ia juga sedang bermimpi saat itu. Pidato ini diucapkan 
di Washington di hadapan lebih dari seperempat juta orang, pada 28 
Agustus 1963. “I have a Dream” disebut-sebut sebagai salah satu 
pidato paling inspiratif  untuk perubahan sosial politik umat manusia. 
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Saat itu di Amerika terjadi segregasi berdasar warna kulit. Ada 
sekolah untuk warga kulit putih, ada sekolah untuk kulit hitam. 
Bahkan bis kota dipisahkan berdasarkan warna kulit. Warga kulit 
hitam mengalami diskriminasi, dipandang sebagai warga kelas dua. 
Pidato King di atas adalah harapan akan Amerika tanpa diskriminasi, 
di mana warga tidak dibedakan berdasarkan asal usul, agama, warna 
kulit, dan kelas sosial mereka.  Tiga tahun setelah pidato tersebut,  4 
April 1968, ia tewas tertembak. 

Sayangnya Luther King tidak pernah melihat hasil perjuangannya 
selama ia hidup. Amerika saat ini berbeda dengan yang dialami oleh 
Luther King. Warga kulit hitam bisa mendapatkan pendidikan, fasilitas 
kesehatan, karir, dan jenjang politik yang sama dengan warga kulit 
putih. Bahkan Amerika saat ini tidak mempermasalahkan presiden 
mereka berasal dari warga kulit hitam.

Mimpi Martin Luther yang dulu terasa sulit dicapai, bahkan 
mustahil, kini sudah  menjadi realitas. Dari Martin Luther King kita 
belajar romantisme mempunyai mimpi. Buku ini juga ingin romantis 
seperti Martin Luther King. Yaitu ingin memulai sebuah perubahan 
dengan bermimpi. Agar lebih efisien, agar bisa menjadi aksi yang 
sistematis, mimpi memerlukan bantuan statistik!

Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkontribusi 
atas lahirnya buku ini. Terima kasih khusus kepada Eriyanto yang 
menjadi teman diskusi sejak awal sampai akhir penulisan. Juga kepada 
Jonminofri yang menjadi editor bahasa dan format buku. Terima 
kasih kepada sekitar tiga puluh teman-teman intelektual dan aktivis 
yang memberikan masukan dan inspirasi dari Ciputat School, LSI-
Community, Kelompok Studi Proklamasi, Forum 80-an, dan yang 
menjadi simpatisan gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi. 

Mereka antara lain Novrianto Kahar, Anick HT, Ihsan Ali-Fauzi, 
Zuhairi Masrawi, Neng Dara, Buddhy Munawar Rahman, Elza Peldi 
Taher, Jojo Rahardjo, Dinna Wisnu, Nurul Agustina, Hamid Basyaib, 
Luthfie Assyaukanie, AE Priyono, Adjie Alfaraby, Damairia Pakpahan, 
Hamid Dipopramono, Juli E Nugroho, Nur Iman Subono, Eva 
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Sundari, dan Ioanes Rahmat. Mereka dengan substansi dan gayanya 
masing-masing, baik pujian atau kritik sangat keras, telah memperlezat 
“hidangan” tulisan ini. 

Terima kasih untuk istriku Mulia Jayaputri dan anak-anakku: 
Rafi Denny dan Ramy Denny, yang mendukung suami dan ayahnya 
mendedikasikan diri untuk kerja ikut membangun Indonesia baru.

28 Oktober 2013   
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Papilaya terus saja sembunyi
Seorang diri
Usianya sepuluh Tahun
Ibu memintanya diam. Tak bergerak
Tutup mata. Tutup telinga
Hingga dijemput kembali oleh ibu

Namun teriakan, tangisan, perkelahian massal di luar sana
Membuatnya takut
“Bunuh! Cincang saja! Serbuuuuuuu!”
Ia menutup telinganya kencang sekali
Ia pejamkan matanya keras sekali

Lalu terdengar suara teriakan minta tolong 
Kali ini suara wanita yang sangat dikenalinya
Ia yakin itu suara ibu
“Ibu?” tanyanya. Dalam hati.
“Ibu!” panggilnya pelan. Tak ada sahutan.

Tak tahan, akhirnya Papilaya berteriak keras sekali: “Ibu....!”
Ia pun keluar dari persembunyiannya 
Lari sekencang-kencangnya ke arah suara itu.
Mencari Ibu
Langkahnya segera terhenti
Parang bersarang di kepalanya
Terjatuh, tanpa suara.
Papilaya mati

Terlalu muda baginya untuk mengerti
Mengapa ia harus sembunyi
Mengapa ia harus mati
Beda agama membuat celaka
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Cuplikan syair di atas diambil dari puisi esai yang dikirim 
oleh seorang peserta lomba penulisan puisi esai5. Ia mencoba 
menggambarkan batin rakyat Maluku ketika terjadi kerusuhan 
primordial. Ia sendiri mengaku berada di tengah kerusuhan primordial 
di Maluku itu. 

Data menunjukkan, kerusuhan Maluku6  sudah menelan korban 
tewas hingga 9.000 nyawa. Sekitar 700.000 penduduk Maluku juga 
menjadi pengungsi. Maluku menjadi salah satu titik paling kelam dari 
aneka kerusuhan primordial dan diskriminasi di Indonesia.

Ironisnya, kerusahan Maluku merebak setelah Indonesia 
melakukan reformasi Tahun 1998. Kebebasan politik dan demokrasi 
ditumbuhkan, namun kerusuhan primordial ikut menjadi buahnya. 
Kekerasan  massal bahkan juga  melahap ibukota Jakarta, justru 
menjelang lahirnya Reformasi 1998.

Indonesia diberikan  anugerah kondisi negara yang 
unik: keragaman  masyarakat. Bangsanya majemuk, dengan 
lebih dari 500 etnik. Beragam pula agama, kepercayaan, dan 
keyakinan. Apa jadinya jika keragaman itu bersinerji positif  
dalam harmoni? Apa pula jadinya jika keragaman itu membuat 
komunitas primordial saling meniadakan dan berkonflik dengan 
kekerasaan berdarah? 

GAGASAN ANTIDISKRIMINASI
Awalnya adalah keyakinan. Gagasan awal konsep hak asasi 

manusia berangkat dari sebuah keyakinan: setiap manusia, apa pun 
agama, etnis, jenis kelamin, ras, kelas sosial, ataupun orientasi seksual 
pada dasarnya mempunyai hak yang sama. Gagasan ini menjadi 
antitesis, menjadi counter culture bagi budaya dominan di zamannya: 
budaya yang penuh diskriminasi.

5 Jurnal Sajak menyelenggarakan lomba puisi esai yang ditutup bulan Oktober 2012. Berbeda 
dengan puisi biasa, puisi esai adalah ekspresi panjang dunia batin soal isu sosial.  
6   Kerusuhan primordial antara komunitas kristen dan Islam terjadi berulang-ulang di Maluku paska 
Reformasi 1998.
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Hak tersebut dikenal sebagai hak paling hakiki dan asasi. Hak 
tersebut dikonsepkan melekat pada setiap orang, tidak bisa dibatasi 
dan  tidak dapat dicabut. Hak itu lahir karena melekat pada seseorang 
sebagai manusia.7 Di sini terkandung prinsip persamaan dan kesetaraan, 
bahwa setiap orang terlahir dengan sejumlah hak yang sama. Karena itu 
seseorang tidak dapat diperlakukan secara berbeda (diskriminasi). 

Diskriminasi, dalam keseluruhan buku ini, diartikan sebagai 
berikut: Diskriminasi adalah prasangka atau prilaku yang 
membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas 
sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual).8 Hanya karena 
identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan lebih 
buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum 
atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara lain yang 
berasal dari identitas sosial yang berbeda.

Istilah diskriminasi, berasal dari bahasa Inggris: discriminate, dan 
pertama kali digunakan pada Abad ke-17. Akar istilah itu berasal 
dari bahasa Latin: discriminat. Sejak perang sipil Amerika pada Abad 
18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris 
untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Saat itu prasangka 
yang dimaksud dikaitkan hanya dengan prasangka atas kulit hitam 
saja yang menjadi budak. Namun penggunaan istilah itu kemudian 
berkembang, juga digunakan untuk semua jenis prasangka dan 
tindakan negatif  kepada semua jenis identitas sosial.  

Filsuf  moral mendefiniskan diskriminasi sebagai tindakan 
yang merugikan seseorang. Jika orang itu terkena diskriminasi, ia 
diperlakukan buruk, sering kali dengan kekerasan fisik. Kadang-
kadang ia diperlakukan lebih buruk tanpa alasan, kecuali karena ia 
berasal dari identitas sosial tertentu. Hanya karena ia kulit hitam, atau 
perempuan, atau dari paham agama minoritas, atau seorang gay, ia tidak 
diperlakukan sama dengan yang lain. Yang melakukan diskriminasi bisa 
negara melalui kebijakan dan aturan hukumnya, bisa organisasi, tradisi 

7  Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca and London, 
Cornell University Press, 2003, hal. 7-14. 
8  ^ “discrimination, definition”. Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University. 
Retrieved 29 March 2013.
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masyarakat, atau individu.

Perlakuan diskriminasi juga sangat beragam. Di abad 
pertengahan, hanya karena  memiliki paham agama yang berbeda, 
seorang bisa dibakar hidup-hidup. Hanya karena berkulit hitam, ia 
dijadikan budak, dijual, diperkosa, dan dianiaya tanpa dilindungi. 
Hanya karena ia seorang perempuan, ia tak diizinkan mengecap 
pendidikan, dijadikan selir, disimpan di dalam rumah saja. Hanya 
karena ia gay, ia bisa dihukum mati.

Lawan dari diskriminasi adalah toleransi. Seseorang yang toleran 
adalah ia yang menerima perbedaan identitas sosial dan tidak 
mendiskriminasikan seseorang hanya karena identitas sosialnya. 
Dalam riset ini, anti-diskriminasi dan toleransi digunakan secara 
selang-seling untuk pengertian yang sama.

Atas fakta diskriminasi yang terjadi dalam sejarah, lahir aneka 
gagasan yang menentangnya. Bagaimana pandangan yang menentang 
diskriminasi itu lahir? Apa substansinya? Mengapa manusia 
kemudian diyakini mempunyai hak yang sama dan universal tanpa 
memperhitungkan perbedaan jenis kelamin, ras, kelas sosial, ataupun 
orientasi seksual? 

Di kalangan para ahli hukum, terdapat tiga  teori utama 
yang menjelaskan asal muasal dan lahirnya pemikiran mengenai 
antidiskriminasi, persamaan, dan hak asasi, yakni: teori hukum 
kodrati, positivisme, anti-utilitarian dan realisme.9  

TeoRI HuKuM KoDRATI
Teori ini bisa dirunut dari pendapat filsuf  pada abad 

pertengahan, Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati 
merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui 
penalaran manusia. Masing-masing orang dalam kehidupannya 
sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang (apapun status 
dan latar belakangnya) juga tunduk kepada otoritas Tuhan. Semua 

9  Didasarkan pada Scott Davidson, Human Rights, Buchingham, Open University Press, 1993. 
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manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, yang 
terpisah dari negara.

Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu 
yang bersifat otonom. Masalahnya hukum ini mensyaratkan adanya 
kepercayaan (iman) seseorang pada Tuhan. Gagasan Aquinas ini juga 
dikritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah 
memberikan hak tertentu kepada setiap manusia. 

Ahli hukum Belanda, Hudo de Groot atau dikenal dengan nama 
latin Grotius, berperan dalam menerjemahkan gagasan Aquinas 
menjadi  produk pemikiran yang sekuler dan rasional. Menurut Grotius, 
eksistensi hukum kodrati dapat diketahui dengan menggunakan 
penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung 
kepada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum 
positif   atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan di atas landasan yang 
empiris dengan menggunakan aksioma logika dan ilmu ukur. Sepanjang 
Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini, 
hak-hak individu yang subyektif  diterima dan diakui.10

Dari mana hak-hak manusia itu lahir atau diturunkan? Shad 
Saleem Faruqui membuat pembedaan antara teori sekuler dan ilahi.11 
Teori ilahi mempercayai bahwa hak tersebut diberikan oleh Tuhan. 
Tradisi agama besar di dunia sudah mendahului munculnya doktrin 
hak asasi manusia di Barat dengan lebih dari 1.000 Tahun dan telah 
meninggalkan jejak moral. Perhatian pada martabat manusia ada 
pada semua agama. Semua agama mengajarkan tentang persamaan, 
persaudaraan, dan pembebasan. Ajaran agama tersebut sedikit banyak 
memengaruhi pemikiran ahli yang mengusung teori hukum kodrati. 

Sementara teori sekuler melihat hak-hak tersebut lahir dari “alam” 
atau dari kodrat manusia dan kebutuhan obyektif  manusia. Meski 
terdapat perbedaan, kedua pandangan tersebut mempunyai kesamaan 
yakni melihat hak dasar manusia sebagai sesuatu yang sudah terberi, 
melakat, dan tidak bisa dihapus. 

10  Scott Davidson, ibid, hal. 110-115. 
11  Dikutip dari Robert Haas (ed), Human Rights and the Media, Singapore, Asian Institute 
for Development Communication, 1996, hal. 15-20.
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Tokoh yang terkemuka dan dianggap paling berjasa dalam 
meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan 
Jean-Jacques Rousseau. Menurut Locke, semua individu dianugerahi 
oleh alam, hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang tidak dapat 
dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi, untuk keteraturan dan 
kehidupan bersama-sama, individu bisa menyerahkan secara sukarela 
hak tersebut kepada negara lewat suatu kontrak sosial. 

Individu bisa membatasi atau bahkan menyerahkan hak-haknya 
kepada penguasa negara, tetapi harus lewat kontrak sosial. Dalam 
kontrak itu, penguasa wajib menghormati dan melindungi hak kodrati 
setiap orang. Apabila penguasa negara melanggar hak-hak kodrati, 
individu atau warga bisa mengganti penguasa tersebut dengan 
penguasa baru yang bersedia menghormati hak-hak kodrati itu.12

Rousseau mengikuti teori kontrak sosial. Tetapi berbeda 
dengan Locke,  Rousseau menyatakan bahwa hukum kodrati tidak 
menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan 
warga negara sebagai satu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari 
hukum kodrati akan ada pada warga sebagai satu kesatuan, yang bisa 
diidentifikasi melalui kehendak umum (general will).

TeoRI PoSITIvISMe ATAu uTIlITARIAN
Teori hukum kodrati banyak dikritik karena tidak bisa diperiksa 

kebenarannya secara ilmiah. Teori ini memang bisa menjelaskan asal 
muasal lahirnya hak setiap individu untuk diperlakukan sama. Hanya 
saja, bagaimana memeriksa  asal muasal hak tersebut? Kalau memang 
Tuhan menurunkan hak tersebut, lewat apa dan bagaimana bunyi asli 
dari hak tersebut. Konsep mengenai “kontrak sosial” juga sebuah 
konsep yang imajiner karena tidak bisa diperiksa dan dirujuk secara 
empiris, misalnya lewat sebuah aturan atau sebuah dokumen. 

Selain tidak bisa diuji secara empiris, pandangan hukum kodrati 

12  John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Accounts of the 
Argument of the Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 
1988. 
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juga menyulitkan pembuktian pelanggaran hak-hak kodrati. Sebagai 
misal, seseorang yang mendapatkan perlakukan diskriminasi etnis. 
Hukum kodrati memang menyatakan bahwa manusia seharusnya 
diperlakukan sama apapun etnis mereka, tetapi tanpa hukum tertulis 
sulit untuk meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak 
individu. Seorang hakim tidak bisa menghukum atau membebaskan 
seseorang dengan alasan bahwa Tuhan telah menganugerahi 
setiap individu dengan hak-hak alami, yang tidak bisa dihilangkan. 
Kritik tersebut melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai teori 
positivisme. Tokoh penting dari teori ini adalah David Hume, Jeremy 
Bentham, dan John Austin.

Hume, seorang filsuf  asal Skotlandia, berpandangan teori hukum 
kodrati mencampuradukkan antara apa yang ada (is) dan apa yang 
seharusnya (ought). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan 
keberadaannya secara empiris, bisa diperiksa kebenarannya. Di sini 
orang tidak bisa berdebat benar atau salah, karena keberadaannya 
bisa dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang 
seharusnya (ought) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara 
objektif  tidak dapat dibuktikan keberadaanya. Dalam moralitas, 
orang bisa berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus 
memisahkan secara tegas antara apa yang ada  dengan moralitas (apa 
yang seharusnya). Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah 
moralitas, dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.13 
Pandangan Hume ini tampak “amoral” karena memisahkan hukum 
formal dengan moralitas. 

Pandangan Hume ini dikembangkan oleh ahli hukum asal Inggris, 
Jeremy Bentham. Bentham seakan memoles pandangan Hume yang 
“amoral” tersebut sehingga teori positivisme memiliki suatu landasan 
yang kokoh. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan 
oleh  tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar 
orang. Ini bisa diukur secara matematika. Penerapan suatu hak atau 
aturan ditentukan oleh apakah hak atau aturan tersebut memberikan 
kebahagiaan terbesar bagi jumlah manusia yang paling banyak.14 

13  Scott Davidson, op.cit, hal. 117
14  JeremyBentham, “Suppy Without Burden or Escheat Vice Taxation”, dikutip dari H.L.A Hart, 
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Oleh karena itu hak atau aturan tidak ditentukan oleh moralitas 
(yang tidak bisa dibuktikan secara emipris) tetapi dilihat dari 
preferensi dari individu dalam jumlah yang paling besar. Setiap orang 
memiliki hak, tetapi hak itu bisa mengalah jika bertentangan dengan 
kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu 
harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan 
yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme ini juga 
dikenal sebagai teori utilitarian.

John Austin mengembangkan gagasan yang lebih sistematis 
mengenai teori positivisme.  Menurut Austin, satu-satunya hukum 
yang sahih adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat 
dan berkuasa, yang disertai dengan aturan dan sanksi yang tegas.15 
Hanya dengan cara ini, bisa dibangun suatu sistem yang rasional yang 
terdiri atas aturan-aturan yang saling berkaitan dan dapat diperiksa 
kebenarannya secara ilmiah. Dalam pandangan Austin, hak hanya 
muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan 
harta mereka. 

Kritik utama terhadap teori positivisme adalah pandangan ini 
hanya meletakkan aturan (tertulis) dan memisahkan moral. Individu 
hanya menikmati hak yang diberikan secara resmi oleh penguasa atau 
negara saja.

TeoRI KeADIlAN
Teori ini lahir sebagai kritik terhadap teori positivisme atau 

utilitarian. Pandangan utilitarian memrioritaskan kesejahteraan 
mayoritas. Kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh 
mayoritas bisa diabaikan, sebagai akibatnya mereka bisa kehilangan 
hak-haknya. Sebagai misal pernikahan sesama jenis (homoseksual). 
Mayoritas warga di satu negara menganggap pernikahan sesama jenis 
tidak bermoral, sehingga melarang pernikahan tersebut dalam sebuah 

Essays on Bentham, London, Oxford University Press, 1982; JeremyBentham,” Anarchical 
Fallacies” dalam A.I. Melden (ed), Human Rights, Belmont, Wadsworth, 1970. 
15  John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995. 



12 Indonesia Tanpa Diskriminasi. Mengapa?

undang-undang. Keinginan ini tidak bertentangan dengan teori 
utilitarian karena hukum harus dibuat untuk memenuhi kebahagiaan 
dan tujuan dari mayoritas orang. 

Sebagai akibatnya, kalangan homoseksual bisa kehilangan haknya, 
seperti hak untuk menikah. Tetapi mereka tidak bisa melawan, 
karena hukum memang harus dibuat untuk melindungi tujuan dari 
mayoritas orang, dan mereka yang berada pada kelompok minoritas 
harus mengalah untuk tujuan yang lebih besar. Pandangan teori 
positivisme atau utilitarian ini yang dikritik oleh teori keadilan, 
karena mencerminkan anggapan bahwa kalangan minoritas tampak 
tidak berharga, dan harus menghorbankan hak-haknya demi tujuan 
bersama. Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Gerald 
Dworkin dan John Rawls.

Dworkins mengibaratkan hak asasi individu seperti sebuah “kartu 
turf ” dalam permainan bridge. Hak asasi adalah kartu yang bernilai 
lebih tinggi dari kartu yang lain lain. Individu memilik semacam 
kartu turf  yang bisa dipergunakan ketika  tujuan kolektif  (mayoritas) 
melanggar atau bertentangan dengan hak-hak individu.16 Menurut 
Dworkins, negara harus memperlakukan individu yang menjadi 
penduduknya dengan rasa hormat, perhatian, dan perlakukan yang 
sama. Hak-hak individu diperlukan bukan untuk memaksimalkan 
kebahagiaan, tetapi untuk mempertahankan asas kesamaan rasa 
hormat dan perhatian. 

Oleh karena itu, hak individu tidak bisa dikorbankan demi 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Dworkins, ketika 
mengambil keputusan individu dipengaruhi oleh dua macam preferensi. 
Pertama, individu mempunyai preferensi pribadi yang ditentukan oleh 
selera pribadinya. Kedua, preferensi yang berkaitan dengan orang lain. 
Meskipun kita berkeinginan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada setiap orang, dalam kenyataannya pilihan kita terkendala oleh 
preferensi eksternal, yakni mendahulukan orang yang preferensinya 
ingin kita lihat terpuaskan. 

16  Lebih lanjut mengenai gagasan Dworkins, lihat Ronald Dworkins, Taking Rights Seriously, 
Cambridge, Masschussets, Harvard University Press, 1977.
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Pembedaan ini menimbulkan semacam penghitungan ganda yang 
akan menguntungkan mereka yang ingin kita lihat preferensinya 
terpenuhi. Ini pada akhirnya menjurus pada pelanggaran atas asas 
hormat dan perlakuan yang sama pada setiap warga. Sebagai misal, 
meskipun hak berkeyakinan dijamin, tetapi pembuat aturan akan lebih 
mengakomodasi kelompok dengan keyakinan atau agama mayoritas. 
Sebagai akibatnya, tidak ada perlakukan yang sama di antara warga. 
Pada titik ini, individu bisa mempergunakan “kartu turf ” berupa 
hak alamiah, hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat, meski demi 
kepentingan atau tujuan bersama. 

Gagasan lain yang penting adalah pandangan dari John Rawls.17 
Berbeda dengan penganut paham utilitarian, Rawls berpendapat 
bahwa setiap orang mempunyai kekebalan atas hak-haknya, dan hak 
tersebut tidak bisa dihapus meski dengan tujuan untuk kesejehteraan 
masyarakat banyak. Rawls memperkenalkan konsep mengenai 
keadilan (fairness) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai 
hak yang sama, dan kebebasan yang seluas-luasnya yang dapat 
diselaraskan dengan sistem yang sama bagi setiap orang. 

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian 
rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka 
yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses 
yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, dalam masyarakat, 
setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak 
dan kebebasan tersebut kerap kali tidak bisa dinikmati secara sama---
misalnya karena kemiskinan, informasi, atau pengetahuan. 

Setiap warga negara misalnya mempunyai hak yang sama 
dalam memperoleh pendidikan, tetapi hak ini kerap kali tidak bisa 
dimanfaatkan secara sama oleh warga negara. Dimana penduduk 
dengan pendapat tinggi lebih mungkin untuk menyekolahkan 
anaknya dibandingkan dengan penduduk yang miskin. Kondisi 
ini menyebabkan adanya disparitas. Untuk mengatasi itu, Rawls 
memperkenalkan asas perbedaan (difference principle). Asas ini 

17  John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Masschussets, Harvard University Press, 
1971. 
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menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya 
diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang 
timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung 
menjadi lebih baik. 

PeRKeMBANGAN PeRlINDuNGAN ANTI-
DISKRIMINASI

Tiga teori mengenai hak asasi tersebut mempunyai persamaan 
dalam hal mengakui bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-
hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi. Perbedaan ketiga teori 
terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak dasar 
tersebut. Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan, 
sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, sudah 
melekat dalam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti atau 
dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan 
orientasi seksual mereka. 

Teori positivisme atau utilitarian memandang hak asasi lahir dari 
hukum positif. Hak tersebut diberikan oleh negara atau penguasa 
yang sah kepada warga negara lewat sebuah aturan atau hukum untuk 
menjamin kehidupan masyarakat banyak. 

Sementara teori keadilan melihat hak asasi lahir sebagai 
tanggungjawab negara untuk memperlakukan warga secara adil. Setiap 
orang mempunyai hak, dan hak tersebut tidak bisa dihapus meski 
dengan tujuan untuk kesejehteraan masyarakat banyak. Namun mereka 
yang kurang beruntung harus diberikan prioritas terlebih dahulu.

Teori hukum kodrati adalah teori yang paling tua, dan akar dari 
teori ini bisa dirunut ke belakang pada masa Yunani dan Romawi 
Kuno. Teori ini, seperti telah dijelaskan, banyak dikritik karena tidak 
bisa diperiksa kebenarannya secara empiris. Yang menarik, meski telah 
dikritik, banyak sekali peraturan, traktat, dan perjanjian mengenai 
hak asasi manusia yang didasarkan pada teori ini, bahwa manusia 
sejak lahir diberkati oleh Tuhan dengan sejumlah hak yang tidak bisa 
dihilangkan. 
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Sejarah mengenai perkembangan lahirnya hak asasi manusia 
misalnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk melihat bahwa 
secara kodrati manusia dilahirkan dengan hak yang sama.  Ini misalnya 
terlihat pada revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada 
Abad 17 dan Abad 18 serta lahirnya deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II Tahun 1945. Perjuangan untuk 
memperoleh dan mempertahankan hak tersebut dilandaskan pada 
semangat melihat manusia dilahirkan dengan hak yang sama dan setara.

Perjuangan untuk pengakuan hak asasi di era modern bisa dilacak 
pada lahirnya Bill of  Rights (1689) di Inggris. Bill of  Rights disahkan 
setelah Raja James II dipaksa turun tahta dan William III serta Mary 
II naik ke singgasana menyusul revolusi Tahun 1688. Dalam Bill 
of  Rights dikatakan bahwa kekuasaan raja untuk membekukan dan 
memberlakukan penangkapan paksa adalah ilegal. Undang-Undang 
ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan 
tetap pada masa damai. Meskipun undang-undang ini dinilai hanya 
menguntungkan salah satu kelompok (bangsawan), tetapi titik 
penting dari Bill of  Rights ini adalah perlindungan hak pribadi atas 
pembatasan kekuasaan raja yang absolut. Undang-Undang ini juga 
mengakui adanya hak yang dimiliki oleh individu terlapas dari hukum 
negara. 

Amerika Serikat mempunyai pengalaman yang berbeda. Para 
pendiri Amerika Serikat  terinspirasi oleh teori hak kodrati dan 
kontrak sosial dari Locke. Dalam  Deklarasi Kemerdekaan Amerika 
(1776) secara jelas disebut bahwa negara dibentuk adalah untuk 
melindungi kehidupan, kebebasan, dan usaha mengejar kebahagiaan. 
Deklarasi Hak Asasi Virginia (The Virginia Declaration of  Rights) 
yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi 
Kemerdekaan, mencantumkan secara jelas kebebasan spesifik yang 
harus dilindungi dari campur tangan negara. 

Kebebasan tersebut mencakup kebebasan pers dan kebebasan 
beribadah. Para penyusun naskah Undang-Undang Dasar Amerika 
Serikat  yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia, memasukkan 
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perlindungan hak minimum tersebut.18 Tetapi baru pada Tahun 
1791, Amerika mengeluarkan Bill of  Rights yang memuat daftar hak 
individu yang dijamin. Hak-hak tersebut makin berkembang seiring 
dengan sejumlah amandemen konstitusi. Di antara amandemen 
konstitusi yang terkenal adalah Amandemen Pertama (perlindungan 
atas kebebasan beragama, pers, menyatakan pendapat, dan berserikat), 
Amandemen Keempat (perlindungan atas penangkapan yang tidak 
berdasar) dan Amandemen Kelima (hak mendapat perlakukan yang 
sama dan benar dalam proses hukum). 

Sementara di Prancis, perlindungan atas hak-hak tersebut muncul 
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789). 
Berbeda dengan revolusi di Amerika yang berusaha membentuk suatu 
bangasa yang merdeka dan berdaulat, revoluasi Prancis bertujuan 
menghancurkan sistem pemerintahan yang absolut dan mendirikan 
pemerintahan baru yang demokratis. 

Dalam  Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tersebut 
secara jelas disebut bahwa kebahagiaan yang sejati harus dicari dalam 
kebebasan individu yang merupakan produk dari hak-hak manusia 
yang suci, tidak dapat dicabut dan kodrati. Dalam deklarasi tersebut 
disebut secara jelas hak-hak yang harus dilindungi dan tidak dapat 
dicabut adalah hak atas proses pengadilan yang benar, praduga tidak 
bersalah, kebebasan berpendapat dan beragama, hak atas harta, 
keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. 

Semangat dari revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis adalah 
sama. Yakni, melindungi hak kebebasan dan persamaan. Hak tersebut 
bersifat kodrati, tidak dapat dicabut, dan semata-mata lahir karena 
mereka adalah manusia, bukan karena bagian dari warga negara. Meski 
berada di wilayah yang berbeda, tetapi revolusi di tiga negara tersebut 
dilandasi oleh semangat yang sama. 

Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan 
antidiskriminasi dan pengakuan hak-hak asasi adalah Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of  Human 

18  Edwatd C.Smith, The Constitution of the United States, New York, Barnes and Noble, 
1966, hal. 16-18. 
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Rights). Menurut Weissbrodt, pembentukan PBB dan deklarasi 
hak asasi manusia memperlihatkan bahwa teori hukum kodrati 
tidak pernah mati. Landasan pokok dari deklarasi tersebut adalah 
kepercayaan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan derajat yang 
sama, dengan martabat yang melekat pada diri manusia. Pengalaman 
buruk selama Perang Dunia II (seperti pembantaian Nazi), membuat 
banyak orang berpaling kembali kepada gagasan hukum kodrati.19 
Deklarasi tersebut mempunyai arti penting karena menjadi semacam 
pengakuan negara atas jaminan hak asasi. Deklarasi itu juga menjadi 
suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua 
bangsa.

Deklarasi tersebut mempunyai sejumlah ciri yang menonjol.20 
Pertama, hak asasi bersifat universal. Hak-hak tersebut dimiliki 
oleh setiap manusia karena semata-mata ia manusia. Pandangan 
ini menunjukkan bahwa setiap orang melekat pada dirinya hak-hak 
dasar tanpa melihat etnis, jenis kelamin, agama, status sosial, atau  
kewarganegaraan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat 
diterapkan di seluruh dunia. 

Kedua, hak asasi dipandang ada dengan sendirinya, dan tidak 
bergantung kepada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem 
adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh 
jadi memang belum merupakan hak yang efektif  sampai dijalankan 
menurut hukum, namun hak tersebut eksis sebagai standar argumen 
dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. 

Ketiga, hak asasi manusia dipandang sebagai norma yang penting. 
Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, 
hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan 
normatif  untuk diberlakukan dan untuk membenarkan aksi 
internasional demi hak asasi manusia. 

19  David Weisbrodt,” Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah” dalam Peter Davies 
(ed), Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 
1994, hal. 1-16.
20  James W. Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on 
the Universal Declaration of Human Rights, Barkeley, University of California Press, 1987, 
hal. 4-8. 
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Keempat, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu 
dan pemerintah. Pemerintah dan orang-orang yang berada di 
manapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang.   

Deklarasi tersebut kemudian diturunkan ke dalam kovenan 
hak-hak sipil dan politik (Covenant on Civil and Political Rights) 
dan kovenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights). Di antara hak-hak sipil dan 
politik yang terpenting adalah hak bebas dari diskriminasi, memiliki 
kehidupan, kebebasan, keamanan, bebas beragama, berpendapat 
dan berekspresi, berkumpul dan berserikat, bebas dari hukuman 
kejam dan penganiayaan, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, 
peradilan yang adil, serta perlindungan terhadap harta dan kehidupan 
pribadi. 

Sementara hak-hak sosial ekonomi yang terpenting adalah hak 
menikah dan membentuk keluarga, bebas dari perkawinan paksa, 
memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menikmati standar 
kehidupan yang layak, serta jaminan selama sakit, catat, dan tua. 

Daftar hak tersebut sangat beragam. Mana yang harus 
didahulukan, mana yang harus ada terlebih dahulu dan mana yang 
bisa kemudian? Karel Vasak membuat pemetaan yang menarik 
mengenai perkembangan konsepsi hak asasi.21 Vasak menggunakan 
istilah “generasi” untuk memperlihatkan lingkup hak-hak yang harus 
diprioritaskan, dan hak-hak yang bisa kemudian.  

Pertama, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini sering juga disebut 
sebagai hak klasik. Hak-hak ini pada dasarnya ingin melindungi 
kehidupan pribadi manusia atau menghomrati otonomi setiap orang 
atas dirinya sendiri. Termasuk dalam hak generasi pertama ini adalah 
hak untuk hidup, bebas dari penindasan, berpendapat, berkumpul 
dan berserikat, bebas dari penyiksaan, bebas dari penahanan dan 
penangkapan sewenang-wenang, dan hak mendapat proses peradilan 
yang adil. Hak generasi pertama ini sering juga disebut sebagai “hak 
negatif ”. Disebut demikian karena hak ini akan berjalan apabila tidak 

21  Karel Vasak,”A 30 Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal 
Declaration of Human Rights”, Unesco Councier, November 1977, hal. 29-32. 
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ada campur tangan terhadap hak individu tersebut. Hak ini menuntut 
tidak adanya intervensi dari manapun.

Kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini adalah 
generasi kedua, dan boleh ada setelah hak pertama terpenuhi. Hak ini 
muncul dari tuntutan agar negara memenuhi kebutuhan dasar bagi 
warga negara, mulai dari bahan pokok, pendidikan hingga kesehatan. 
Termasuk ke dalam hak generasi kedua ini adalah hak atas upah yang 
layak, perumahan, hak atas tanah, lingkungan yang sehat, jaminan 
sosial, pendidikan, hak atas kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. 
Jika hak generasi pertama disebut sebagai “hak negatif ”, hak pada 
generasi kedua ini disebut sebagai “hak positif ”. Hak ini memerlukan 
keterlibatan atau intervensi dari negara agar hak tersebut bisa dicapai. 

Dari gagasan di atas, mana yang paling bisa menjelaskan fenomena 
diskriminasi? Yang mana pula yang paling bisa digunakan untuk action 
plan “Indonesia Tanpa Diskriminasi”? Di Bab III, aneka gagasan 
ini ini akan dikembangkan dalam model eksplanasi yang lebih 
lengkap dan terukur. Melalui model statistik regresi akan diketahui 
kemampuan masing-masing teori dan model itu. Khusus soal 
pengujian teori ini akan dibahas lebih detail di Bab III.

lIMA AlASAN KeHARuSAN                              
ANTIDISKRIMINASI DI INDoNeSIA

Seberapa jauh gagasan hak asasi manusia di atas tumbuh di bumi 
Indonesia? Apa pula alasan paling kuat untuk menumbuhkannya di 
Indonesia?  Apakah tak ada ruang untuk berbeda, misalnya kondisi 
kultural dan lokal Indonesia membuatnya tak perlu mengadopsi 
konsep hak asasi manusia yang diklaim universal itu? 

Indonesia yang beragam, jika masyarakatnya belum mencapai taraf  
civility yang cukup, yang menghargai prinsip hak asasi manusia, justru 
bisa menjadi petaka. Potensi terjadinya diskriminsi oleh mayoritas 
(agama, etnis, keyakinan, gender) kepada minoritas dapat meletup 
kapan saja. Solusinya: Indonesia tanpa diskriminasi menjadi keharusan 
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ditegakkan karena lima alasan. 

Alasan Pertama: Ancaman Kekerasan Primordial

Argumentasi utama pentingnya “Indonesia Tanpa Diskriminasi” 
adalah alasan survival. Indonesia tak bisa bertahan sebagai satu 
kesatuan jika selalu terjadi kekerasan primordial. 

Jack Snyder pernah menulis demokrasi di negara-negara  majemuk 
berpotensi melahirkan nasionalisme etnis. Ini terutama mengancam 
negara yang baru terbebas dari otoritarianisme. Nasionalisme etnis 
adalah kesadaran kebangsaan yang dibangun atas dasar kesamaan 
etnis, kebudayaan, atau agama para warganya.22 

Lawan dari nasionalisme etnik adalah adalah nasionalisme sipil 
(madani). Dalam gagasan nasionalisme madani, yang dominan adalah 
gagasan kebangsaan. Gagasan ini mengedepankan kesatuan identitas 
kolektif  yang mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan kelas sosial 
di antara para warganya.23  

Nasionalisme etnik berbahaya untuk terbentuknya masyarakat 
plural tanpa diskriminasi. Sebaliknya, nasionalisme madani lahan yang 
subur bagi masyarakat plural yang antidiskriminasi.

Menurut Snyder, otoriarianisme dan kebangkitan demokrasi sering 
kali menjadi momentum bangkitnya nasionalisme etnis.  Argumentasi 
Synder,  aneka kelompok etnis melalui mekanisme demokrasi bisa 
menyuarakan pendapatnya secara bebas. Jika dasar bangsa tidak kuat, 
proses ini bisa melahirkan perpecahan suatu negara. 

Kebangkitan nasionalisme etnis berbagai negara bagian di 
Uni Soviet menjadi contohnya. Negara itu pecah setelah ideologi 
pemersatu komunisme bangkrut, dan pintu demokrasi dibuka lebar 
oleh Gorbachev melalui kebijakan Perestroika. Contoh lain adalah 
Yugoslavia yang juga pecah menjadi tiga negara etnis: Serbia, Kroasia, 
dan Bosnia. Keretakan itu terjadi segera setelah pemimpin diktator 

22  Jack Snyder, From Voting to Violence: Democratization ansd Nationalist Con-
flicts,  London: W.W. Norton & Co, 2000, hal. 15. 
23  Jack Snyder, ibid, hal. 17.
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Yugoslavia, Josip Broz Tito, meninggal dan komunisme di negara 
tersebut runtuh. 

Memang  tidak seluruh negara yang mengalami proses 
demokratisasi mengalami eskalasi konflik, kekerasan, atau perpecahan. 
Jepang mengalami demokratisasi dengan mulus setelah perang dunia 
kedua. Korea Selatan mengalami proses demokratisasi yang nyaris 
tanpa gejolak sejak naiknya Kim Dae Jung Tahun 1998. Taiwan 
juga mengembangkan pemerintahan demokratis tanpa diikuti 
kekerasan komunal. Afrika Selatan mengakhiri politik Apartheid dan 
memunculkan tokoh kulit hitam Nelson Mandela melalui proses 
pemilu yang demokratis dan damai.24 

Menurut Muhadjir Darwin, ada dua faktor yang menentukan 
terbebasnya proses demokratisasi dari ancaman eskalasi konflik dan 
kekerasan.25 Pertama, derajat kemajemukan (pluralitas). Semakin tinggi 
perbedaan antarkelompok yang ada di masyarakat, semakin tinggi pula 
potensi terjadinya konflik. 

Negara di Asia Timur yang disebutkan di atas adalah negara yang 
memiliki satu etnis dominan. Kesadaran kebangsaan madani dan 
kesadaran kebangsaan etnis menyatu sehingga tidak mungkin terjadi 
kompetisi di antara keduanya. Sebaliknya, perbedaan etnis dan budaya 
di Uni Soviet dan Yugoslavia begitu tajam sehingga potensi konflik 
sangat tinggi. 

Kedua, penerimaan terhadap pluralisme. Keberagaman tidak 
serta merta menciptakan situasi konflik jika ada kedewasaan semua 
pihak dalam menyikapi fenomena keberagaman tersebut. Pluralisme 
di sini adalah suatu cara pandang moderat yang berkembang di 
masyarakat dalam memahami perbedaan. Terjadi  keterbukaan 
timbal balik antarkelompok dengan bersedia berkomunikasi untuk 
menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahan. Terjadi sinerji dan  
timbal balik antarbudaya sambil  membiarkan mereka berbicara dan 

24  Muhadjir Darwin, “Revitalisasi Nasionalisme Madani dan Penguatan Negara di Era Demokra-
si”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Gadjah Mada, 11 April 2007. 
25  Muhadjir Darwin, ibid, hal. 8-9.
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mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. 

Bagaimana dengan Indonesia? Faktor pertama: keberagaman, 
adalah sesuatu yang sudah given,  sudah menjadi anugrah yang harus 
diterima Indonesia. Tak ada pilihan lain. Kemajemukan Indonesia 
adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Kita hanya bisa bermanuver, 
membuat strategi dan pilihan berbeda  pada faktor yang kedua 
yakni penerimaan publik Indonesia terhadap pluralisme. Ancaman 
nasionalisme etnik dan disintegrasi hanya bisa diatasi oleh gagasan 
pluralisme di antara warga Indonesia yang menghargai perbedaan. 

Ini bisa dilakukan pada tingkatan awal jika semua warga Indonesia 
apapun agama, keyakinan, ras, etnis, gender, dan kelas sosial bisa 
diterima tanpa diksriminasi. Indonesia tanpa diskriminasi adalah 
sebuah keharusan agar tidak terjadi nasionalisme etnik. Hanya itu yang 
bisa membuat satu kelompok tidak merasa paling benar dan berkuasa. 
Kelompok minoritaspun tidak merasa dipinggirkan.

Pasca jatuhnya Soeharto pada Tahun 2008, justru terjadi aksi 
kekerasan dan diskriminasi dalam skala yang besar. Kekerasan itu 
memang belum mengarah kepada disintegrasi seperti yang terjadi 
di Yugoslavia dan Uni Sovyet. Tetapi jika skala kekerasan dan 
diskriminasi atas dasar etnis, agama, dan keyakinan ini tidak bisa 
dihentikan dan ditangani dengan baik, potensi terjadinya nasionalisme 
etnik tersebut bisa membesar dan terwujud. 

 Dalam 15 tahun setelah reformasi, skala kekerasan dan 
diskriminasi yang terjadi sebenarnya berada dalam taraf  
mengkahwatirkan dan tidak bisa dipandang sederhana. Yayasan 
Denny JA mencatat, kekerasan diskriminasi pasca Tahun 1998 telah 
menyebabkan lebih dari 10.000 orang meninggal. Sejak reformasi 
1998, tercatat sebanyak 2.398 kasus kekerasan. Tapi yang dominan 
bukan lagi kekerasan ideologis ala Orde Baru. Yang dominan adalah 
kekerasan primordial karena perbedaan identitas, terutama isu agama/
paham agama, dan etnis. 

Pelaku kekerasan adalah masyarakat sendiri: masyarakat versus 
masyarakat. Pemerintah tidak menjadi pelaku aktif  dalam kekerasan 
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horisantal itu.26 Dari 2.398 kasus kekerasan diskriminasi tadi, 65% 
di antaranya kekerasan karena perbedaan agama atau paham agama. 
Konflik muslim versus kristen di Maluku, misalnya. Atau konflik 
antara Muslim Sunni versus Ahmadiyah di Mataram dan Cikeusik. 
Atau Konflik antara Muslim Sunni dan Syiah di Sampang. 

Kekerasan karena perbedaan etnik terjadi sebanyak 20% dari 2.398 
kasus tadi. Beberapa contohnya adalah: kekerasan antara penduduk 
asli etnik Dayak di Sampit, Kalimantan Barat dengan pendatang  dari 
etnik Madura. Atau kasus kekerasaan massal atas etnik Cina di Jakata 
pada kerusuhan Mei 1998.27 

Sedangkan kekerasan terhadap gender atau perempuan terjadi 
sebanyak 10%, angka yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan 
beberapa negara lain.  Misalnya, kekerasan kepada perempuan yang 
tak menggunakan jilbab di Aceh. Atau, yang mengerikan adalah 
perkosaan massal atas perempuan Tionghoa di era  awal reformasi di 
beberapa wilayah. 

Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) juga jadi 
korban kekerasan, sebanyak 5%. Misalnya kekerasan terhadap waria di 
beberapa lokasi di Indonesia. 

Indonesia yang beragam memerlukan kesadaran civility untuk 
menerima keberagaman itu, apapun identitas sosialnya, tanpa 
diskriminasi. Jika keberagaman ditolak oleh masyarakat, Indonesia 
akan selalu dirundung malang yang tak berkesudahan.

Alasan Kedua: Konsep Ideal Indonesia

Seperti di sebut di atas, alasan pertama perlunya “Indonesia 
Tanpa Diskriminasi” adalah alasan survival. Sedangkan alasan kedua 
agar kita menegakkan “Indonesia Tanpa Diskriminasi” adalah 
menyangkut ideologi. Kita telah memilih menjadi satu Indonesia 
yang beragam, bukan Indonesia yang terpecah dalam aneka  negara 

26  Lebih lanjut lihat Yayasan Denny JA dan LSI Community, “Dicari Capres 2014 yang Melindungi 
Keberagaman”, Materi Konferensi Pers, 23 De4sember 2012.
27  Yayasan Denny JA dan LSI Community, ibid.



25Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

kecil yang seragam. Karena itu, Indonesia tanpa diskriminasi bukan 
hanya keharusan bagi Indonesia yang majemuk. Ideologi ini telah 
diamanatkan oleh pendiri Indonesia. Dan karena alasan itu pula 
mereka mendirikan Indonesia.  

Pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang 
beragam dari segi etnis, bahasa, kebudayaan, agama, dan keyakinan. 
Namun, di mata hukum nasional, semua warga negara, apapun identitas 
sosialnya, mendapat perlakuan, pengakuan, dan perlindungan yang sama. 
Semua ditempatkan secara sejajar. Tak ada warga negera kelas satu atau 
warga negara divisi dua berdasarkan identitas sosialnya. Pendiri Indonesia 
melukiskannya dengan ungkapan yang bagus: “Bhineka Tunggal Ika.” 

Gagasan pendiri Indonesia semacam ini bisa tergambar 
secara jelas dari  perdebatan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha 
Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia). BPUPKI resmi terbentuk pada 29 April 1945 dan berhasil 
melaksanakan sidang sebanyak dua kali. Yakni sidang pertama 29 Mei-
1 Juni dan sidang kedua 10-17 Juli 1945. Perdebatan pada lembaga 
ini memberikan gambaran yang jelas tentang gagasan Indonesia yang 
mereka cita-citakan.

BPUPKI, yang memiliki anggota 62 orang, dibagi ke dalam tiga 
kepanitiaan kecil: ada yang membahas perihal UUD, ada yang membahas 
masalah keuangan dan perekonomian, dan ada pula yang mengelaborasi 
pembelaan tanah air. Perdebatan di dalam BPUPKI tersebut 
memperlihatkan bagaimana pendiri Indonesia mempunyai perhatian 
(concern) yang tinggi terhadap semua warga negara tanpa terkecuali.28  

Salah satu contoh perhatian tersebut adalah pendapat Muhammad 
Hatta dan Muhammad Yamin. Kedua tokoh itu menekankan agar 
lembaga itu memasukkan sejumlah hak warga negara ke dalam UUD 
1945. Hak yang dinyatakan Hatta dan Yamin adalah hak asasi manusia 
dalam berhadapan dengan negara. Hak itu menjadi embrio bagi 
generasi hak asasi manusia berikutnya, yang lebih tegas lagi menjamin 

28  Perdebatan dalam BPUPKI terutama berkaitan dengan UUD 1945, lihat lebih lanjut dalam 
Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 
Hingga Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta, Kencana, 2007
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kesetaraan warga negara modern. Hatta dan Yamin di antarnya 
mengatakan (diedit):29

Memang kita harus menentang individualisme. Kita mendirikan 
negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha 
bersama. Tetapi suatu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada 
satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam 
UUD. Yaitu hak rakyat untuk mengeluarkan suara. Hendaknya 
kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin  
jangan menjadi Negara Kekuasaan. (Hatta)
Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke dalam 
UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang 
dimajukan untuk tidak memasukkannnya. Saya hanya minta 
perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. 
Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan 
daripada Grondwet, kesalahan Undang-Undang hukum dasar. Itu 
besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan perlindungan 
haknya. (Yamin).

Konsep membangun Indonesia dalam “Bhineka Tunggal Ika”, 
juga menjadi komitmen para pendiri bangsa, menjadi konsep ideal 
yang dicita-citakan, dan menjadi alasan perlu mendirikan SATU 
Indonesia, yang menaungi begitu banyak keberagaman.

Alasan Ketiga: Demokrasi Memerlukan                  
Kebebasan Sipil

Argumentasi ketiga mengapa “Indonesia Tanpa Diskriminasi” 
harus terwujud adalah prinsip menghormati kesetaraan warga 
negara. Prinsip ini menjadi prasyarat bagi demokrasi modern. 
Sebab, demokrasi tidak hanya dicirikan oleh adanya partai politik 
dan pemilu yang bebas. Demokrasi yang matang juga memerlukan 
perlindungan hak-hak individu. Fareed Zakaria membedakan antara 
“iliberal demokrasi” dengan “demokrasi liberal konstitusional”. Kata 
demokrasi kerap kali disandingkan dengan “liberal konstitusional”.  

Pertumbuhan demokrasi di Barat memang berbarengan dengan 
“liberal konstitusional” sehingga kata ini seolah menyatu dengan 

29  Majda El-Muhtaj, ibid, hal. 70-71. 
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demokrasi. Padahal dua hal tersebut berbeda. Tidak semua demokrasi 
berarti “liberal konstitusional”. Demokrasi yang liberal konstitusional 
artinya demokrasi yang tidak hanya dicirikan oleh pemilu yang bebas 
dan adil. Tetapi juga dalam demokrasi itu ada jaminan  supremasi 
hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak individual 
seperti kebebasan berbicara, berkumpul, memeluk dan menjalankan 
agama, serta perlindungan terhadap kepemilikan pribadi.30

Konsepsi ini menegaskan bahwa selain pemilu, menegakkan 
demokrasi juga ditentukan oleh praktik bernegara yang mengedepankan 
peran negara melindungi hak-hak individual. Termasuk di dalamnya 
adalah melindungi semua warga negara tanpa melihat agama, etnis, 
gender, kelas sosial, hingga orientasi seksual mereka. 

Fareed Zakaria bahkan mencemaskan munculnya apa yang disebut 
“Illiberal Democracy”.  Ini adalah pemerintahan yang dipilih secara 
demokratis lewat pemilu yang jujur dan adil, tetapi pemerintahan 
tersebut kemudian tidak menyertakan liberalisme konstitusional 
di dalamnya.31 Ini yang terjadi pada pemerintahan Peru, Pakistan, 
hingga Slovakia. Pemerintahan mereka memang terbentuk lewat 
cara demokratis, tetapi mereka kemudian mengabaikan batas-batas 
konstitusional yang mereka miliki. Pada akhirnya mereka mengabaikan 
hak-hak mendasar dan kebebasan warga negaranya. 

Fareed Zakaria berargumen, liberalisme konstitusional harus 
menjadi  pijakan dasar bagi pelaksanaan demokrasi. Tanpa itu, 
perjalanan demokratisasi justru akan berujung pada pemerintahan 
yang kembali otoriter. Demokrasi mungkin saja dihasilkan dari sebuah 
pemilu yang jujur dan adil. Tetapi demokrasi yang lahir kemudian bisa 
saja mengekang kebebasan dan kesetaraan  warga negara. 

Fareed Zakaria banyak memberikan contoh bagaimana kebebasan 
warga di masa otoriter kerap kali lebih terjamin dibandingkan dengan 
ketika pemerintahan lahir dari pemilu yang demokratis. Pemerintahan 

30  Fareed Zakaria,”The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, November/December 
1997.
31  Fareed Zakaria, The  Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and 
Abroad, New York, W. W. Norton & Company Inc.2004.
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demokratis bahkan kerap kali meruntuhkan hak-hak asasi manusia, 
dan menghilangkan tradisi toleransi serta keterbukaan yang sudah ada 
sejak lama. Zakaria mengambil contoh pengalaman India. Penindasan 
terhadap kelompok minoritas di India, justru makin meningkat setelah  
Partai Bharatiya Janata  berkuasa lewat Pemilu yang demokratis.32

Kritik Fareed Zakaria tersebut juga berlaku untuk konteks 
Indonesia. Sejak Tahun 1998, kebebasan mendirikan partai politik, 
berserikat, dan berorganisasi dijamin. Indonesia juga berhasil 
menyelanggarakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tetapi 
pelaksanaan demokrasi itu tidak berjalan beriringan dengan 
munculnya kebebasan sipil yang ditandai oleh penghormatan atas hak-
hak individu, kaum minoritas dan perlindungan kepada semua warga 
tanpa diskriminasi. 

Yayasan Denny JA bahkan mencatat, praktik diskriminasi pasca 
Tahun 1998 justru lebih luas dan beragam dibandingkan dengan 
masa otoriter. Pada masa 1998-2004, terdapat 915 kasus kekerasan 
diskriminasi, atau rata-rata dalam satu Tahun terjadi 150 kasus 
diskriminasi--- kasus kekerasan agama, etnis, dan keyakinan. Pada 
Tahun antara 2005-2002 terjadi 1.483 kasus kekerasan, atau rata-rata 
dalam satu Tahun terjadi 210 kasus kekerasan diskriminasi.33 Ketika 
presiden dipilih secara langsung lewat Pemilu Tahun 2004, kekerasan 
diskriminasi justru makin meningkat. 

Pemerintahan yang terpilih secara demokratis ternyata tidak berhasil 
menegakkan kebebasan warga, melakukan pembiaran terjadinya 
kekerasan terhadap kelompok minoritas. Untuk meraih dukungan publik, 
pemerintahan demokratis kerap kali bahkan melakukan diskriminasi atas 
kelompok minoritas ---seperti yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah. Data 
ini memperlihatkan, demokrasi lewat pemilihan yang bebas dan jujur tidak 
menjamin pemenuhan atas kebebasan sipil.

Fakta ini bukan berarti pilihan atas demokrasi adalah jalan yang 
salah. Pilihan atas demokrasi adalah suatu keharusan. Hanya saja 
demokrasi itu harus diimbangi dengan kebebasan konstitusional 

32  Fareed Zakaria, The Future of Freedom, ibid, hal. 122-123.
33  Yayasan Denny JA dan LSI Community, op.cit. 
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berupa penghormatan atas hak-hak individu dan perlakukan yang 
sama kepada semua warga tanpa diskriminasi. 

Agar demokrasi yang terkonsolidasi terwujud, ada tiga prinsip 
penting yang harus ditegakkan. 

Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan 
individu dalam mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Karena 
demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka SATU-SATUnya 
sensor terhadap kebebasan berpendapat adalah jika melanggar 
kebebasan pihak lain. 

Kedua, pluralisme. Kebebasan pertu diiringi dengan penghargaan 
atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. Ketiga, 
toleransi. Dengan adanya toleransi, keberagaman individu dalam 
sebuah teritori, antara minoritas dan mayoritas, antara minoritas dan 
minoritas,  mendapatkan kenyaman, harmoni dalam satu komunitas. 

Terwujudnya Indonesia tanpa diskriminasi menjadi keharusan dalam 
menciptakan kebebasan sipil. Di negara demokrasi, semua warga negara 
harus dijamin hak-hak individunya, dan mereka harus merasa dilindungi 
meskipun mereka adalah kelompok minoritas. Negara harus kuat dalam 
menegakkan prinsip kebebasan sipil tersebut, dengan bertindak tegas 
apabila ada pelanggaran hak-hak individu. 

Alasan Keempat: Peradaban Modern, Peradaban 
Nondiskriminasi

Argumentasi keempat mengapa Indonesia tanpa diskriminasi penting 
adalah  karena gagasan ini sesuai dengan peradaban modern yang respek 
pada hak-hak sipil. Sejarah dunia  adalah sejarah dari peradaban yang 
penuh diskrimiansi menuju peradaban baru tanpa diskriminasi.

Sejarah di masa silam diwarnai oleh praktik diskriminasi, mulai 
dari perbudakan, perang atas dasar pembersihan etnis, agama, warna 
kulit tertentu, gender,  dan sebagainya. Tetapi sejarah dunia juga 
diwarnai oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh umat manusia 
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untuk menghentikan praktik diskriminasi.  Lahirnya Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of  Human 
Rights) adalah tonggak penting keberhasilan upaya menghentikan 
diskriminasi --terutama kovenan hak-hak sipil dan politik (Covenant 
on Civil and Political Rights) dan kovenan hak-hak ekonomi, sosial, 
dan budaya (Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights). 

Untuk kovenan hak sipil dan politik, hingga Juni 2012 tercatat 
sebanyak 74 negara yang telah menandatangani dan 167 negara 
telah meratifikasinya.34 Sementara untuk kovenan hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya, hingga Juni 2012 sebanyak 70 negara telah 
menandatangani, dan 160 negara telah meratifikasi.35 Dengan kata 
lain, secara formal, mayoritas negara di dunia, sekitar 80% negara,  
telah menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap orang atau 
kelompok tertentu di negara itu. 

Meski mayoritas negara telah merativikasi kovenan penting hak 
asasi, tetapi bukan berarti praktik dan sikap diskriminasi telah lenyap. 
Hukum dan kovenan adalah pengakuan formal negara terhadap 
perlindungan hak asasi. Tetapi ada tidaknya diskriminasi harus dilihat 
dari pengalaman kongkret yang tumbuh di masyarakat. Bisa saja suatu 
negara secara jelas melarang praktik diskriminasi berdasar agama. 
Tetapi di masyarakat, diskriminasi tersebut tidak serta merta hilang. 

Sebagai misal, negara secara resmi melarang praktik diskriminasi 
berdasar orientasi seksual. Orang yang termasuk dalam kelompok 
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seharusnya 
mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum, pekerjaan, 
layanan sosial, dan sebagainya. Tetapi dalam praktiknya, bisa terbalik 
180 derajat. Di lingkungan kerja, orang dari kelompok LGBT 
dipandang aneh dan tidak normal, karenanya tidak diterima di sebuah 
pekerjaan --meski secara kompetensi orang tersebut memenuhi. 

Di bidang hukum, polisi mungkin tidak memproses laporan 

34  Data resmi dari United Nations. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?s-
rc=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en. Diakses pada 20 Juni 2012.
35  Data resmi dari United Nations. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?s-
rc=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en. Diakses pada 20 Juni 2012.
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tindakan kejahatan yang diterima oleh orang dari kelompok LGBT 
karena dipandang kejahatan tersebut layak diterima oleh orang 
tersebut. Pengakuan negara atas prinsip hak asasi manusia tidak 
menjamin praktik antidiskriminasi.  

Kecenderungan peradaban modern saat ini melindungi hak-
hak sipil, termasuk di dalamnya kelompok minoritas. Dulu, 
dunia hanya dibagi berdasar demokratis versus otoriter. Saat ini, 
peradaban modern tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan dan 
penyelenggaraan pemilu. Lebih jauh dari itu negara juga diukur dari 
penghargaan dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

Alasan Kelima: laboratorium Demokrasi              
Negara Muslim

Alasan lain mengapa “Indonesia Tanpa Diskriminasi” itu penting 
bagi Indonesia karena Indonesia potensial menjadi labolatorim besar 
keberhasilan demokrasi bagi negara-negara Islam di dunia. Banyak ahli 
politik Amerika yang meragukan demokrasi bisa cocok dengan Islam. 
Huntington misalnya meragukan negara Muslim bisa menerapkan 
demokrasi. Menurut Huntington, kegagalan demokrasi di negara 
Muslim karena watak dan budaya masyarakat Islam yang tidak ramah 
terhadap konsep liberalisme Barat. 

Orang Islam cenderung menganggap budaya mereka sangat berbeda 
dari budaya Barat.36 Masyarakat Islam  percaya seluruh kehidupannya 
diatur oleh Tuhan (syariah). Karena itu sekularisme sebagai aspek penting 
dalam demokrasi modern tidak muncul dalam masyarakat Islam. Sebagian 
besar masyarakat Islam percaya bahwa Islam merupakan agama yang 
sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk 
dalam soal bentuk negara. Pemisahan antara agama dan negara sebagai 
syarat dasar demokrasi sangat sulit dilakukan.

Ahli lain seperti John Waterbury melihat sulitnya demokrasi 
tumbuh di negara-negara Islam karena lemahnya masyarakat sipil. 

36  Samul P. Huntington, The Clash of Civilization: Remaking of the World Order, New York: Simon 
and Scuster, 1997, hal. 112.
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Kelas menengah di negara-negara Islam, umumnya bergantung 
kepada kekuatan negara. Karenanya masyarakat sipil yang relatif  
independen dari pengaruh negara, sulit untuk tumbuh. 

Ketergantungan kepada negara ini antara lain dipengaruhi oleh 
keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai norma agama dan untuk 
memenuhi misi agama. Sebagai akibatnya, negara kemudian menuntut 
masyarakat sipil berada di belakang negara.37 Masyarakat sipil di 
negara-negara Islam tidak bisa diharapkan bisa kritis dan otonom 
terhadap pemerintah.

Kritik para ahli terhadap negara Islam, bisa disederhanakan 
bahwa kultur demokrasi modern yang sesungguhnya sulit lahir, atau 
belum lahir, di banyak negara Islam. Demokrasi prosedural seperti 
pembentukan partai politik, organisasi, dan pemilu bisa cepat diadopsi 
negara muslim. Tetapi kultur demokrasi yang penuh dengan civil 
liberties tidak bisa ditiru secepat itu.

Kritik para ahli tersebut sulit ditepis mengingat di kalangan 
negara Islam sendiri banyak yang belum lahir budaya sipil (civic culture), 
berupa penghormatan kepada hak asasi manusia, penghormatan 
atas supremasi hukum, dan perlindungan atas semua golongan serta 
kelompok dalam masyarakat. 

Tabel di bawah ini menyajikan gambaran sejumlah negara Islam 
--negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari tabel 
tersebut terlihat, meskipun seluruh negara tersebut menyelenggarakan 
pemilu,  hampir sebagian besar negara Islam dikategorikan sebagian 
bebas (partly free) dan tidak bebas (not free). Negara dengan kategori tidak 
bebas (not free) ditandai oleh tidak adanya kebebasan politik dan sipil di 
masyarakat. Kebebasan politik ini meliputi kebebasan dalam mendirikan 
partai politik, melakukan kritik terhadap pemerintah, dan sebagainya. 

Sementara kebebasan sipil meliputi hak untuk berbicara dan 
berorganisasi secara bebas, mengemukakan pendapat, kebebasan 

37  Lihat John Waterbury, “Democracy Without Democrats?: The Potential for Political Liberaliza-
tion in the Middle East” dalam Ghassan Salame (ed), Democracy Without Democrats: The 
Renewal of Politics in the Muslim World, London, Tauris Publisher, 1996. 
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media, dan perlindungan atas hak kaum minoritas.  Indonesia 
bersama dengan Mali, adalah sedikit dari negara-negara Islam yang 
dikategorikan sebagai negara yang bebas (free). Indonesia berhasil 
menunjukkan kepada dunia bahwa negara Islam berhasil menjamin 
kebebasan politik dan sipil warganya. 

Kritik lain terhadap negara Islam adalah tidak adanya penghormatan 
dan perlindungan terhadap warga minoritas. Tingkat diskriminasi 
di kalangan negara-negara Islam termasuk dalam kategori sedang 
dan tinggi. Pada sisi ini, Indonesia juga belum berhasil menunjukkan 
penghormatan dan perlindungan kepada warga minoritas. 

Justru karena itu! Indonesia tanpa diskriminasi penting dilakukan 
sebagai prototipe bahwa negara Islam juga bisa mempraktikkan 
demokrasi yang substansif  yang ditandai bukan hanya oleh 
penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Tetapi dalam demokrasi 
Indonesia juga ada perlindungan hukum dan penghormatan kepada 
semua warga masyarakat tanpa melihat agama, etnis, dan orientasi 
seksual mereka. 

Jika Indonesia bebas diskriminasi berhasil diwujudkan,  ini 
menjadi bukti bahwa negara Islam lainnya bisa juga berhasil 
mewujudkan demokrasi politik dan kultural. Jika Indonesia bisa, tentu 
negara muslim lain potensial bisa!
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Daftar Negara Islam dan Tingkat Diskriminasi
 

No Negara Sistem 
Demokrasi1 Derajat Kebebasan2

Tingkat Diskriminasi3

Etnis Agama Homosek
Sual

1 Albania Transisi Sebagian bebas Rendah Sedang Tinggi

2 Aljazair Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

3 Azerbaijan Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

4 Bangladesh Transisi Sebagian bebas Tinggi Sedang Tinggi

5 Burkina Faso Otoriter Sebagian bebas Rendah Rendah Tinggi

6 Mesir Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

7 Indonesia Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

8 Iran Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

9 Yordania Otoriter Tidak bebas Sedang Tinggi Tinggi

10 Kirgizstan Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

11 Malaysia Transisi Sebagian bebas Sedang Sedang Tinggi

12 Mali Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

13 Maroko Otoriter Sebagian bebas Rendah Sedang Tinggi

14 Nigeria Otoriter Sebagian bebas Sedang Sedang Sedang

15 Pakistan Transisi Sebagian bebas Rendah Rendah Rendah

16 Saudi Arabia Otoriter Tidak bebas Sedang Tinggi Tinggi

17 Turki Transisi Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

1) Sistem demokrasi diambil dari Economist Intelligence Unit (2011). Sistem demokrasi mengacu kepada indeks 
demokrasi yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit. Lembaga ini mengkaji tingkatan demokrasi di berbagai negara 
didunia berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk indeks, dari 0 
hingga 10. Economist Intelligence Unit membagi negara ke dalam empat kategori: (a) Full democracies, yakni negara 
yang mendapatkan skor 8 hingga 10; (b) Flawed democracies, negara yang mendapatkan skor 6 hingga 7.9; (c) Hybrid 
democracies, negara yang mendapatkan skor 4 hingga 5.9;  dan (d) Authoritarian regimes, negara yang mendapatkan 
skor 0 hingga 3.9. Penulis menyederhanakan klasifikasi dari Economist Intelligence Unit. Dalam tulisan ini, negara di 
dunia diklasifikan ke dalam tiga kategori, yakni (a) Demokrasi; (b) Transisi demokrasi dan (c) Otoriter. Untuk negara 
demokrasi dan otoriter, skor sama dengan Economist Intelligence Unit. Sementara untuk kategori negara transisi 
dmeokrasi merupakan penggabungan antara negara dalam kategori Flawed democracies dan Hybrid democracies.

2)  Derajat kebebasan diambil dari Freedom House (2011). Pembagian antara negara bebas, bebas sebagian dan tidak 
bebas didasarkan pada data Freedom House. Freedom House memberi skor 1 hingga 7 untuk menunjukkan derajat ke-
bebasan dari suatu negara, yang terdiri atas kebebasan politik dan sipil. Suatu negara  dengan skor 1-2,9 dikategorikan 
bebas. Negara dengan skor 3-5,4 dikategorikan sebagian besar. Sementara negara dengan skor 5,5-7 dikategorikan 
tidak bebas. 

3) Tingkat diskriminasi diambil dari World Value Survey  (2007). Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah sikap terh-
adap orang lain yang mempunyai latar belakang berbeda (etnis, agama dan homoseksual). WVS menanyakan apakah 
seseorang bersedia atau tidak bersedia apabila mempunyai tetangga yang berasal dari agama, etnis dan orientasi 
seksual berbeda. Suatu negara didefinisikan masyarakatnya mempunyai sikap diskriminasi yang tinggi apabila lebih dari 
40% masyarakatnya tidak bersedia menjadi tentangga orang yang mempunyai latar belakang berbeda; sikap diskrimi-
nasi sedang apabila antara 20-30% masyarakatnya tidak bersedia menjadi tentangga orang yang mempunyai latar 
belakang berbeda; dan diskriminasi rendah  apabila kurang dari 20% masyarakatnya tidak bersedia menjadi tentangga 
orang yang mempunyai latar belakang berbeda.
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Lima alasan mengapa perlu “Indonesia Tanpa Diskriminasi” 
cukup kuat dan determinan.  Memilih untuk hidup di Indonesia yang 
beragam, itu sesungguhnya memilih kesadaran “Indonesia Tanpa 
Diskriminasi.” Kita tak ingin semakin banyak warga negara Indonesia  
menjadi seperti Papilaya yang mati dan mengalami kekerasan, hanya 
karena berbeda identitas sosial.

-oooOooo-
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Nahari, sorang pemeluk Hindu fanatik. Ia berlari mencari Mahatma 
Gandhi. Di hadapan Gandhi, ia bersimpuh dan menangis.   

Nahari: Mahatma, aku berdosa. Aku membunuh bocah. Aku   
        benturkan kepalanya ke dinding.

Gandhi: Mengapa kau lakukan itu?

Nahari: Karena mereka juga membunuh anakku. Kaum mus                
         lim itu membunuh satu-satunya anak lelakiku yang    
         Hindu.

Gandhi: Mengapa kamu ingin menemuiku?

Nahari: Jiwaku tersiksa, Mahatma. Tolong selamatkan jiwaku.

Gandhi: Ini satu-satunya cara menyelamatkan jiwamu! 
Carilah  seorang anak, yang ayah dan ibunya juga ter-
bunuh. Kau rawat anak itu seperti anakmu sendiri. Pasti-
kan anak itu seorang Muslim. Walau engkau Hindu yang 
taat, tapi kau harus merawat anak itu tumbuh menjadi 
Muslim yang baik.

Dialog Mahatma Gandhi dan Nahari terjadi di tengah perang 
saudara di India Tahun 1946. Kekerasan dan pembunuhan terjadi 
membelah India atas dasar agama: Hindu dan Muslim. Puncak 
dari perang itu adalah lahirnya Pakistan pada bulan Juli 1947, yang 
terpisah dari India. Mayoritas Islam India pindah ke Pakistan. Dan 
mayoritas Hindu tetap tinggal di India. 

Tapi dialog itu kini lebih sering dikutip sebagi kisah kearifan atas 
keberagaman. Mahatma Gandhi meminta seorang hindu fanatik 
menebus dosanya dengan merawat anak Muslim seperti anaknya 
sendiri, dan membuat anak itu tetap tumbuh sebagai Muslim. Tak 
diketahui apakah Nahari berhasil menjalankan tugas itu. Namun 
kisah Gandhi menunjukkan kearifan memandang dan bersikap atas 
perbedaan agama.
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Memang dunia tidak terbuat dari kumpulan Mahatma Gandhi. 
Tapi separuh saja dari kearifan Mahatma Gandhi menyinari publik, 
kisah kekerasan primordial dan diskriminasi di dunia, juga di 
Indonesia, banyak yang pupus.

Karena separuh dari kearifan Mahatma Gandhi saja tidak 
tercapai, praktik diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat. 
Kelompok minoritas (etnis, agama, keyakinan, kelas sosial dan 
sebagainya) kerap diperlakukan tidak sama dan tidak adil. 

DATA DI INDoNeSIA
Diskriminasi itu bisa dalam bentuk ektrem seperti kekerasan 

massal, pembunuhan massal, perkosaan massal. Bisa juga diskriminasi 
itu tidak berdarah tapi sama buruknya seperti kebijakan nasional atau 
hukum yang diskriminatif. Atau diskriminasi itu lebih halus lagi dalam 
bentuk verbal berupa ucapan hate-speech, ucapan kebencian, bernada 
hinaan atau merendahkan kepada kelompok primordial tertentu. 

Untuk melihat berlangsungnya diskriminasi di Indonesia, tulisan 
ini akan menggunakan dua data. Pertama, data survei dari sejumlah 
lembaga survei. Data survei ini berguna dalam memotret sentimen 
negatif  terhadap kelompok minoritas tertentu. Data survei ini 
memberikan gambaran pada tingkatan kognisi dan sikap warga 
terhadap kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. 

Kedua, data mengenai perilaku kekerasan terhadap kelompok 
minoritas. Jika data survei berbicara pada tataran kognisi, data kedua 
ini memotret jumlah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap 
kelompok minoritas. Kedua data tersebut saling berkaitan. Jika data 
survei memperlihatkan sentimen pada level kognisi, data kedua 
memperkuat apakah sentimen negatif  itu didukung oleh perilaku 
kekerasan terhadap kelompok minoritas.    

Dari ribuan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pasca Tahun 
1998, setidaknya ada 5 kasus kekerasan diskriminasi terbesar. Kriteria 
besar kecil ini dibuat berdasarkan jumlah korban yang meninggal, 

Memang dunia tidak 
terbuat dari kumpulan 
Mahatma Gandhi. Tapi 
separuh saja dari 
kearifan Mahatma 
Gandhi menyinari 
publik, kisah kekerasan 
primordial dan 
diskriminasi di dunia, 
juga di Indonesia, 
banyak yang pupus
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lamanya konflik komunal, luasnya konflik itu, kerugian material, dan 
luasnya pemberitaan pers. Yayasan Denny JA membuat riset soal lima 
wilayah diskriminasi terburuk paska reformasi dan menyampaikan 
hasilnya kepada publik melalui konferensi pers di akhir Tahun 2012.

Lima kasus diskriminasi terburuk terbesar adalah konflik Muslim-
Kristen di Maluku. Selanjutnya konflik etnis Dayak dan Madura di 
Sampit, Kalimantan Barat.  Ranking ketiga adalah kekerasan atas etnis 
Tionghoa di Jakarta, Tahun 1998. Selanjutnya kekerasan atas penganut 
Ahmadiyah di Mataram yang membuat mereka menjadi pengungsi 
sejak Tahun 2005. Rangking kelima adalah kekerasan atas penganut 
Hindu di Lampung Selatan. 



45Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

Lima Kasus Diskriminasi Besar di Indonesia

Kasus Jumlah Korban Lama Konflik Luas Konflik Kerugian 
Materi

Frekuensi
Berita

Diskriminasi 
Berlatar Agama 
(Maluku dan 
Maluku Utara) 

8000-9000 
orang 
meninggal. 
700.000 orang 
mengungsi 

4 tahun (1999-
2002). 2011 juga 
terjadi konflik. 

Provinsi (Maluku)

29.000 rumah 
terbakar. 7046  
rumah rusak, 
45 masjid, 47 
gereja, 719 
toko, 38 gedung 
pemerintah, 4 
bank hancur. 

Google search 
“Kerusuhan 
Ambon” = 
147,000. item. 

Diskriminasi 
Berlatar Etnik  
(Sampit) 

469 orang  
meninggal, 
108.000 orang  
mengungsi      

10 hari (puncak 
konflik). 
Sepanjang 2001 
terjadi ketegangan 

Kota Sampit 
ibukota 
Kotawaringin  
Timur. Meluas 
ke Kota 
Palangkaraya, 
Kuala Kapuas, dan 
Pangkalanbun 

192 rumah 
dibakar, 748 
rumah rusak, 
16 mobil dan 43 
sepeda motor 
hancur 

Google search 
“Kerusuhan 
Sampit”
 = 41,000. item. 

Diskriminasi 
Berlatar Etnik  
dan Gender 
(Jakarta 13-15 
Mei 1998) 

1.217 orang  
meninggal, 85 
perempuan 
diperkosa, 
70.000 orang  
mengungsi 

3 hari (13-15 Mei 
1998)

Provinsi (DKI 
Jakarta)

+/-  Rp 2.5 
Triliun

Google search 
“Kerusuhan 13 – 
15 Mei 1998” = 
24.700 item. 

Diskriminasi 
Berlatar 
Perbedaan 
Keyakinan 
(Transito 
Ahmadiyah 
Mataram) 

9 orang  
meninggal, 8 
orang  luka-
luka, 9 orang  
gangguan 
jiwa, 379 
orang  terusir, 
9 pasangan 
dipaksa cerai, 
3 perempuan 
hamil 
keguguran, 61 
siswa putus 
sekolah, 45 
orang dipersulit 
KTP, 322 orang 
dipaksa keluar 
Ahmadiyah 

7 kali 
penyerangan 
massif  (1998-
2006). 8 thn 
pengungsian 
(2005-2012)

4 wilayah dalam 1 
provinsi (Lombok 
Timur, Lombok 
Tengah, Lombok 
Barat, Kota 
Mataram) 

11 tempat 
ibadah dan 144 
rumah rusak, 
64,17 ha tanah 
terlantar, 25 
tempat usaha 
rusak, harta 
benda rusak/
dijarah 

Google search 
Penyerangan 
Ahmadiyah 
Lombok =  30.800 
item. 

Diskriminasi 
Berlatar Etnik 
(Lampung 
Selatan) 

14 orang 
tewas, belasan 
luka parah, 
1.700 orang 
mengungsi 

3 hari (27-29 
Oktober 2012) 

Kecamatan 
(Kalianda dan Way 
Panji) 

Rp 24,88 miliar, 
532 rumah 
rusak dan 
dibakar. 

Google search 
Bentrok Lampung 
Selatan 28 
Oktober 2012 = 
80.700 item. 

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community, “Dicari Capres 2014 yang Melindungi 
Keberagaman”, Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012. 
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Sejak reformasi 1998, sudah lebih dari 10.000 nyawa melayang 
hanya karena perbedaan agama, paham agama, dan etnis. Lebih dari 
700.000 penduduk mengungsi karena konflik primordial! Ketika 
terjadi liberalisasi dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi, 
di arus bawah justru terjadi komunalisasi, primordialisasi, kekerasan 
berdasarkan sentimen primordial.  

Tracking data dari waktu ke waktu juga menunjukkan  trend 
kekerasan diskriminasi yang menaik. Jika pemerintah pusat tidak 
tegas mematahkan trend kekerasan diskriminasi itu, pemerintah bisa 
dianggap oleh mereka memberi sinyal untuk kekerasan lebih lanjut. 
Pemerintah, sampai buku ini terbit, akan mudah didakwa melakukan 
sesuatu yang: “too little,” dan “too late,” yang bisa membuat 
komunalisme itu semakin merusak komunitas sipil yang beragam.

Detail data diskriminasi itu bisa kita kategorisasi seperti di bawah ini.

DISKRIMINASI AGAMA: ANTARA PeNGANuT        
AGAMA BeRBeDA 

Dalam beberapa tahun terakhir ini memang tidak terjadi 
konflik beragama seperti yang terjadi di Ambon atau Poso pada 
awal Tahun 2000. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah dalam 
hubungan antara pemeluk agama di Indonesia. Salah satu cara 
untuk mengetahui apakah ada sentimen negatif  warga terhadap 
penganut agama yang berbeda dengan melihat persepsi dan 
pandangan warga atas penganut agama lain. 

Data survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan 
sentimen agama tetap menjadi masalah di Indonesia apabila tidak 
dikelola dengan baik. Mayoritas publik Indonesia (75,6%) memang 
menyatakan mereka tidak masalah dan bisa menerima tetangga 
orang yang berbeda agama. Hanya 22,6% saja publik yang tidak bisa 
menerima. Tetapi hanya 51,9% masyarakat yang bisa menerima kalau 
di lingkungan mereka didirikan tempat ibadah dari agama lain. Data 
survei ini memperlihatkan bahwa mendirikan rumah ibadah, aktivitas, 
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dan upacara keagamaan tetap bisa memancing sentimen negatif. 

Sebanyak 55% publik Indonesia bisa menerima jika kepala 
pemerintahan dipimpin oleh orang yang beragama berbeda. Namun 
dalam jumlah yang cukup besar, sebanyak 38,8% publik tidak bisa 
menerima kalau kepala pemerintahan berasal dari agama yang 
berbeda.

 Sikap Publik terhadap Tetangga, Tempat Ibadah, 
dan Pemimpin  Berbeda

 
75.6%

51.9% 55.0%

22.6%

42.8% 38.8%

Mempunyai tetangga orang yang 
beragama beda dengan saya

Orang yang beragama beda 
dengan saya mendirikan tempat 
ibadah atau menjalankan ibadah 

di lingkungan saya

Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh orang yang beragama beda 

dengan saya

Sangat bisa menerima/ bisa menerima Tidak bisa menerima / sangat tidak bisa menerima

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010).Q: Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, men-
erima, tidak menerima atau sangat tidak menerima apabila.................?

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan 
sebanyak 22,6% penduduk Indonesia keberatan kalau tetangga 
mereka adalah penganut agama yang berbeda. Angka ini lebih 
rendah dari survei serupa yang dilakukan oleh World Value Survey 
(WVS) Tahun 2007. Dalam survei WVS, sebanyak 35,2% keberatan 
mempunyai tetangga orang yang berlainan agama. 
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 Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini tidak jauh berbeda 
dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Tahun 2006. Dari survei 
Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 36,7% publik Indonesia keberatan 
kalau penganut agama lain mengadakan acara keagamaan di wilayah 
sekitar. Sementara ketika ditakan apakah bisa menerima atau tidak 
kalau penganut agama lain membangun tempat peribadatan di wilayah 
responden, sebanyak 42,3% mengatakan keberatan. 

Sikap Penganut Agama terhadap Acara Keagamaan Lain 

36.7%

42.3%

11.9%
15.0%

48.0%

38.1%

Penganut agama lain mengadakan acara 
keagamaan / kebaktian di daerah sekitar sini

Penganut agama lain membangun tempat 
peribadatan di sekitar sini

Ya, keberatan Tergantung Tidak keberatan

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2006).Q: Apakah ibu/bapak keberatan atau tidak 
keberatan bila penganut agama lain mengadakan acara keagamaan/kebaktian di daerah 
sekitar sini?;  Q: Apakah ibu/bapak keberatan atau tidak keberatan bila penganut agama 
lain membangun tempat peribadatan di sekitar sini?

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei 
Indonesia  memperlihatkan, masih adanya masalah dalam hubungan 
antar penganut agama dan keyakinan di Indonesia saat ini. Potensi 
terjadinya diskriminasi terutama kepada agama dan keyakinan 
minoritas mungkin terjadi. Dalam jumlah cukup besar, publik 
Indonesia tidak bisa menerima adanya rumah ibadah dari agama 
berbeda di lingkungan sekitar mereka.
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 Hasil survei ini dikonfirmasi oleh data pelanggaran kebebasan 
beragama di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Wahid Institute, saat ini masih terdapat masalah kebebasan 
beragama38 dan toleransi39 antar pemeluk agama di Indonesia. 
Hasil penelitian Wahid Institute menemukan  terjadi peningkatan 
pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi.40 Pelanggaran 
kebebasan beragama pada Tahun 2009 hanya 34 kasus. Jumlah  ini 
naik menjadi 63 kasus di Tahun 2010 dan naik lagi menjadi 93 kasus 
di Tahun 2011. Hal yang sama juga pada tindak intoleransi. Pada 
Tahun 2009, terdapat 93 kasus tindak intoleransi. Jumlah kasus ini 
naikmenjadi 133 kasus pada Tahun 2010, dan naik lagi menjadi 184 
kasus pada Tahun 2011. 

38  Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Kebebasan 
ini mencakup dua aspek Pertama, forum  internum, yakni  kebebasan internal yang berisi kebeba-
san hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk 
tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan 
yang tercakup dalam Forum Internum ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/di-
batasi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan 
darurat umum sekalipun. Kedua,  forum eksternum yakni kebebasan eksternal untuk memanifesta-
sikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, 
kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol 
agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan 
pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk 
mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. 
Dalam forum eksternum (manifestasi agama) ini diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan 
kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan 
prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundangan untuk melindungi ketertiban umum. Lihat 
Wahid Institute, Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi 
di Indonesia 2011, Jakarta, Wahid Institute dan Tifa Foundation, 2012.
39  Intoleransi beragama (religious intolerance) adalah  prasangka negatif bermotif keyakinan, afil-
iasi atau praktik keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok.  Prasangka negatif 
ini sewaktu-waktu dapat menjelma menjadi tindakan intimidasi atau  kekerasan dengan motif utama 
pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas 
hak-hak fundamental pemeluk agama. Intoleransi beragama juga bisa berupa propaganda, ungka-
pan/pernyataan kebencian, dan atau bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan untuk menyebarkan 
faham-faham ideologis diskriminatif. Intoleransi ini bisa berupa intoleransi eksternal (inter-faith 
intolerance) dan intoleransi internal (intra-faith intolerance). Intoleransi eksternal merujuk kepada 
prasangka negatif terhadap pemeluk agama lain---misalnya pemeluk agama Islam merendahkan 
keyakinan agama Kristen, atau sebaliknya. Sementara intoleransi internal merupakan prasangka 
negatif antar keyakinan yang berbada (misalnya mazhab yang berbeda) dalam satu agama. Misaln-
ya, pemeluk Islam mainstream (sunni) merendahkan pemeluk Ahmadiyah, atau misalnya penganut 
Kristen Protestan menilai negatif pemeluk Kristen Katolik, dan sebagainya. Lihat Wahid Institute, 
ibid, hal. 19. 
40  Data mengenai pelanggaran kebebasan beragama dari Wahid Institute disarikan dari laporan 
berikut. Wahid Institute, Menapaki Bangsa yang Kian Retak: Laporan Tahunan The 
Wahid Institute 2008, Jakarta, Wahid Institute dan Tifa Foundation, 2009; Wahid Institute, An-
nual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Ta-
hun 2009, Jakarta, Wahid Institute, 2010; Wahid Institute, Laporan Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan dan Toleransi 2010,  Jakarta, Wahid Institute, 2011; Wahid Institute, Lampu 
Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di 
Indonesia 2011, Jakarta, Wahid Institute dan Tifa Foundation, 2012.
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Setara Institute, juga 
menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan Wahid Institute.41 
Setara Institute menghitung kasus pelanggaran kebebasan beragama 
dan intoleransi dengan cara yang berbeda dengan Wahid Institute. 
Pada perhitungan Setara Institute, semua kasus yang berkaitan 
dengan kebebasan beragama (baik dilakukan oleh negara ataupun 
oleh masyarakat) digabung menjadi satu perhitungan. Jumlah 
kasus dalam penelitian Setara Institute lebih tinggi dibandingkan 
dengan Wahid Institute, karena angka kasus tersebut merupakan 
penggabungan dari pelanggaran kebebasan beragama (dilakukan oleh 
negara) dan intoleransi (dilakukan oleh warga masyarakat). Menurut 
perhitungan Setara Institute, total selama Tahun 2011, terdapat 299 
tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Angka ini 
naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana jumkah kasus 
pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 286 kasus. 

41  Data mengenai pelanggaran kebebasan beragama dari Setara  Institute disarikan dari laporan 
berikut. Setara Institute, Tunduk Pada Penghakiman Massa: Laporan Kebebasan 
Beragama 2007, Jakarta, Setara Institute, 2008; Setara Institute, Berpihak dan Bertindak 
Intoleran: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 
2008, Jakarta, Setara Institute, 2009;  Setara Institute, Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun 
Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, 
Jakarta, Setara Institute, 2010;  Setara Institute, Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan 
Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010, Jakarta, Setara Institute, 2011, Setara Insti-
tute, Wajah  Para Pembela Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap 
Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat, 
Jakarta, Setara Institute, 2011. 



51Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

Pelanggaran Kebebasan Agama dan Tindakan 
Toleransi 2009-2011

367

291 286 299

234

127

196

277
301

209
241

288

Pelanggaran 
kebebasan beragama 

tahun 2008

Pelanggaran 
kebebasan beragama 

tahun 2009

Pelanggaran 
kebebasan beragama 

tahun 2010

Pelanggaran 
kebebasan beragama 

tahun 2011
Setara Institute Wahid Institute Rata-Rata

Sumber: Diolah dari Wahid Institute (2009, 2010, 2011) dan Setara Institute (2009, 2010, 2011)

Wahid Institute: Pelanggaran Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan, merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau 
pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, 
berkeyakinan dan beragama yang dilakukan oleh negara. Sementara 
Tindakan intoleransi adalah sikap dan tindakan yang tidak menghargai  
hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam  menjalankan 
keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya yang dilakukan 
oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

Setara Institute: Pelanggaran kebebasan beragama didefinisikan sebagai 
pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi 
penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyakinan, yang 
berupa: [1] tindakan aktif  negara (by commission),[2] tindakan pembiaran 
yang dilakukan oleh negara (by ommission); [3] tindakan kriminal warga 
negara, dan [4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat



52 Data Diskriminasi Indonesia dan Dunia

Indonesia bersama 
dengan Mali, 

adalah sedikit dari 
negara-negara Islam 
yang dikategorikan 
sebagai negara yang 

bebas (free).
 Indonesia berhasil 

menunjukkan kepada 
dunia bahwa negara 

Islam berhasil menjamin 
kebebasan politik dan 

sipil warganya. 
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Pelanggaran Kebebasan Agama dan Tindakan Toleransi Per Bulan 
(2009-2011).

0 10 20 30 40 50 60 70

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

2009
2010

2011

W
ahid Institute

Setara Institute

Gambar: Pelanggaran Kebebasan Agama dan Tindakan Toleransi Per Bulan (2009-2011).
Sumber: Diolah dari Wahid Institute (2009, 2010, 2011) dan Setara Institute (2009, 2010, 



54 Data Diskriminasi Indonesia dan Dunia

2011)

Yang menarik, jika dilihat kasus pelanggaran kebebasan beragama 
dan tindak intoleransi dari bulan ke bulan. Jumlah kasus memang 
tidak sama tiap bulan. Tetapi hampir tiap bulan terjadi kasus 
pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleransi. 

Tabel memperlihatkan data mengenai bentuk pelanggaran 
kebebasan beragama dan intoleransi. Dari tabel ini terlihat, untuk 
pelanggaran kebebasan beragama (dilakukan oleh negara), bentuk 
pelanggaran paling banyak adalah pelarangan atau pembatasan 
tempat ibadah. Hampir separuh (48%) kasus pelanggaran kebebasan 
beragama berupa pelarangan atau pembatasan tempat ibadah. Negara 
dengan kewenangan yang dimilikinya bisa mengijinkan atau tidak 
mengijinkan pendirian suatu tempat ibadah tertentu. 

Bentuk pelanggaran lain yang banyak dilakukan adalah intimidasi/
kekerasan (19,6%) dan pembiaran kekerasan (10,8%). Sementara 
untuk intoleransi, bentuk yang paling banyak terjadi adalah ancaman 
kekerasan pada penganut agama atau keyakinan lain (24,6%), 
pernyataan yang berisi tentang kebencian pada penganut agama dan 
keyakinan lain (13,8%), dan perusakan properti kelompok agama 
(13,8%). hampir tiap bulan terja-

di kasus pelanggaran 
kebebasan beragama 

dan tindakan intoleransi
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Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Intoleransi

Bentuk Pelanggaran 
Kebebasan Beragama Jumlah Persen Bentuk Intoleransi dan 

Diskriminasi Jumlah Persen

Pelarangan/pembatasan 
ibadah 49 48,0% Intimidasi dan ancaman 

kekerasan 48 24,6%

Intimidasi/ancaman 
kekerasan 20 19,6% Pernyataan dan 

penyebaran kebencian 27 13,8%

Pembiaran kekerasan 11 10,8% Pembakaran/perusakan 
properti 27 13,8%

Kekerasan/pemaksaan 
keyakinan 9 8,8% Diskriminasi atas dasar 

agama 26 13,3%

Penyegelan/pelarangan 
rumah ibadah 9 8,8% Penyerangan fisik/

penganiayaan 23 11,8%

Kriminalisasi keyakinan 4 3,9% Penolakan rumah ibadah 
agama lain 14 7,2%

Pemaksaan keyakinan 12 6,2%

Pelarangan ibadah dan 
kebebasan berekspresi 9 4,6%

Pemburuan/teror 6 3,1%

Tuduhan sesat 3 1,5%

Sumber: Wahid Institute (2011)

Dilihat dari pelaku, untuk pelanggaran kebebasan beragama, yang 
paling banyak adalah aparat kepolisian (26,2%). Aparat pemerintah daerah 
(kabupaten/kota) menempati urutan kedua dengan 23%. Pelanggaran yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah ini misalnya berupa tidak memberikan 
izin mendirikan tempat ibadah atau melakukan pelarangan (penyegelan) 
tempat ibadah.

Sementara untuk pelaku intoleransi, yang paling banyak melakukan 
adalah Front Pembela Islam (FPI) sebanyak 17,8%. Kelompok lain (yang 
tidak terorganisir dan tidak bernama), masing-masing sebanyak 15,5% 
dan 8,9%. 
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Pelaku Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Intoleransi

Pelaku Pelanggaran 
Kebebasan Beragama Jumlah Persen Pelaku Intoleransi Jumlah Persen

Aparat kepolisian 32 26,2% FPI 38 17,8%

Pemkab/Pemkot 28 23,0% Kelompok massa 
terorganisir 33 15,5%

Tentara 16 13,1% Massa tidak 
teridentifikasi 19 8,9%

Satpol PP 10 8,2% Polisi 16 7,5%

Kantor Kemenag/KUA 8 6,6% Perorangan 14 6,6%

Pemerintah provinsi 8 6,6% Pemkab/pemkot 22 10,3%

Pemerintah kecamatan 5 4,1% MUI 17 8,0%

DPRD 3 2,5% Anggota DPRD 4 1,9%

Pemerintah desa 4 3,3% Forkami 4 1,9%

Bakorpakem 4 3,3% Gubernur Jabar 3 1,4%

PN 2 1,6% Anggota DPR/DPD 3 1,4%

Kejaksaan 1 0,8% FUUI 3 1,4%

BIN Provinsi 1 0,8% LPI 3 1,4%

   Garis 2 0,9%

   GAPAS 2 0,9%
   KUA/Kemenag 2 0,9%
   API Jabar 2 0,9%

   Lainnya 26 12,2%
Sumber: Wahid Institute (2011)

Salah satu bentuk diskriminasi penganut agama yang berbeda 
adalah masalah mendirikan rumah ibadah. Kasus ini berkaitan 
dengan toleransi eksternal (inter-faith) terutama antara warga Kristen 
dan warga Islam. Sejumlah jemaat gereja di berbagai wilayah merasa 
kesulitan untuk mendirikan gereja. Alasannya beragam,  baik 
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karena tidak diizinkan oleh pemerintah daerah ataupun mendapat 
penentangan dari warga di mana gereja akan dibangun. 

Peristiwa terakhir adalah kasus konflik tentang usaha mendirikan 
Gereja HKBP Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Warga dan ormas Islam 
tidak setuju dengan rencana HKBP mendirikan gereja, yang berujung 
pada konflik yang berlangsung hingga kini (pertengahan Juni 2013). 
Perkara lain yang berlarut-larut hingga buku ini diterbitkan adalah 
kasus GKI Yasmin di Bogor. Kasus ini semula hanya konflik antara 
jemaat GKI Yasmin dengan pemerintah daerah Bogor, tetapi lambat 
laun, mengarah pada konflik horisontal antara jemaat GKI Yasmin 
dengan kelompok Islam di Bogor. 

Kasus menghalangi mendirikan rumah ibadah (gereja) merupakan 
ujian bagi kebebasan beragama di Indonesia. Apakah negara bisa bersikap 
adil terhadap semua warga negara, apapun agama dan keyakinannya? 
Sementara di tingkat masyarakat, apakah warga bisa menerima kehadiran 
orang lain yang mempunyai keyakinan berbeda dengan dirinya? 

Data dari Setara Institue memperlihatkan tingginya kasus 
diskriminasi yang menimpa jemaat Kristiani. Pada Tahun 2011, terjadi 
54 kasus pelanggaran atau diskriminasi pada jemaat Kristiani. Angka 
ini lebih rendah dari tahun sebelumnya (sebanyak 75 kasus), tetapi 
lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2008 dan 2009. Diskriminasi 
dalam mendirikan rumah ibadah ini semuanya dilandasi oleh argumen 
bahwa keberadaan rumah ibadah telah mengganggu dan meresahkan 
masyarakat. Argumen ini muncul di semua peristiwa. 

Selain ‘meresahkan masyarakat’ pelanggaran juga dijustifikasi oleh 
alasan bahwa bangunan/rencana pembangunan tidak sesuai dengan 
peruntukan atau menyalahi konsep tata ruang. Soal Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) juga menjadi pembenar semua persekusi yang 
terjadi. Hampir seluruh tindakan negara (baca: pemerintah daerah) 
dalam bentuk penyegelan dilandasi semata-mata atas desakan massa 
dan alasan meresahkan warga. Terhadap rumah-rumah ibadah 
yang sudah didirikan pun penyegelan tetap dilakukan sebagaimana 
menimpa sejumlah rumah ibadah. 

Kasus menghalangi 
mendirikan rumah ibadah 
(gereja) merupakan ujian 
bagi kebebasan berag-
ama di Indonesia. Apakah 
negara bisa bersikap adil 
terhadap semua warga 
negara, apapun agama 
dan keyakinannya?
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Tren Pelanggaran/Diskriminasi Agama Tahun 2008-2011

367

291 286 299

17
18

75

54

2008 2009 2010 2011

Total pelanggaran / diskriminasi agama

Pelanggaran / diskriminasi pada Jemaat Kristiani

Sumber: Diolah dari Setara Institute (2009, 2010, 2011)

43

2 1

9

2

26

0 1
6

2

Gereja Vihara Masjid Wahabi Masjid 
Ahmadiyah

Masjid LDII

Setara Institute Center for Religious & Cross Cultural Studies UGM
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Dalam konteks yang demikian, tampak sekali bahwa institusi 
negara bertindak bukan atas dasar hukum yang berlaku melainkan atas 
desakan massa. 

Konflik karena menghalangi mendirikan tempat ibadah (terutama 
gereja) ini bisa jadi akan membesar di masa mendatang. Ini karena 
perpindahan warga, munculnya perumahan baru, dengan masuknya 
pendatang yang beragama berbeda dengan warga lokal. Survei yang 
dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan 
adanya persepsi yang berbeda antara warga Islam dan Kristen dalam 
melihat kasus mendirikan tempat ibadah. 

Penilaian atas Kemudahan Mendirikan Rumah Ibadah

83.0%

8.2% 8.8%

44.4%

26.8% 28.7%

Mudah/ sangat mudah Sulit / sangat sulit Tidak tahu/tidak jawab

Pembangunan masjid Pembangunan gereja

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010).Q: Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa 

sulit ataukah mudahkah pemeluk agama Islam mendirikan mesjid? Apakah sangat mudah, 

mudah, sulit ataukah sangat sulit? ; Q: Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa sulit ataukah 

mudahkah pemeluk agama Kristen mendirikan gereja? Apakah sangat mudah, mudah, sulit 

ataukah sangat sulit?
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Warga Islam mayoritas menilai bahwa mendirikan tempat ibadah 
(masjid atau geraja) selama ini tidak ada masalah dan mudah. Sementara 
untuk warga Kristen, dalam jumlah besar (40%) menilai bahwa 
mendirikan gereja selama ini sulit. Publik secara umum mempersepsi 
membangun rumah ibadah relatif  mudah. Sebanyak 83% publik 
menyatakan membangun masjid mudah, dan 44,4% membangun 
gereja juga mudah dilakukan. Hanya saja, sebanyak 26,8% menyatakan 
membangun gereja selama ini sulit .

Perbedaan terlihat lebih jelas jika ditelusuri menurut agama. Untuk 
warga Kristen, sebanyak 40,8% menilai mendirikan geraja selama ini sulit. 
Hanya 50% saja warga Kristen yang menilai mendirikan geraja selama 
ini mudah dilakukan. Lihat selengkapnya tabel Perbandingan Penilaian atas 
Kemudahan Mendirikan Rumah Ibadah Menurut Responden Islam dan Kristen di 
bawah ini.

Perbandingan Penilaian atas Kemudahan Mendirikan Rumah Ibadah 
Menurut Responden Islam dan Kristen

84.9%

8.3%

43.9%

25.9%

72.4%

5.1%

44.9% 40.8%
50.0%

18.2%

52.2%

8.7%

Mudah / sangat 
mudah

Sulit / sangat sulit Mudah / sangat 
mudah

Sulit / sangat sulit

Pendirian Masjid Pendirian Gereja 

Islam Kristen (Katolik / Protestan) Lainnya

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010).Q: Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa sulit 
ataukah mudahkah pemeluk agama Islam mendirikan mesjid? Apakah sangat mudah, mudah, 
sulit ataukah sangat sulit? ; Q: Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa sulit ataukah mudah-
kah pemeluk agama Kristen mendirikan gereja? Apakah sangat mudah, mudah, sulit ataukah 
sangat sulit?
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DISKRIMINASI AGAMA: ANTARA SeSAMA      
PeNGANuT AGAMA 

Praktik diskriminasi agama tidak hanya terjadi antara penganut agama 
satu dengan penganut agama lain, tetapik bisa terjadi di antara sesama 
penganut agama yang sama. Di antara penganut agama Budha, sekitar 
60% mengikuti aliran Mahayana, 30% menjadi pengikut Theravada, 
dan 10% sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, 
Nichiren, dan Maitreya. 

Sebagian besar Muslim di Indonesia pengikut ahlussunnah wal jama’ah,  
atau sunni, meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Kelompok 
sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, 
Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan, dan lainnya. Kelompok 
ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-
beda, tapi mereka tetap bisa saling mengormati satu dengan yang lain. 

Di samping itu, ada pengikut Syiah, menurut mereka sendiri, 
diperkirakan satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan kelompok 
Syiah semakin demonstratif  menunjukkan identitasnya, terutama 
melalui Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) sebagai sayap 
gerakan sosialnya. 

Selain itu, juga ada kelompok Ahmadiyah yang terus 
diperdebatkan keberadaannya. Bahkan sepanjang Tahun 2011, mereka 
kerap menjadi korban kekerasan. Peristiwa sadistis terjadi dalam kasus 
Cikeuting, Banten. Mereka diperkirakan berjumlah 500 ribu jiwa yang 
tersebar di 242 cabang Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. 
Mereka masih tetap eksis, meskipun sudah keluar Surat Keputusan 
Bersama (SKB) tiga menteri Tahun 2008 yang membekukan kegiatan 
Ahmadiyah.42 Selain Syiah dan Ahmadiyah, ada puluhan aliran 
keagamaan lain yang kerap dicap sebagai sesat atau sempalan oleh 
penganut Islam lainnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak muncul peraturan, 
terutama di daerah, yang melarang persebaran aliran atau ajaran yang 
dianggap sesat. Sebagai contoh adalah Surat Edaran WaliKota Tegal 

42  Wahid Institute, Lampu Merah, op.cit, hal. 25-26.
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tentang Waspada Aliran Syiah Imamiyah. Isinya imbauan mewaspadai 
Aliran Syiah Imamiyah yang dianggap tak sesuai syariat agama yang 
benar dan berkembang di kota Tegal.  

Walikota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda 
Aceh Pengawasan Aliran Sesat dan Kegiatan Pendangkalan Akidah.  
Regulasi bernomor 11 Tahun 2011 tertanggal 24 Maret 2011 ini 
berisi kewajiban seluruh unsur masyarakat dan muspida Kota Banda 
Aceh mengawasi terhadap kegiatan penyebaran aliran sesat atau 
pendangkalan aqidah dalam wilayah kota dalam berbagai bentuk 
kegiatan dan namanya. 

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 6 April 2011 mengeluarkan  
Pergub Aceh tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham.  
Irwandi menegaskan ajaran Millata Abraham atau Komunitas Millata 
Abraham (Komar), tak boleh lagi disebarkan di wilayah hukum 
Aceh. Tujuan peraturan, demi memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham 
keagamaan yang menyimpang.  

Pelanggaran Diskriminasi Agama Tahun 2007-2011

185

367

291 286 299

15

193

33
50

114

2007 2008 2009 2010 2011

Total penaggaran / diskriminasi agama

Pelanggaran / diskriminasi pada Jemaat Ahmadiyah

Sumber: Diolah dari Setara Institute (2009, 2010, 2011)
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Tetapi regulasi diskriminatif  yang paling banyak adalah regulasi 
terhadap penganut Ahmadiyah. Menurut catatan Wahid Institute, 
sepanjang Tahun 2011 saja, tercatat 15 peraturan daerah yang 
melarang ajaran Ahmadiyah. Ajaran Ahmadiyah dalam berbagai 
peraturan daerah tersebut dinilai menyimpang dari ajaran Islam dan 
meresahkan penganut Islam pada umumnya.43 Karena itu pemerintah 
daerah melarang ajaran Ahmadiyah disebarkan di daerah. Ahmadiyah 
adalah kelompok yang paling banyak mengalami kasus diskriminasi 
dalam beberapa tahun ini. 

Menurut data dari Setara Institut, sejak Tahun 2007 telah terjadi 
286 kasus kekerasan pada warga Ahmadiyah. Ini artinya, tiap tahun 
rata-rata telah terjadi sekurangnya 100 kasus kekerasan (penyerangan, 
pembakaran, dan sebagainya) pada warga Ahmadiyah. Di Tahun 2011 
misalnya, total terdapat 114 kasus kekerasan pada penganut Ahmadiyah. 
Jumlah ini naik lebih dari dua kali dibandingkan dengan Tahun 2010.

Kekerasan pada penganut Ahmadiyah ini tidak bisa dilepaskan 
dari pandangan negatif  publik Indonesia pada Ahmadiyah. Lingkaran 
Survei Indonesia (LSI), pernah membuat penelitian mengenai sikap 
warga terhadap Ahmadiyah. Hasil survei LSI tersebut memperlihatkan 
Ahmadiyah dipandang sebagai ajaran yang sesat. Mayoritas warga 
Muslim setuju kalau Ahmadiyah dibubarkan. Hasil survei ini sekan 
menjelaskan mengapa akhir-akhir ini Ahmadiyah menjadi sasaran 
kekerasan, baik oleh negara ataupun oleh warga masyarakat. 

Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)  itu 
memperlihatkan mayoritas publik setuju (63,5%) jika Ahmadiyah dilarang 
dan  7,8% saja yang mengatakan tidak setuju (lihat LSI, 2010). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah menyatakan bahwa 
ajaran Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat. Dari survei yang dilakukan 
oleh  Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas publik (66,9%) 
menyatakan setuju pada fatwa MUI ini. Yang menarik, dibandingkan 
dengan survei Tahun 2005, terjadi kenaikan 15%.  Makin banyak 
persetujuan terhadap fatwa MUI. 

43  Wahid Institute, Lampu Merah, ibid, hal. 33-36. 

Kelompok sunni tersebar 
dalam berbagai ormas 
keagamaan, terutama NU, 
Muhammadiyah, al-Wasli-
yah, Nahdlatul Wathan, dan 
lainnya. Kelompok ormas 
ini mempunyai orientasi 
pemahaman keagamaan 
yang berbeda-beda, tapi 
mereka tetap bisa saling 
mengormati satu dengan 
yang lain
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Survei yang sama yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia 
(LSI) pada Agustus 2005 memperlihatkan sebanyak 51,7% setuju 
dengan fatwa MUI. Pada Oktober 2010, angka ini naik menjadi 
66,9%. Mereka yang tidak setuju dengan fatwa MUI itu juga turun 
dari 18,1% pada Agustus 2005 menjadi 5,4% pada Oktober 2010. 

Penilaian Terhadap Fatwa MUI Mengenai Ajaran Ahmadiyah

51.7%

18.1%

30.2%

66.9%

5.4%

27.7%

Sangat setuju / setuju Tidak setuju / sangat tidak 
setuju

Tidak tahu / tidak jawab

Agustus 2005 Oktober 2010

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010). Catatan:  Semua survei dilakukan dengan 
menggunakan metode penarikan sampel yang sama, yakni Multistage Random Sampling. 
Jumlah sampel untuk survei Agustus 2005  berjumlah 1.200 orang responden. Untuk survei 
bulan Oktober 2010, jumlah responden 1.000 orang.  Sampling error plus minus antara 3.5 
hinggta 5%.  Wawancara dilakukan secara langsung (face to face interview). Di luar kesa-
lahan dalam penarikan sampel, dimungkinkan adanya kesalahan non sampling.Q: Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai sesat. 
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan fatwa MUI tersebut?

Yang lebih penting adalah melihat bagaimana respon publik 
terhadap langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait 
fatwa MUI tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan 
ketegasan sikap terkait keberadaan Ahmadiyah ini. Mayoritas publik 
meminta agar pemerintah mengikuti fatwa MUI dan melarang keberadaan 
Ahmadiyah. Sebanyak 53,4% menyatakan pemerintah seharusnya ikut 
menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat  dan 15,6% menyatakan 
pemerintah tidak perlu menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. 
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Yang menarik, terjadi kenaikan sikap dibandingkan dengan survei 
Tahun 2005. Pada Oktober 2005, hanya 35,2% saja yang setuju kalau 
pemerintah melarang keberadaan Ahmadiyah. Pada Oktober 2010, 
angka ini naik menjadi 53,4%. Jumlah warga yang tidak setuju jika 
pemerintah tidak ikut menyatakan Ahmadiyah sesat juga turun dari 
31,9% di Tahun 2005 ke angka 15,6% di Tahun 2010.

Penilaian atas Tindakan yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah 
Terhadap Ahmadiyah

45.7%

35.2%

48.2%
53.4%

25.9% 31.9%

21.4%
15.6%

Agustus 2005 Oktober 2005 April 2006 Oktober 2010

Pemerintah melarang keberadaan Ahmadiyah

Pemerintah harus melindungi keberagaman agama dan pemahaman agama 
warga negara

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010). Q Agustus 2005, Oktober 2005 dan Oktober 
2010: Menurut Ibu/Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan 
fatwa MUI yang menyatakan AHMADIYAH sebagai aliran sesat. Apakah Pemerintah ikut 
menyatakan Ahmadiyah sebagai sesat dan melarang keberadaan Ahmadiyah ATAUKAH 
Pemerintah tidak perlu ikut menyatakan Ahmadiyah sebagai sesat karena pemerintah 
harus melindungi semua keberagaman agama dan pemahaman agama warga negara. 
Kebebasan agama dilindungi oleh konstitusi. Q April 2006: 268. Apakah Ibu/Bapak sangat 
setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju apabila pemerintah membuat aturan / 
kebijakan yang melarang Ajaran / aliran Ahmadiyah ?

Yang mengkhawatirkan adalah makin tingginya persetujuan 
terhadap aksi kekerasan pada warga penganut Ahmadiyah. Pada 
Tahun 2005, hanya 13%-14% saja publik yang setuju dengan akses 
kekerasan yang dilakukan oleh penentang Ahmadiyah. Pada 2010, 
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jumlah yang setuju dengan akses kekerasan naik 2 kali lipatnya 
menjadi 31,2%. Jumlah warga yang tidak setuju dengan aksi kekerasan 
juga mengalami penurunan dari 67,3% di bulan Oktober 2005 
menjadi 48,5% di bulan Oktober 2010.

Penilaian atas Tindakan Kekerasan Pada Penganut 
Ahmadiyah

14.7% 13.9%

31.2%

17.8% 18.8%
20.2%

67.3% 67.3%

48.5%

Agustus 2005 Oktober 2005 Oktober 2010

Sangat setuju/setuju Tidak setuju/ sangat tidak setuju

Tidak tahu/tidak jawab

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010).Q Sejumlah warga melakukan tindakan keke-
rasan (perusakan, pembakaran dsb) terhadap pengikut Ahmadiyah karena memandang 
Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Terhadap tindakan kekerasan itu, bagaimana sikap Ibu/
Bapak? Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju?

DISKRIMINASI eTNIS 
Diskriminasi lain yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi 

etnis. Diskriminasi ini terjadi ketika orang dari kelompok etnis 
tertentu merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan orang dari etnis lain. Orang dari etnis yang berbeda tidak 
mempunyai kesempatan dan hak yang sama, dimana orang dari 
etnis tertentu mempunyai kesempatan lebih besar. 
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Pada masa Orde Baru, diskriminasi etnis yang terlihat secara nyata 
dalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa tidak 
diperkenankan untuk menjalankan keyakinannya, melestarikan budaya 
--termasuk dilarang menggunakan bahasa asal dan nama asal Tionghoa. 
Keturunan Tionghoa dipersulit membuat identitas seperti KTP dan Akte 
Kelahiran, tidak diizinkan mengekspresikan budaya dan tidak diharapkan 
terlibat dalam kegiatan politik. 

Puncak dari diskriminasi tersebut adalah kekerasan Mei Tahun 1998. 
Warga Tionghoa mengalami kekerasan fisik dan perampasan materi secara 
merata di semua wilayah di Indonesia (Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, 
Lampung, Palembang dan tempat lain). Kekerasan itu tidak hanya berupa 
penjarahan dan pengrusakan harta milik, tetapi juga penganiayaan, 
pembunuhan, dan pemerkosaan. 

Setelah masa reformasi jumlah praktik diskriminasi ini telah 
berkurang. Saat ini warga Tionghoa bisa secara bebas mengekspresikan 
budaya dan terlibat dalam politik. Meski demikian, tidak berarti bahwa 
diskriminasi etnis hilang sama sekali, sebab diskriminasi etnis ini tidak 
hanya berkaitan dengan warga Tionghoa. 

Diskriminasi ini juga bisa dialami oleh etnis minoritas lain di suatu 
wilayah. Untuk melihat apakah sentimen  etnis ini masih muncul, menarik 
untuk melihat hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei 
LSI di Tahun 2010 memperlihatkan, sentimen etnis ternyata tidak sebesar 
sentimen agama. Dari survei LSI, hanya sebanyak 7,5% publik Indonesia 
yang tidak bisa menerima mempunyai tetangga orang yang berbeda etnis. 

Hanya 17,3% publik yang tidak bisa menerima kalau warga dari etnis 
yang berbeda mendirikan tempat pertemuan atau mengadakan kegiatan di 
lingkungan sekitar. Survei itu juga memperlihatkan hanya sebanyak 21,3% 
publik yang tidak bisa menerima kalau kepala pemerintahan berasal dari 
orang yang berbeda etnis. 

Hasil survei LSI ini ternyata agak berbeda dengan survei yang 
dilakukan oleh World Value Survey (WVS) Tahun 2007. Dari survei WVS, 
ternyata sebanyak 32,8% publik Indonesia tidak bersedia bertetangga 
dengan orang dari suku berbeda.
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Tingkat Penerimaan Warga terhadap Etnis yang Berbeda
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74.9% 69.8%
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6.0% 7.8% 8.9%

Mempunyai tetangga orang yang 
mempunyai suku beda dengan 

saya

Orang yang mempunyai suku beda 
dengan saya mendirikan tempat 

pertemuan atau kantor atau 
mengadakan kegiatan di 

lingkungan saya

Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh orang yang mempunyai suku 

beda dengan saya

Sangat menerima/menerima Tidak menerima/sangat tidak menerima

Tidak tahu/tidak jawab

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (2010).Q: Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, men-
erima, tidak menerima atau sangat tidak menerima apabila.................?

Meskipun sentimen negatif  atas etnis lebih rendah dibandingkan 
dengan agama atau LGBT, tetapi bukan berarti bahwa diskriminasi 
etnis ini bisa diabaikan. Hal ini karena perbedaan ras atau etnis paling 
mudah untuk dimanfaatkan --yang bisa berujung pada kekerasan 
bahkan pembersihan etnis. Setiap kekerasan rasial atau etnis, baik yang 
berskala mikro ataupun makro dapat dipicu oleh dua jenis motif. 44 

Pertama, efisiensi. Di sini, melanggar hak asasi anggota suatu 
kelompok etnis atau ras dianggap hanya sebagai sarana paling tepat 
untuk mencapai tujuan. Bukan faktor ras atau etnis si korban yang 
terutama menjadi tujuan kekerasan, melainkan faktor ras dan etnis 
tersebut mempermudah alasan dalam  menjalankan kekerasan. 

Kedua, motif  retribusi. Berdasarkan motif  ini, kekerasan rasial 
atau etnis dipahami sebagai tindakan yang sah dan wajib untuk 
dilakukan. Kekerasan semacam ini dilandasi oleh adanya persepsi 
bahwa ras atau etnis lain mempunyai ciri-ciri yang rendah, buruk, atau 
jahat. 

44  Lihat Dikutip dari Rocky Gerung, Hak Asai Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Jakarta, 
Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, hal. 357.
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DISKRIMINASI PeReMPuAN
Diskriminasi terhadap perempuan adalah praktik diskriminasi yang 

kerap tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang mungkin tidak merasa 
telah melakukan praktik diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi 
justru diskriminasi ini yang paling luas dan mungkin terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari. Perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan 
perempuan bisa terjadi di rumah, di tempat pekerjaan, sekolah, hingga 
dalam lapangan yang lebih luas.  

Diskriminasi ini kerap tidak didasari karena ada pandangan yang 
telah mendarah daging bahwa laki-laki mempunyai posisi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pandangan semacam ini 
tidak terkecuali juga muncul di benak penduduk Indonesia. Survei 
yang dilakukan oleh World Value Survey (WVS) Tahun 2007 bisa 
memberikan gambaran mengenai hal ini. WVS menanyakan kepada 
responden, apakah lak-laki lebih baik sebagai pemimpin politik 
dibandingkan dengan perempuan. 

Sebanyak 60,8% penduduk Indonesia menyetujui pernyataan 
tersebut. Persepsi yang sama juga muncul ketika ditanyakan kepada 
publik apakah laki-laki lebih baik sebagai pemimpin perusahaan 
(bisnis) dibandingkan dengan perempuan. Sebanyak 42,1% responden 
menjawab setuju. Gambaran yang lebih positif  hanya didapat ketika 
responden ditanya apakah perguruan tinggi hanya cocok untuk anak 
laki-laki daripada anak perempuan. Hanya 18,8% responden yang 
setuju bahwa perguruan tinggi hanya cocok untuk laki-laki. 

Diskriminasi terhadap 
perempuan adalah 
praktik diskriminasi 
yang kerap tidak 
disadari oleh 
pelakunya
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Diskriminasi Terhadap Perempuan, 2007

60.8%

18.8%

42.1%
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Laki-laki lebih baik sebagai 
pemimpin perusahaan 

bisnis dibandingkan 
perempuan

 Sumber: World Value Survey (2007). Keterangan: Persentase menunjukkanresponden yang menga-
takan setuju atau sangat setuju atas pernyataan.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, 2001-2011.
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Sumber: Komnas Perempuan, Laporan Tahunan, beberapa tahun penerbitan. Keterangan: Data ini 
diperoleh oleh Komnas Perempuan dari  data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 
oleh 393 lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga lembaga layanan 
ini tersebar di 30 provinsi.  Data ini hanya menyertakan kasus kekerasan yang dilaporka oleh korban. 
Jumlah kasus kekerasan bisa lebih dari data ini, karena masih banyak perempuan korban yang eng-
gan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. 
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Pandangan yang melihat laki-laki lebih tinggi posisinya 
dibandingkan perempuan bisa menjelaskan praktik diskriminasi 
terhadap perempuan yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut data 
Komnas Perempuan, setiap tahun setidaknya terjadi lebih dari 100 
ribu kasus kekerasan pada perempuan. Kasus kekerasan paling besar 
terjadi pada rumah tangga, disusul komunitas dan negara. Bentuk-
bentuk kekerasan pada rumah tangga ini meliputi kekerasan terhadap 
istri, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan oleh mantan 
suami, kekerasan dalam pacaran, kekerasan oleh mantan pacar, 
kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan bentuk kekerasan relasi 
personal lainnya. 

Di tingkat nasional, memang banyak aturan perundang-undangan 
yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Tetapi di tingkat 
lokal, banyak peraturan daerah yang berisi diskriminasi terhadap 
perempuan. Menurut catatan Komnas Perempuan, hingga Tahun 
2011, terdapat 207 kebijakan diskriminatif  yang diskriminatif  terhadap 
perempuan. Sebagian besar kebijakan diskriminatif  diberlakukan di 
tingkat regional (200 kebijakan) di 26 dari 33 provinsi di Indonesia. 

Sebanyak 78 dari 207 kebijakan telah secara langsung 
mendiskriminasi perempuan dengan membatasi hak atas kebebasan 
berekspresi (23 kebijakan mengatur cara berpakaian), melanggar hak 
atas perlindungan dan kepastian hukum dengan mengkriminalisasi 
perempuan (54 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi) dan 
merampas hak atas perlindungan dan kepastian hukum (salah satu 
kebijakan tentang larangan khalwat/tindakan mesum). 45 

Kebijakan yang mengatur cara berpakaian yang didasarkan pada 
penafsiran tunggal dari agama mayoritas dan dengan demikian 
membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun dinyatakan 
bahwa  aturan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dalam 
implementasinya terkonsentrasi pada perempuan. Salah satu contoh 
kebijakan daerah diskriminatif  berkaitan dengan pakaian ini adalah 

45  Komnas Perempuan, Laporan Independen Mengenai Pelaksanaan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, 
2007 – 2011, hal. 18. 
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Peraturan Bupati Aceh Barat No. 5 Tahun 2010 yang dikeluarkan 
pada tanggal 27 Mei 2010. Peraturan Bupati ini melarang perempuan 
memakai pakaian dan celana ketat. Untuk implementasinya, Bupati 
Aceh Barat menyediakan setidaknya 12.000 rok panjang yang 
diperuntukkan bagi setiap perempuan yang terkena razia di Aceh Barat. 
Dalam implementasi, perempuan yang menggenakan kulot atau celana 
longgar juga dianggap melanggar kebijakan tersebut dan diminta untuk 
mengganti celananya itu dengan rok. Situasi ini sungguh merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi warga negara untuk berekspresi (untuk 
memilih pakaiannya) sesuai dengan hati nurani. 

Peraturan daerah yang masuk kategori diskriminatif, tajuk perda 
larangan pelacuran/anti maksiat adalah yang paling populer. Perda 
kategori ini di dalamnya mengandung kerancuan normatif  yang 
meletakan perempuan sebagai pihak yang menyebabkan terganggunya 
keteraturan sosial (social order). Semua perda jenis ini meletakkan 
faktor ketertiban umum sebagai konsideran Perda-nya. Perda jenis 
ini dibangun dengan perspektif  yang tidak adil jender dan rumusan 
klausul yang multi tafsir.46 

Dalam peraturan daerah mengenai prostitusi atau pelacuran, pihak 
perempuan yang selalu disalahkan dan dihukum.47 Dalam berbagai kasus, 

46  Sebagai ilustrasi adalah rumusan dari Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang 
Larangan Pelacuran. Pada Pasal 4 (1) tertulis demikian “Setiap orang yang sikap atau perilakunya 
mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada 
di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah 
penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut 
jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah”. Rumusan sebagaimana di atas, 
bukan hanya multi tafsir tapi juga sangat berpotensi merugikan perempuan, siapapun dia yang 
berada di tempat-tempat publik di malam hari. Perempuan yang paling rentan adalah perempuan 
miskin. Dikutip dari Komnas Perempuan, Refleksi 10 Tahun Reformasi, Catatan Tahunan Tentang 
Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2007, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hal. 30.
47  Salah satu kasus mengenaskan adalah kasus salah tangkap atas Lilis Lindawati Mahmudah 
adalah ibu rumah tangga yang bekerja di sebuah restoran di Cengkareng.Ia menjadi korban salah 
tangkap pada operasi penertiban pekerja seks komersial yang digelar oleh petugas Tantrib Kota 
Tangerang pada tanggal 26 Februari 2006 bersama-sama dengan 27 orang perempuan lainnya. 
Para tantrib pada saat itu sedang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang. Lilis dan perempuan-perempuan lainnya langsung 
ditahan. Keesokan harinya, para perempuan yang terjaring operasi Tramtib itu diadili dengan 
acara sidang Tindak Pidana Ringan atau Tipiring. Hakim tunggal Barmen Sinurat menghukum Lilis 
Lindawati dengan denda sebesar Rp 300 ribu. Lilis yang bersuamikan seorang guru sekolah dasar 
menolak membayar denda tersebut karena kalau membayar beraru mengakui dirinya pelacur.  
Menurut Komnas Perempuan, semenjak kejadian salah tangkap tersebut, Lilis dan keluarganya 
telah berpindah tempat tinggal sebanyak 4 kali karena cap sebagai PSK yang didapat oleh Lilis 
akibat salah tangkap menjadikan Lilis mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para tetangg-
anya. Suami Ibu Lilis pun terpaksa harus berhenti dari tempat mengajarnya karena pihak sekolah 
tidak ingin sekolahnya mendapatkan cap buruk dari masyarakat karena salah satu pengajarnya 
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perempuan selalu menjadi korban sementara laki-laki kerap terbebas dari 
hukuman.48 

Bentuk diskriminasi pada perempuan yang hingga kini belum 
bisa terselesaikan adalah perlindungan terhadap pekerja migran 
perempuan di luar negeri. Data dari BNP2TKI menyebutkan, setiap 
tahun setidaknya lebih dari 500 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
diberangkatkan ke luar negeri. Separuh dari jumlah itu bekerja di Arab 
Saudi dan Malaysia. Data dari BNP2TKI juga menunjukkan mayoritas 
TKI adalah perempuan. 

Di Tahun 2011 misalnya, dari keseluruhan jumlah TKI yang 
diberangkatkan, sebanyak 65,7% adalah perempuan. Jumlah ini relatif  
turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga Tahun 
2010 misalnya, proporsi pekerja perempuan mencapai hampir 80%. 
Jumlah pekerja perempuan paling besar terdapat di Arab Saudi, Taiwan, 
dan Singapura. Sementara untuk Malaysia, proporsi pekerja perempaun 
turun, dari 53,1% di Tahun 2006 menjadi hanya 28,5% di Tahun 
2011. Penurunan ini berkaitan dengan permintaan pekerja di sektor 
perkebunan dan transportasi yang umumnya memang membutuhkan 
tenaga kerja laki-laki. 

memiliki istri seorang PSK. Akibat perlakuan tersebut, Lilis mengalami tekanan psikologis dan sakit 
sakitan, sampai pada akhir ia meninggal dunia pada bulan Agustus Tahun 2008. Dikutip dari Kom-
nas Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di 
Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang,  Catatan Tahunan Tentang Kekerasan 
Terhadap Perempuan Tahun 2009, Jakarta, Komnas Perempuan, 2010, hal. 30. 
48  Salah satu ilustrasi adalah kasus duapenari telanjang (streaptease) di Padang. SS dan NA, 
dua penari kafe dan restoran Fellas pada tanggal 26 September 2011 ditangkap saat mereka dimin-
ta untuk menemani tiga orang tamu di dalam ruangan tertutup dan diminta untuk membuka baju. 
Salah seorang tamu bahkan membantu SS membuka baju. Tak lama kemudian satpol PP Kota Pa-
dang masuk untuk melakukan penangkapan. Ternyata yang masuk ke dalam ruangan bukan hanya 
Satpol PP tetapi juga beberapa orang wartawan yang mengambil foto SS dan NA dalam keadaan 
tanpa busana. SS dan NA sempat meminta izin untuk berpakaian, tetapi dilarang oleh petugas 
Satpol PP. Ketika diinterogasi di tempat, SS dan NA masih dalam keadaan telanjang sehingga 
para wartawan bebas mengabadikan gambar. Hampir tiga puluh menit kemudian SS dan NA baru 
diijinkan berpakaian ketika akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan interogasi lanjutan. 
Keduanya dikenakan Perda ketertiban umum karena menyajikan tarian telanjang. Beberapa jam 
kemudian, keduanya dilepaskan dengan jaminan dan setelah SS dan NA membuat perjanjian tidak 
akan mengulangi perbuatan yang disangkakan. Keesokan harinya surat kabar lokal memunculkan 
berita tersebut, sementara foto penangkapan
SS dan NA tanpa busana telah menyebar di Internet dan banyak diunggah melalui telepon geng-
gam. Pada tanggal 16 Oktober 2011 SS dan NA ditangkap kembali oleh pihak kepolisian resort kota 
Padang. Pihak kepolisian berdalih, penangkapan ini dilakukan setelah adanya pengaduan oleh 
masyarakat, yang menganggap perilaku SS dan NA meresahkan. Dikutip dari Komnas Peremp-
uan, Stagnasi Sistem Hukum: menggantung Asa Perempuan Korban,  Catatan 
Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011, Jakarta, Komnas 
Perempuan, 2012, hal. 31.
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Perbandingan Jumlah TKI di Negara Tujuan TKI, 
Tahun 2006-2011
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Pekerja migran perempuan ini rentan terhadap tindakan kekerasan 
dan perlakuan diskriminatif  lainnya. Berdasarkan data Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sepanjang 2011 
jumlah pekerja migran yang menghadapi kasus dan bermasalah 
sebanyak 44.526 orang. Dari jumlah tersebut, 2.145 orang mengalami 
kasus penganiayaan, 2.209 kasus pelecehan dan kekerasan seksual, 535 
orang dalam keadaan hamil, 401 orang membawa anak, 7.275 orang 
dalam keadaan sakit akibat kondisi kerja yang tidak layak, 9.715 orang 
pulang karena majikan bermasalah, 11.825 pemutusan hubungan kerja 
sepihak, 1.730 orang gaji tidak dibayar, serta 1.467 orang dokumen 
tidak lengkap dan lain-lain.49 

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga Desember 
2011 jumlah WNI/Pekerja Migran Indonesia yang saat ini menghadapi 
ancaman hukuman mati di luar negeri berjumlah 210 orang. Terdiri 
dari 146 kasus di Malaysia, 45 kasus di Arab Saudi, 15 kasus di Cina, 
2 kasus di Singapura, 1 kasus masing-masing di Iran dan Brunei 
Darussalam. Salah satu kisah mengenaskan adalah eksekusi hukuman 
mati perempuan pekerja migran di Arab Saudi bernama Ruyati.50

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan di luar negeri ini terjadi di 
semua tahapan dari pemberangkatan hingga saat bekerja di luar negeri.  
Saat sebelum keberangkatan, banyak pekerja perempuan diminta 
memalsukan dokumen, yang menghilangkan atau membelokkan 
sejarah pekerja migran dan memaksa mereka menjadi manusia berbeda 
dengan identitas baru milik orang lain. Kompleksitas di penampungan, 
dari pembatasan hak berkomunikasi dengan keluarga, mobiltas keluar 
penampungan yang sulit, menunggu terlalu lama yang membuat hak 
ekonomi mereka terputus padahal mereka tumpuan keluarga. Di negara 
tujuan, banyak pekerja perempuan yang dilarang menjalankan puasa dan 
sholat salah satunya karena alasan mengurangi produktifitas.

Di negara dengan mayoritas Muslim di Timur Tengah juga 
terjadi praktik pembatasan beribadah secara kolektif  bagi pekerja 

49  Dikutip dari Komnas Perempuan, Stagnasi Sistem Hukum: menggantung Asa 
Perenpuan Korban,  Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 
Tahun 2011, Jakarta, Komnas Perempuan, 2012, hal. 12.
50  Dikutip dari Komnas Perempuan, 2012, ibid, hal. 11.
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non-Muslim, karena pembatasan mobilitas keluar rumah, jauh dan 
minimnya tempat ibadah, dan lain-lain. Pekerja  migran disimplifikasi 
hanya sebagai pekerja tapi bukan manusia utuh. Mereka antara lain 
sulit membawa keluarga, sulit atau bahkan dilarang menikah dengan 
pria lokal, pemulangan ketika diketahui hamil, tidak adanya solusi 
seksualitas bagi pekerja migran. Semua hal ini, bagian dari pengabaian 
hak mereka sebagai manusia utuh, terutama pengabaian hak 
reproduksi mereka. 

Pekerja perempuan mengalami nasib lebih buruk di tempat 
kerja. Mereka sering pulang dengan nasib mengenaskan --mulai dari 
cacat fisik, gangguan mental, korban penghamilan dengan anak yang 
dilahirkannya, korban kekerasan seksual, dan lain-lain.51 Kerentanan 
khusus pekerja migran perempuan juga terlihat dalam banyak kasus 
dimana perempuan dipekerjakan sebagai kurir narkoba dan dikenakan 
hukuman berat.52

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan ini bukan hanya dialami 
oleh mereka yang bekerja di luar negeri, tetapi juga perempuan yang 
bekerja di Indonesia. Pekerja  perempuan masih mengalami nasib 
yang buruk, terutama mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga dan buruh pabrik manufaktur.  Organisasi advokasi hak 
perlindungan pekerja rumah tangga, Jala PRT, mencatat terjadinya 
tindak kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Antara Tahun 
2007 hingga 2011 tercatat 726 kasus kekerasan, 536 kasus upah tidak 
dibayar, dan 617 kasus penyekapan perempuan pekerja rumah tangga. 

Jaminan kerja layak masih jadi masalah serius; jam kerja yang 

51  Lebih kanjut lihat, Komnas Perempuan, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: 
Hilangnya Kendali Negara,  Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Per-
empuan Tahun 2010, Jakarta, Komnas Perempuan, 2011, hal. 30-31. 
52  Data dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa di Malaysia ada 177 warga negara 
Indonesia terancam hukuman mati: 142 orang yang terlibat dalam pelanggaran narkoba dan 35 
orang yang terlibat dalam kasus pidana non-narkoba seperti pembunuhan dan perkosaan. Dalam 
rincian kasus-kasus tersebut terdapat 72 kasus tingkat I (pertama) hukuman mati; 54 kasus di 
mana narapidana telah dijatuhi hukuman mati dan sekarang dalam proses banding, dan 5 kasus 
yang telah dieksekusi dan mengajukan banding ke Pengadilan Federal. Sehubungan dengan 35 
kasus pidana, 33 masih dalam proses pengadilan dan 2 terdakwa telah mendapatkan keringanan 
hukuman atau telah dibebaskan. Menganalisis kasus-kasus ini dari perspektif gender, ada 10 
perempuan yang dituduh melakukan pelanggaran narkoba dan satu perempuan yang dituduh 
melakukan pembunuhan. Dikutip dari Komnas Perempuan, Laporan Independen Menge-
nai Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di 
Indonesia, 2007 – 2011, hal. 15
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panjang dengan gaji rata-rata jauh di bawah standar upah minimum 
hingga ada yang mencapai hanya seperempat dari standar itu dan tidak 
ada jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Perempuan pekerja 
rumah tangga kerap mendapatkan akomodasi yang kurang memadai 
untuk beristirahat dengan layak, tidak punya hak privasi, serta dibatasi 
hak mobilitas dan berorganisasi.53 

Nasib yang sama juga kerap menimpa buruh perempuan di 
perusahaan manufaktur. Kerap kali mereka diperlakukan secara buruk 
dan berbeda dengan pekerja laki-laki. Masih banyak  perusahaan yang 
mendiskriminasi buruh perempuan dalam hal upah dan tunjangan 
keluarga karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. 
Buruh perempuan masih banyak yang dipekerjakan secara informal 
tanpa menandatangani perjanjian kerja. 

Buruh perempuan acapkali ditempatkan di posisi sekunder, 
pekerjaan manual atau kerja penunjang.  Proses promosi yang 
tidak adil juga terjadi, misalnya berbasis kehadiran yang berdampak 
pada penyingkiran perempuan yang absen karena menstruasi 
ataupun hamil. Semua ini menyebabkan perempuan buruh tidak 
memiliki kesempatan yang sama dengan buruh laki-laki dalam hal 
pengembangan karir.54

53  Dikutip dari Komnas Perempuan, Laporan Independen, 2011, hal. 16.
54  Salah satu contoh mengenaskan dari diskriminasi yang dialami oleh buruh pabrik perempuan 
adalah nasib buruh perempuan PT Glopac, Bekasi. Perempuan yang melamar ke perusahaan 
ditempatkan pada bagian finishing/akhir yakni menempel label pada kemasan gelas. Pembagian 
kerja yang demikian berdampak pada status buruh perempuan sebagai buruh borongan dan diupah 
berdasarkan target gelas yang berhasil dikerjakan yakni dengan penghitungan Rp.14,5 – Rp.38/
gelas dan tidak mendapat tunjangan Jamsostek. Sedangkan buruh
laki-laki diupah berdasarkan upah minimum Kabupaten Bekasi dan menerima tunjangan Jam-
sostek. Contoh lain terjadi di PT. Framas Plastic Technology, Cibitung-Bekasi. Mayoritas buruhnya 
adalah perempuan khususnya yang bekerja di bagian finishing. Penggunaan kursi kerja di bagian 
finishing sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri. Kemudian sejak 1 Februari 2010, perusahaan 
mengambil kebijakan sepihak dengan menarik alat bantu produksi kerja berupa kursi kerja tanpa 
pemberitahuan dan sosialisasi terlebih. Setelah penarikan kursi kerja, para buruh perempuan harus 
bekerja dengan berdiri selama 7 jam kerja dan dilarang untuk duduk. Bekerja tanpa menggunakan 
kursi kerja mempersulit pekerjaan buruh perempuan mengakibatkan kelelahan dan besar kemu-
ngkinan akan mengakibatkan gangguan kesehatan reproduksi khususnya saat buruh perempuan 
sedang menstruasi, hamil, ataupun setelah melahirkan. Bahkan tidak ada toleransi bagi buruh per-
empuan yang sedang hamil, tetap harus melakukan bekerja dengan berdiri dan tetap melakukan 
shift malam. Karena kelelahan bekerja sambil berdiri, para buruh perempuan melakukan pekerjaan 
finishing dengan cara duduk di lantai. Tindakan tersebut mengakibatkan 90 buruh diberikan surat 
peringatan dan 21 orang buruh dilakukan PHK sepihak, 12 diantaranya buruh perempuan. Buruh 
perempuan mengalami diskriminasi dari perusahaan terhadap buruh di bagian finishing, dimana 
para leader yang kesemuanya laki-laki boleh bekerja sambil duduk. Cuti haid sulit diperoleh oleh 
buruh perempuan, Jamsostek yang tidak dibayar, dan fasilitas toilet perempuan dicampur dengan 
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DISKRIMINASI lGBT 
Kelompok LGTB (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) 

adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap tindakan diskriminasi. 
Kelompok ini kerap kali dituding tidak normal, melanggar susila, 
bahkan sering digambarkan melanggar agama. Data survei Lingkaran 
Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan sentimen yang negatif  terhadap 
kelompok ini. Sentimen ini diukur lewat tiga pertanyaan. 

Apakah publik Indonesia bisa menerima atau tidak bisa menerima 
apabila mempunyai tetangga seorang homoseksual. Kepada 
responden juga ditanyakan apakah bisa menerima apabila kelompok 
homoseksual mengadakan kegiatan di sekitar lingkungan responden. 
Responden kemudian ditanyakan apakah bersedia ataukah tidak jika 
kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang homoseksual. Ketiga 
pertanyaan ini mengindikasikan derajat penerimaan seseorang 
terhadap kelompok homoseksual. 

Jika seseorang bisa menerima kehadiran homoseksual, seharusnya 
tidak akan masalah memiliki tetangga seorang homoseksual. Orang 
juga bisa menerima kalau kalangan homoseksual membuat kegiatan di 
lingkungan sekitar. Derajat penerimaan yang tinggi apabila seseorang 
bisa menerima kalau kepala pemerintahan seorang homoseksual.   

Hasil survei LSI memperlihatkan hanya sebagian kecil saja publik 
Indonesia yang bisa menerima kehadiran homoseksual. Hanya 26,1% 
saja publik Indonesia yang bisa menerima kalau mempunyai tetangga 
seorang homoseksual. Mayoritas sebanyak 66,7% tidak bisa menerima 
tetangga seorang homoseksual. Tingkat penerimaan publik makin 
rendah ketika ditanyakan apakah menerima atau tidak jika orang 
homoseksual mengadakan kegiatan di lingkungan sekitar. Hanya 
20,2% saja yang menerima, sementara mayoritas sebanyak 74,5% tidak 
bisa menerima. 

Publik juga menolak jika kepala pemerintahan adalah seorang 
homoseksual. Hanya 18,7% publik Indonesia yang bisa menerima 

laki-laki. Dikutip dari Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2011, ibid, hal. 20-21.
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kepala pemerintahan seorang homoseksual. Sebanyak 74,8% tidak bisa 
menerima seorang homoseksual menjabat sebagai kepala pemerintahan.  

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini lebih rendah 
dibandingkan hasil survei yang dilakukan oleh World Value Survey 
(WVS). Pada survei Tahun 2007, WVS menemukan sebanyak 81,8% 
publik Indonesia tidak bisa menerima seorang homoseksual menjadi 
tetangga.

Derajat Penerimaan Seseorang terhadap 
Kelompok Homoseksual

26.1%
20.2% 18.7%

66.7%
74.5% 74.8%

7.2% 5.3% 6.5%

Mempunyai tetangga seorang 
homoseksual (mempunyai 
hubungan sesama jenis)

Orang homoseksual   mendirikan 
tempat pertemuan atau kantor 
atau mengadakan kegiatan di 

lingkungan saya

Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh seorang homoseksual

Sangat menerima/menerima Tidak menerima/sangat tidak menerima

Tidak tahu/tidak jawab

Sumber: Survei Nasional Lingkaran Survei Indonesia (Oktober, 2010).Q: Apakah Ibu/
Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima atau sangat tidak menerima apabi-
la.................?

Pandangan negatif  terhadap kelompok homoseksual (atau 
lebih luas LGBT) seperti terlihat dalam survei di atas sebenarnya 
hanya cerminan dari diskriminasi yang dialami oleh kelompok 
ini dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Arus Pelangi 
(2008) memperlihatkan kelompok ini mengalami berbagai macam 
diskriminasi, mulai dari sosial, ekonomi, hukum hingga politik.55 
Diskriminasi sosial berwujud dalam bentuk stigmatisasi, cemoohan, 

55  Ariyanto dan Rido Triawan, Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?: Studi kasus  Diskrimi-
nasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI,  Jakarta, Arus Pelangi dan Tifa Foundation, 2008. 
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pelecehan, dan pengucilan. Diskriminasi itu juga tampak dari tidak 
adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, 
dan kekerasan fisik maupun psikis; contohnya melempar batu kerikil 
ke seorang waria. 

Diskriminasi hukum contohnya adalah kebijakan negara yang 
melanggar hak-hak LGBT dan perlakuan hukum yang berbeda.56 
Diskriminasi politik, contohnya adalah kesempatan berbeda dalam 
wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya keterwakilan 
politik dari kelompok LGBT. Diskriminasi ekonomi, contohnya 
pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal. Sementara diskriminasi 
kebudayaan, contohnya upaya penghapusan dan penghilangan nilai-nilai 
budaya yang ramah terhadap kelompok LGBT. Selama dasawarsa 70-
80an budaya Bissu57 di Sulawesi Selatan hampir musnah diberantas oleh 
kelompok Islam garis keras, DI-TII. 

Diskriminasi tersebut umumnya muncul akibat pandangan yang 
melihat kelompok LGBT sebagai sampah masyarakat, melanggar 
norma susila, adat dan agama. Atas dasar pandangan negatif  seperti 
itu, kerap kali terjadi tindak kekerasan terhadap kelompok LGBT. 
Acapkali, kekarasan yang dilakukan kepada kelompok ini memperoleh 
pembenar dengan mengatakan kekerasan dilakukan untuk 
menyadarkan mereka atau menjaga ketentaraman masyarakat. 

Salah satu contoh tindakan kekerasan ini adalah penyerangan acara 
sosialisasi penyebaran HIV/AIDS di kalangan LGBT di Yogyakarta. 
Dihelat pada 11 November 2000. Acara ini dihadiri kaum LGBT, 
khususnya para gay dan waria. Selain diisi penyuluhan tentang 

56  Banyak Undang-Undang dan peraturan daerah yang menempatkan kelompok LGBT ini se-
bagai sumber masalah ketertiban, kelompok yang harus dibina dan sebagainya. Banyak peraturan 
juga yang menempatkan kelompok ini sebagai “kriminal”.  Sebagai misal Perda Provinsi Sumatera 
Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda 
ini m engkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai 
bagian dari perbuatan pelacuran. Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberan-
tasan Pelacuran. Perda ini juga mengkriminalisasikan kelompok LGBTdengan engkategorikan 
kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 
tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal 
yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBT di Jakarta yang mempu-
nyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung 
dari diberlakukannya perda Tibum ini. Lebih lanjut lihat dalam Ariyanto dan Rido Triawan, ibid, hal. 
19-20. 
57  Cari footnotenya

Acapkali, kekarasan yang 
dilakukan kepada kelompok 

ini memperoleh pembe-
nar dengan mengatakan 

kekerasan dilakukan untuk 
menyadarkan mereka atau 

menjaga ketentaraman 
masyarakat
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Dulu, 
dunia hanya dibagi 

berdasar 
demokratis VS 

otoriter. Saat ini, 
peradaban modern 

tidak hanya dilihat dari 
sistem pemerintahan 
dan penyelenggaraan 

pemilu. 
Lebih jauh dari itu 
negara juga diukur 

dari penghargaan dan 
perlindungan hak-hak 
sipil warga negara 
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bahaya HIV/AIDS, ditampilkan pula pergelaran busana laki-laki dan 
perempuan. Semua busana itu diperagakan oleh laki-laki. 

Pergelaran dalam rangka ikut memperingati Hari AIDS Dunia itu 
diikuti sekitar 350 gay, waria, dan kaum heteroseksual dari dalam dan 
luar negeri. Acara ini dibubarkan secara paksa oleh kelompok sipil atas 
nama Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). Mereka melakukan perusakan 
terhadap harta benda dan pemukulan terhadap peserta. 

Hampir mirip dengan kejadian di Yogya adalah pembubaran paksa 
acara kontes waria di Depok oleh massa dari Front Pembela Islam 
(FPI) pada 30 April 2010. Massa mengatakan pembubaran paksa itu 
dilakukan karena tidak ingin daerahnya ternoda oleh tindakan para 
waria, gay, dan lesbian.  

Salah satu kelompok LGBT yang paling rentan adalah waria. 
Mereka bukan hanya kerap menjadi objek cemoohan dan hinaan, 
tetapi juga sering tidak mendapat perlindungan hukum yang 
semestinya. Banyak kasus kematian waria yang tidak ditangani 
dengan baik karena waria dipandang warga kelas dua yang tidak perlu 
diperhatikan.58 Contohnya adalah kasus pembunuhan tiga waria di 
Jakarta Tahun 2002. Tiga waria tersebut meninggal tanpa diusut sama 
sekali pelakunya. Teman korban yang mencoba mengambil jenazah, 
dipersulit oleh petugas kepolisian. Bagi banyak orang, kematian waria 
adalah hal yang biasa sehingga tidak perlu diusut pelakunya.59 

58  Ariyanto dan Rido Triawan, ibid, hal. 39.
59  Kasus ini bermula dari salah satu waria yang sedang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat, 
didekati oleh seorang tamu. Tawar-menawar harga pun terjadi antara waria tersebut dengan 
tamunya sehingga akhirnya ada kesepakatan harga. Setelah setelah selesai melayani tamunya, 
waria tersebut menagih pembayaran dari tamunya. Namun tamu tersebut melanggar kesepakatan 
dengan membayar jauh di bawah harga yang telah disepakati. Karena tamu tersebut tidak memba-
yar sesuai dengan kesepakatan maka waria tersebut menahan handphone (HP) milik tamu tersebut 
dan akan dikembalikan setelah pembayaran dilunasi. Merasa HP-nya dikuasai oleh waria tersebut 
maka tamu tadi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian dengan alasan 
bahwa HPnya telah dicuri oleh seorang waria. Karena sang tamu telah pergi waria tersebut kembali 
bertemu dengan teman-teman waria yang lain dan kembali mangkal menanti tamu yang lain. Na-
mun beberapa jam kemudian tamu tersebut datang dengan disertai beberapa aparat kepolisian dari 
polsek Tanjung Duren. Melihat aparat kepolisian menghampiri tempat para waria, serta merta para 
waria yang sedang berada di bawah terowongan Taman Anggrek lari untuk menyelamatkan dirinya 
karena dikira ada pembersihan. Dalam aksi pengejaran itu aparat kepolisian berhasil menangkap 3 
orang waria dan menahan mereka untuk beberapa saat. Keesokan harinya masyarakat menemu-
kan 3 mayat waria di bawah terowongan Taman Anggrek dengan luka tembakan di kepala. Tetapi 
pemberitaan di media massa mengatakan bahwa mereka adalah kawanan penjahat yang dikejar 
aparat kepolisian pada saat melarikan diri.
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Hal yang sama terjadi di Klaten pada Tahun 2005.  Seorang 
waria bernama Vera, meninggal setelah berkencan dengan tamunya. 
Kepolisian semula tidak mengusut kasus ini. Bukan karena sulit 
mengungkap tetapi karena menganggap kematian waria tidak penting 
dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Setelah mendapat desakan 
dari Komnas HAM dan mendapat sorotan media, barulah kepolisian 
mengusut kasus ini. Kasus pembunuhan ini baru diajukan ke 
pengadilan setelah lewat dua Tahun.60

DATA DI DuNIA 
Untuk melihat perbandingan tingkat diskriminasi Indonesia 

dan negara lain, bisa dilakukan dengan melihat dua aspek. Pertama, 
tindakan kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. 
Data mengenai berapa banyak kelompok minoritas mengalami 
tindakan kekerasan. Berapa banyak aturan yang diskriminatif  yang 
tidak memberi kesempatan yang sama kepada kelompok minoritas 
bisa dijadikan sandaran. 

Kedua, penerimaan masyarakat terhadap kelompok minoritas. 
Praktik diskriminasi tidak terjadi kalau masyarakat bisa menerima 
kehadiran orang yang berbeda ras, agama, kelas sosial, dan sebagainya. 
Untuk ukuran yang kedua ini, World Value Survey (WVS) secara reguler 
membuat survei di sejumlah negara mengenai sentimen pribadi atas 

60  Kasus kematian Vera terjadi pada 29 Oktober 2005. Vera (waria) yang sedang berdiri di Jl. 
S. Parman, Purwokerto, tepatnya di depan dealer motor Kymco, dihampiri oleh seorang pria yang 
memakai jaket hitam dan topi. Tidak lama setelah itu keduanya berjalan ke arah ladang di samping 
sebuah butik yang agak gelap sehingga kemudian tidak kelihatan. Namun beberapa saat kemudian 
terdengar suara minta tolong, dan terdengar oleh beberapa teman korban yang tidak jauh dari 
daerah tersebut. Setelah ditemukan ternyata Vera sedang terkapar penuh lumpur dan ada darah 
yang keluar dari bagian dada korban hingga korban kemudian dibawa ke tempat kosnya untuk 
dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan Vera dibawa ke RSUD Dr. Margono, Purwokerto oleh 
temannya dan aparat kepolisian setempat. Namun sayang akhirnya Vera meninggal dunia di RS itu 
pada 5 Nopember 2006 dikarenakan tidak mampu pembayar biaya pengobatan. Kasus ini semula 
tidak ditangani oleh kepolisian. Tim advokasi Arus Pelangi melayangkan surat pengaduan kepada 
Ketua Komnas HAM, Kapolri, dan Ketua DPR-RI  mendesak agar kasus kematian Vera ditangani. 
Salah seorang anggota komisioner Komnas HAM langsung melayangkan surat tekanan kepada 
Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Ketua DPR-RI dan Gubernur Jawa Tengah. Setelah menerima surat 
itu, Kapolda Jawa Tengah langsung memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera menangani 
kasus pembunuhan Vera ini. Setelah hampir dua tahun lamanya, akhirnya pada 11 Juli 2007 berkas 
perkara kasus pembunuhan Vera disidangkan di PN Purwokerto.  Lihat lebih lanjut mengenai kasus 
ini dalam Ariyanto dan Rido Triawan, ibid, hal. 43-45.
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orang dengan suku, agama, atau kelas sosial yang berbeda. Hasil survei 
dari WVS ini menarik karena bisa memperlihatkan apakah pikiran 
diskriminasi masih ada dalam benak masyarakat ataukah sudah hilang. 

Dalam surveinya, WVS menanyakan kepada responden apakah 
bersedia atau tidak bersedia mempunyai tetangga seseorang dari 
etnis yang berbeda, imigan, homoseksual,  agama yang berbeda dan 
sebagainya. Format pertanyaan itu dibuat oleh WVS untuk mengukur 
tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dengan latar 
belakang yang berbeda. Jika seseorang tidak mempunyai pandangan 
atau sikap diskriminatif  terhadap orang dari kelompok tertentu, 
seharusnya tidak masalah apabila bertetangga dengan orang tersebut. 

Untuk keperluan perbandingan diskriminasi Indonesia dan negara lain 
di dunia, penulis menggunakan data yang kedua. Penulis menggunakan 
dan menganalisis data survei World Value Survey (WVS). Idealnya untuk 
keperluan perbandingan, kita bisa menggunakan dua data, yakni data pada 
level sentimen atau sikap (hasil survei) dengan data pada level tindakan 
diskriminatif  berupa frekuensi jumlah tindakan diskriminatif  di masing-
masing negara. Akan tetapi data tindakan diskriminatif  ini tidak tersedia. 
Kalaupun tersedia, bisa jadi data di masing-masing negara diperoleh 
dengan metode yang berbeda. Hal ini berbeda dengan data survei WVS di 
mana data diperoleh lewat metode yang sama di semua negara sehingga 
data bisa saling diperbandingkan. 

Perlu dicatat, penggunaan data survei WVS untuk menggambarkan 
perbandingan tingkat diskriminasi antar negara mempunyai sejumlah 
kelemahan. Pertama, hasil survei hanya menggambarkan sentimen atau 
sikap diskriminatif  seseorang kepada orang atau kelompok lain yang 
berbeda ---etnis, agama, keyakinan, dan sebagainya. Sentimen atau sikap 
tersebut tidak identik dengan perilaku atau tindakan diskriminatif. Data 
mengenai sikap diskriminatif   hanyalah indikasi awal yang belum tentu 
sama dengan tindakan. Seseorang bisa saja mempunyai sikap membenci 
kelompok lain, tetapi kebencian tersebut belum tentu diwujudkan dalam 
bentuk perilaku diskriminatif. 

Kedua,  meski survei dilakukan dengan metode yang sama, 
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survei WVS dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ada negara yang 
melakukan survei tiap tahun, tetapi ada survei yang dilakukan hanya 
satu kali saja di suatu negara.  Meskipun menyimpan kelemahan, data 
dari WVS adalah data yang tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk 
keperluan perbandingan antar negara secara umum.

Tingkat diskriminasi diukur oleh WVS dengan menanyakan 
kepada responden apakah bersedia atau tidak mempunyai tetangga 
dengan orang yanng mempunyai latar belakang berbeda. Hasil dari 
survei WVS memperlihatkan bahwa praktik diskriminasi masih subur 
di banyak negara. Masih banyak orang yang tidak bisa menerima 
kehadiran orang yang mempunyai latar belakang berbeda.

DISKRIMINASI RAS/eTNIS
Dari survei WVS, ternyata sebanyak 32,8% publik Indonesia 

tidak bersedia bertetangga dengan orang dari suku berbeda. Angka 
ini ini bisa dikategorikan sedang mengarah ke tinggi. Jika 83 negara 
yang disurvei oleh WVS dibuat rata-rata, diskriminasi etnis ini hanya 
berkisar di angka 16,8%. Negara dengan tingkat diskriminasi terendah 
adalah Swedia (2,3%) sementara negara dengan tingkat diskriminasi 
etnis tertinggi adalah Bangladesh (44,3%). 

Sikap Publik Bertetangga dengan Etnik Berbeda

32.8%

16.8%

2.3%

44.3%

Indonesia Rata-rata 83 negara Terendah (Swedia) Tertinggi (Bangladesh)
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Diskriminasi etnis hingga saat ini belum bisa benar-benar hilang 
di dunia. Tingkat diskriminasi etnis yang tinggi terdapat di Asia dan 
Afrika. Kemungkinan karena di dua wilayah ini penduduk negara 
terdiri atas berbagai etnis yang beragam. Di sejumlah negara di Afrika 
bahkan  perang antar etnis masih sering terjadi. Atas nama etnis pula, 
satu etnis melakukan pembunuhan bahkan pembersihan etnis. Pada 
Tahun 1994, di Rwanda terjadi pembantaian massal etnis Tutsi oleh 
etnis Hutu yang diperkirakan menelan hampir 800  ribu nyawa. 

Di Tahun 2003, terjadi perang etnis di Darfur antara etnis Afrika 
dengan Arab yang menyebabkan puluhan ribu orang meninggal, dan 
jutaan orang harus mengungsi.  Sementara negara dengan tingkat 
diskriminasi rendah adalah Eropa. Angka diskriminasi etnis untuk 
Indonesia sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura (5,8%) 
dan Filipina (22,7%), tetapi lebih rendah dengan negara seperti 
Bangladsh (44,3%) dan Arab Saudi (37,7%). 

Angka Diskriminasi Etnik Berbagai Negara

7.5%

32.8%

44.3%

16.8%

22.7%

22.6%

37.7%

5.8%

9.9%

27.5%

4.9%

6.4%

Indonesia (WVS), 2007

Indonesia (LSI), 2010

Bangladesh

China

Prancis

Filipina

Arab Saudi

Singapura

Spanyol

Thailand 

Inggris

Amerika Serikat

Keterangan: Persentase yang mengatakan tidak bersedia memiliki tetangga orang dengan 
suku berbeda. Sumber: Lingkaran Survei Indonesia dan World Value Survey (WVS)
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Survei yang dilakukan oleh World Value Survey (WVS) 
memperlihatkan bahwa diskriminasi ras masih ada di banyak 
masyarakat di dunia. WVS membuat survei dengan menanyakan 
kepada responden apakah bersedia atau tidak bersedia mempunyai 
tetangga orang yang mempunyai suku berbeda dan mempunyai 
tetangga seorang imigran. Dari tabel ini terlihat, untuk etnis atau ras, 
di berbagai negara mempunyai sentimen yang negatif. Di Bangladesh, 
sebanyak 44,3% publik tidak menginginkan mempunyai tetangga 
orang yang berasal dari etnis yang berbeda. Sebanyak 48,2% publik 
di Bangladesh juga tidak menginginkan mempunyai tetangga seorang 
imigran. Sentimen yang sama terlihat di Nigeria, Ghana, India, dan 
Mesir. Di negara-negara ini, dalam jumlah besar penduduknya tidak 
menginginkan mempunyai tetangga seseorang dari etnis yang berbeda. 

Tingkat Keengganan Bertetangga dengan Suku Berbeda dan Imi-
gran  di Berbagai Negara

Negara

Tidak bersedia 
Mempunyai tetangga 
orang dengan suku 

berbeda

Tidak bersedia Mempunyai 
tetangga seorang imigran 

Albania 19,1% 13,4%
Algeria 28,0% 23,5%
Andorra 2,5% 2,3%
Azerbaijan 12,2% 19,9%
Argentina 3,4% 3,6%
Australia 4,9% 5,2%
Bangladesh 44,3% 48,2%
Armenia 19,2% 21,7%
Bosnia and Herzegovina 18,9% 22,4%
Brazil 4,2% 4,8%
Bulgaria 18,8% 16,5%
Belarus 8,9% 9,8%
Canada 3,3% 4,3%
Chile 10,0% 11,0%
China 16,8% 18,1%
Taiwan 12,5% 25,6%
Colombia 3,2%  -
Croatia 8,4% 6,8%
Cyprus 16,8% 22,0%
Czech Republic 19,0% 30,1%
Dominican Republic 18,5% 17,5%
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Ethiopia 16,6% 14,7%
Estonia 7,5% 19,0%
Finland 10,1% 10,2%
France 22,7% 36,3%
Georgia 16,0% 16,6%
Germany 5,4% 10,6%
Ghana 22,4% 25,8%
Guatemala 4,6% 4,2%
Hong Kong 42,9% 49,2%
Hungary 18,6% 24,9%
India 38,8% 35,9%
Indonesia 32,8% 37,1%
Iran 27,9% 35,0%
Italy 12,0% 15,0%
Japan 9,5% 11,3%
Jordan 35,9% 53,0%
South Korea 36,4% 37,5%
Kyrgyzstan 18,4% 19,8%
Latvia 4,5% 18,3%
Lithuania 14,0% 29,3%
Malaysia 20,6% 56,8%
Mali 22,0% 24,5%
Mexico 15,1% 17,8%
Moldova 14,4% 17,2%
Morocco 15,0% 18,9%
Netherlands 8,1% 9,5%
New Zealand 3,5% 6,3%
Nigeria 26,6% 24,3%
Norway 5,6% 7,7%
Pakistan 6,5% 29,1%
Peru 9,4% 8,9%
Philippines 22,6% 17,7%
Poland 16,6% 17,6%
Puerto Rico 5,8% 10,0%
Romania 23,1% 23,5%
Russian Federation 11,9% 18,5%
Rwanda 36,8% 36,0%
Saudi Arabia 37,7% 33,1%
Singapore 5,8% 26,1%
Slovakia 20,1% 23,9%
Viet Nam 33,9% 35,4%
Slovenia 15,8% 17,8%
South Africa 14,5% 20,4%
Zimbabwe 18,6% 17,9%
Spain 9,9% 9,1%
Sweden 2,3% 3,1%
Switzerland 5,5% 6,1%
Thailand 27,5% 43,5%
Trinidad and Tobago 2,5% 5,1%
Turkey 29,0% 32,4%
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Ukraine 9,6% 14,2%

Macedonia 22,6% 21,1%

Egypt 34,2% 57,7%

Great Britain 4,9% 13,3%

Tanzania 16,7% 17,5%

United States 6,4% 11,0%

Burkina Faso 10,0% 11,5%

Uruguay 5,6% 6,1%

Venezuela 17,8% 19,9%

Serbia and Montenegro 13,4% 18,2%

Zambia 29,5% 27,5%

Serbia 19,2% 26,2%

Sumber: Diolah dari data mentah di World Value Survey (WVS). Data mentah dalam bentuk 
data SPSS tersebut diambil dari www. wvs.org. Survei WVS dilakukan antara 2005-2007. 
Jika di satu negara dilakukan lebih dari 2 kali survei, angka adalah angka rata-rata untuk 
survei yang dilakukan.

DISKRIMINASI AGAMA
Survei WVS memperlihatkan sebanyak 35,2% publik Indonesia 

tidak bersedia bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Angka 
ini bisa dikategorikan sebagai sedang mengarah ke tinggi. Dari 
survei WVS di 62 negara, rata-rata sentimen negatif  terhadap orang 
yang berbeda agama adalah sebesar 17,5%. Negara dengan tingkat 
diskriminasi terendah adalah Swedia sebesar 1,3%. Sementara negara 
dengan tingkat diskriminasi tertinggi adalah Yordania sebesar 43%. 
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Tingkat Diskrimasi Agama di Berbagai Negara

35.2%

17.5%

1.3%

43.0%

Indonesia Rata-rata 62 negara Terendah (Swedia) Tertinggi (Yordania)

Negara dengan tingkat diskriminasi agama rendah adalah 
negara-negara di Eropa, sementara negara dengan tingkat 
sentimen negatif  tertinggi adalah negara-negara di Timur 
Tengah.  Angka untuk Indonesia lebih rendah dibandingkan 
dengan India (39,1%), Yordania (43%), dan Arab Saudi (40,4%). 
Tetapi angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara seperti 
Amerika (1,8%), Inggris (1,9%) atau Spanyol (5,7%).

Diskriminasi etnis hingga 
saat ini belum bisa 

benar-benar 
hilang di dunia
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Data Series Tingkat Diskrimasi Agama di Berbagai Negara

35.2%

22.6%

39.1%

42.3%

43.0%

22.4%

40.4%

5.7%

27.2%

1.9%

1.8%

Indonesia (WVS), 2007

Indonesia (LSI), 2010

Bangladesh

India

Yordania

Malaysia

Arab Saudi

Spanyol

Thailand

Inggris

Amerika Serikat

Keterangan: Persentase yang mengatakan tidak bersedia memiliki tetangga orang yang 

berbeda agama. Sumber: Lingkaran Survei Indonesia dan World Value Survey (WVS)

Diskriminasi agama adalah salah satu bentuk diskriminasi 
yang paling tua umurnya. Tidak jarang diskriminasi itu 
melahirkan perang atau konflik atas nama agama. World Value 
Survey membuat survei mengenai sentimen penduduk di dunia 
atas agama yang berbeda.  Ini dilakukan oleh WVS dengan 
menanyakan kepada responden apakah bersedia atau tidak 
mempunyai tetangga orang yang berbeda agama. Hasil survei 
WVS memperlihatkan, di sejumlah negara masyarakatnya tidak 
menginginkan mempunyai tetangga orang yang berbeda agama. 

Di Bangladesh, sebanyak 39,1% penduduknya tidak ingin 
mempunyai tetangga dengan orang yang berbeda agama. Hal yang 
sama terjadi di India dan Arab Saudi. Di India, sebanyak 42,3% 
penduduknya tidak ingin bertetangga dengan orang dari agama 
berbeda. Sementara di Arab Saudi, sebanyak 40,4% penduduk tidak 
ingin memiliki tetangga orang dengan agama berbeda. 



94 Data Diskriminasi Indonesia dan Dunia

Tingkat Diskriminasi Agama di Berbagai Negara

Negara Tidak bersedia Mempunyai tetangga orang 
yang berbeda agama

Albania 25,0%
Algeria 32,1%
Andorra 2,2%
Argentina 1,4%
Australia 2,9%
Bangladesh 39,1%
Bosnia and Herzegovina 27,6%
Brazil 9,1%
Bulgaria 15,9%
Canada 2,4%
Chile 5,3%
China 16,9%
Taiwan 5,2%
Colombia 8,1%
Croatia 14,3%
Cyprus 17,0%
Ethiopia 15,4%
Estonia 23,0%
Finland 10,7%
France 25,7%
Georgia 30,9%
Germany 8,6%
Ghana 24,2%
India 42,3%
Indonesia 35,2%
Iran 29,3%
Italy 10,9%
Jordan 43,0%
South Korea 23,6%
Latvia 24,8%
Malaysia 22,4%
Mali 24,1%
Mexico 13,5%
Moldova 21,0%
Morocco 35,4%
Netherlands 2,8%
Nigeria 29,3%
Norway 2,4%
Pakistan 8,4%
Peru 7,5%
Poland 10,8%
Romania 21,7%
Russian Federation 14,6%
Rwanda 36,1%
Saudi Arabia 40,4%
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Viet Nam 34,3%
Slovenia 17,9%
South Africa 3,4%
Spain 5,7%
Sweden 1,3%
Switzerland 5,2%
Thailand 27,2%
Trinidad and Tobago 2,0%
Turkey 30,5%
Ukraine 13,4%
Great Britain 1,9%
United States 1,8%
Burkina Faso 12,0%
Uruguay 6,0%
Venezuela 17,2%
Zambia 26,1%
Serbia 14,8%

Keterangan: persentase adalah persen yang tidak bersedia atau tidak ingin. 
Sumber: Diolah dari data mentah di World Vbalue Survey (WVS). Data mentah dalam 
bentuk data SPSS tersebut diambil dari www. wvs.org. Survei WVS dilakukan antara 2005-
2007. Jika di satu negara dilakukan lebih dari 2 kali survei, angka adalah angka rata-rata 
untuk survei yang dilakukan.

DISKRIMINASI PeReMPuAN
Survei yang dilakukan oleh World Value Survey (WVS) Tahun 

2007 bisa memberikan gambaran mengenai  pandangan publik 
terhadap perempuan. WVS menanyakan kepada responden, apakah 
lak-laki lebih baik sebagai pemimpin politik dibandingkan dengan 
perempuan. Sebanyak 60,8% penduduk Indonesia menyetujui 
pernyataan tersebut. Hal yang sama ketika ditanyakan kepada publik 
apakah laki-laki lebih baik sebagai pemimpin perusahaan (bisnis) 
dibandingkan dengan perempuan. Sebayak 42,1% responden 
menjawab setuju. Gambaran yang lebih positif  hanya didapat ketika 
responden ditanya apakah perguruan tinggi hanya cocok untuk anak 
laki-laki daripada anak perempuan. Hanya 18,8% responden yang 
setuju dengan pernyataan tersebut.

Kita bisa membandingkan pendapat publik Indonesia tersebut 
dengan masyarakat di negara lain. Pandangan mengenai pemimpin politik 
laki-laki di kalangan publik Indonesia tampak lebih baik dibandingkan 
dengan negara seperti Mesir, Malaysia, atau Iran. Hal yang sama untuk 

Pandangan mengenai 
pemimpin politik laki-laki 
di kalangan publik 
Indonesia tampak lebih 
baik dibandingkan 
dengan negara seperti 
Mesir, Malaysia, 
atau Iran
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Meskipun ide mengenai 
persamaan antara 

laki-laki dan perempuan 
telah banyak diterima, 

di sejumlah masyarakat di dunia 
masih banyak yang menganggap 

bahwa posisi perempuan 
lebih rendah dibandingkan 

dengan laki-laki. 
Sebagai akibatnya, 

perempuan menerima perlakukan 
yang didiskriminatif, dan 

diperlakukan berbeda dengan
 laki-laki 
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pandangan mengenai pemimpin di bidang bisnis. Pandangan publik 
Indonesia tampak lebih baik dibandingkan dengan publik di Mesir atau 
Iran. Tetapi jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika, Inggris, 
atau Australia tampak pandangan publik Indonesia lebih buruk. Di 
negara-negara ini tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan 
baik untuk jabatan politik ataupun bisnis.

Perbandingan Sikap Diskriminaasi Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Berbagai Negara

17.1%

11.5%

27.8%

19.7%

7.0%

16.8%

85.1%

34.4%

88.3%

47.0%

27.6%

51.5%

54.5%

46.2%

68.3%

78.6%

47.3%

72.9%

62.8%

39.2%

56.7%

18.2%

9.5%

24.5%

42.1%

18.8%

60.8%

Laki-laki lebih baik sebagai pemimpin perusahaan bisnis 
dibandingkan perempuan

Perguruan tinggi lebih penting untuk anak laki-laki dibandingkan 
perempuan

Laki-laki lebih baik sebagai pemimpin politik dibandingkan 
perempuan

Indonesia Australia India Iran Malaysia Thailand Mesir Inggris Amerika

Meskipun ide mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan 
telah banyak diterima, di sejumlah masyarakat di dunia masih 
banyak yang menganggap bahwa posisi perempuan lebih rendah 
dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai akibatnya, perempuan 
menerima perlakukan yang didiskriminatif, dan diperlakukan berbeda 
dengan laki-laki.61 Sebagai contoh hukum di Sudan Tahun 1991 
mengatakan bahwa perempuan masih memerlukan wali laki-laki untuk 
menikahkan dirinya. Ketika menikah, perempuan diwajibkan untuk 
mematuhi suami. 

61  Dikutip dari Rocky Gerung, Hak Asai Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Jakarta, Departemen 
Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, hal.174. 
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Perempuan dapat diceraikan suami sewaktu-waktu sedangkan kalau 
perempuan yang menginginkan peceraian, harus melewati prosedur dan 
tahapan waktu yang lama. Di Afrika Selatan, perempuan yang menikah 
dengan hukum adat dianggap masih di bawah umur dan tidak dapat 
melakukan kontrak hukum tanpa persetujuan suaminya atau walinya. Di 
Saudi Arabia, perempuan dilarang untuk mengemudikan mobil. 

Sumber dari diskriminasi terhadap perempuan tersebut adalah 
pandangan bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dibandingkan 
dengan laki-laki. World Value Survey (WVS) membuat survei untuk 
mengukur posisi laki-laki dan perempuan di mata masyarakat di dunia. 
Ini diukur dengan menanyakan kepada responden persetujuan atas 
sejumlah pernyataan, di antaranya laki-laki lebih baik sebagai pemimpin 
politik dibandingkan dengan perempuan, eksekutif  perusahaan laki-
laki lebih baik dibandingkan perempuan dan pendidikan di universitas 
lebih penting untuk anak laki-laki dibandingkan perempuan. Dari survei 
WVS terlihat, di sejumlah negara perempuan diposisikan lebih rendah 
dibandingkan dengan laki-laki. 

Sebagai misal, pandangan atas pentingnya pendidikan tinggi untuk 
anak perempuan. Masih banyak pandangan yang mengatakan, tugas 
perempuan adalah mengurus suami dan anak-anak di rumah. Sehingga 
perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Di Bangladsh, sebanyak 
51,8% masyarakatnya mengatakan perguruan tinggi hanya cocok untuk 
anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Di Arab Saudi, bahkan 
sebanyak 61,9% menganggap perguruan tinggi hanya cocok untuk 
anak laki-laki. Di negara Iran dan Irak, hampir mirip dimana separuh 
penduduknya melihat perguruan tinggi hanya cocok untuk laki-laki. 

Diskriminasi juga muncul akibat pandangan yang melihat 
perempuan mempunyai kemampuan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan laki-laki. Karena itu di lingkungan pekerjaan, jenjang karir 
lebih diperuntukkan untuk pekerja laki-laki dibandingkan dengan 
perempuan. Jabatan-jabatan politik juga lebih banyak diemban oleh 
politisi laki-laki karena laki-laki dianggap mempunyai kemempuan 
lebih tinggi dibandingkan perempuan. 
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Survei WVS memperlihatkan, pandangan yang melihat laki-
laki mempunyai kemampuan lebih tinggi dibandingkan perempuan 
menyebar di banyak masyarakat di dunia. Di Ghana, sebanyak 78,3% 
penduduknya menilai laki-laki lebih baik sebagai pemimpin politik 
dibandingkan perempuan. Pandangan yang sama terdapat di Iran 
(72,9%), Irak (89,9%0, Yordania (84,5%), Mali (79%) dan Nigeria 
(76,7%), Arab Saudi (74,6%), Uganda (68,9%), dan Mesir (88,3%). 

Selain politik, laki-laki juga dinilai lebih mampu sebagai pemimpin 
bisnis perusahaan dibandingkan dengan perempuan. Di Mesir misalnya, 
sebanyak 85,1% publik menilai laki-laki lebih baik sebagai pemimpin 
bisnis dibandingkan perempuan. Hal yang sama ditemukan di Ghana 
(67%), Iran (78,6%), Yordania (74,4%), dan Nigeria (82,8%). 

Pandangan Terhadap Laki-laki di Sejumlah Negara

Negara

Laki-laki lebih 
baik sebagai 

pemimpin 
politik 

dibandingkan 
perempuan

Perguruan tinggi 
lebih penting 

untuk anak laki-
laki dibandingkan 

perempuan

Laki-laki lebih 
baik sebagai 

pemimpin 
perusahaan 

bisnis 
dibandingkan 
perempuan

Albania 0,0% 0,0%  -
Algeria 69,6% 28,5%  -
Andorra 9,7% 1,6% 0,0%
Azerbaijan 71,5% 37,4%  -
Argentina 33,9% 16,3% 23,5%
Australia 24,5% 9,5% 18,2%
Bangladesh 62,0% 51,8%  -
Armenia 83,2% 42,3%  -
Bosnia and Herzegovina 46,1% 24,2%  -
Brazil 37,9% 16,9% 28,9%
Bulgaria 54,2% 15,0% 23,9%
Belarus 70,0% 41,3%  -
Canada 17,2% 5,2% 11,1%
Chile 41,9% 27,8% 30,5%
China 53,0% 19,1% 37,4%
Taiwan 45,4% 18,3% 30,0%
Colombia 31,0% 10,5% 21,7%
Croatia 54,3% 25,3%  -
Cyprus 35,9% 9,9% 27,7%
Czech Republic 50,7% 33,1%  -
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Dominican Republic 41,1% 20,1%  -
El Salvador 37,0% 14,0%  -
Ethiopia 22,7% 8,1% 20,5%
Estonia 69,2% 34,1%  
Finland 19,9% 10,4% 18,7%
France 21,9% 6,9% 14,4%
Georgia 74,8% 29,6% 67,1%
Germany 17,5% 13,5% 17,7%
Ghana 78,3% 21,9% 67,0%
Guatemala 32,3% 20,7%  -
Hong Kong 37,0% 22,3%  -
Hungary 52,5% 20,1%  -
India 56,7% 39,4% 62,8%
Indonesia 60,8% 18,8% 42,1%
Iran 72,9% 47,3% 78,6%
Iraq 89,9% 47,7%  -
Italy 19,2% 8,0% 16,5%
Japan 48,6% 27,7% 35,8%
Jordan 84,5% 38,0% 74,4%
South Korea 55,5% 28,9% 47,2%
Kyrgyzstan 57,3% 27,5%  -
Latvia 65,9% 26,8%  -
Lithuania 55,9% 23,1%  -
Malaysia 68,3% 46,2% 54,5%
Mali 79,0% 49,6% 82,8%
Mexico 37,8% 29,6% 22,6%
Moldova 59,6% 23,7% 44,0%
Morocco 66,3% 36,4% 57,2%
Netherlands 17,9% 5,9% 17,0%
New Zealand 17,1% 6,9%  
Nigeria 76,7% 39,9%  
Norway 15,2% 7,5% 19,0%
Pakistan 52,8% 27,5%  
Peru 23,1% 19,9% 14,1%
Philippines 60,5% 37,3%  -
Poland 53,2% 25,7% 30,1%
Puerto Rico 25,6% 12,2%  
Romania 59,7% 24,6% 48,6%
Russian Federation 61,0% 31,6% 50,9%
Rwanda 51,7% 29,4% 49,0%
Saudi Arabia 74,6% 61,9%  -
Singapore 51,4% 15,1%  -
Slovakia 67,7% 37,5%  -
Viet Nam 56,5% 22,0% 41,8%
Slovenia 37,5% 17,1% 21,7%
South Africa 48,0% 18,2% 44,1%
Zimbabwe 52,3% 18,6%  -
Spain 21,9% 13,9% 18,1%
Sweden 14,9% 5,7% 8,0%



101Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

Switzerland 14,9% 8,8% 12,5%
Thailand 51,5% 27,6% 47,0%
Trinidad and Tobago 25,5% 8,7% 19,2%
Turkey 59,3% 24,3% 52,8%
Uganda 68,9% 23,5%  -
Ukraine 60,1% 35,0% 47,8%
Macedonia 43,4% 12,9%  
Egypt 88,3% 34,4% 85,1%
Great Britain 19,7% 7,0% 16,8%
Tanzania 43,9% 15,6%  -
United States 27,8% 11,5% 17,1%
Burkina Faso 62,6% 34,7% 71,1%
Uruguay 29,1% 9,3%  -
Venezuela 40,5% 17,8%  -
Serbia and Montenegro 53,5% 24,1%  -
Zambia 49,7% 24,3%  -
Serbia 41,0% 13,7% 34,5%

Keterangan: persentase adalah persen yang mengatakan setuju atau sangat setuju dengan 
pernyataan. 
Sumber: Diolah dari data mentah di World Vbalue Survey (WVS). Data mentah dalam 
bentuk data SPSS tersebut diambil dari www. wvs.org. Survei WVS dilakukan antara 2005-
2007. Jika di satu negara dilakukan lebih dari 2 kali survei, angka adalah angka rata-rata 
untuk survei yang dilakukan.

 DISKRIMINASI lGBT
Jika untuk diskriminasi agama dan etnis Indonesia bisa 

dikategorikan sebagai sedang, untuk diskriminasi LGBT, Indonesia 
bisa dikategorikan tinggi. Survei WVS memperlihatkan, sebanyak 
81,8% masyarakat Indonesia tidak menghendaki bertetangga dengan 
seorang homoseksual. Angka ini jauh di atas angka rata-rata sebesar 
51% dari 83 negara. Negara dengan tingkat sentimen pada kelompok 
homoseksual paling rendah adalah Selandia Baru (3,1%). Sementara 
sentimen pada kelompok homoseksual paling tinggi  ada pada negara 
Mesir (99%). 
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Sikap diskriminatif Berdasarkan LGBT di Berbagai Negara

81.8%

51.0%

3.1%

99.0%

Indonesia Rata-rata 83 negara Terendah (Selandia 
Baru)

Tertinggi (Mesir)

 
Negara dengan tingkat diskriminasi paling tinggi pada orang dengan 

orientasi seksual berbada umumnya adalah negara-negara di Timur 
Tengah dan Afrika. Sementara negara dengan tingkat diskriminasi paling 
rendah ada pada negara Eropa. Angka penolakan terhadap homoseksual 
di kalangan publik Indonesia ini lebih rendah dibandingkan dengan di 
Zimbabwe (92,5%), Mesir (99%) dan Yordania (92%). Tetapi angka 
penolakan publik Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
di Thailand (26,8%), Singapura (55,2%- dan Jepang (40,9%). Sementara 
untuk negara Eropa, umumnya tingkat penolakan di bawah 30%.  
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Penolakan Bertetangga dengan LBGT di Berbagai Negara

81.8%

66.7%

15.5%

67.8%

40.9%

92.0%

53.9%

88.5%

55.2%

92.5%

13.9%

24.4%

26.8%

99.0%

22.9%

Indonesia (WVS), 2007

Indonesia (LSI), 2010

Kanada

China

Jepang

Yordania

Filipina

Rwanda

Singapura

Zimbabwe

Spanyol

Swedia

Thailand

Mesir

Amerika Serikat

Keterangan: Persentase yang mengatakan tidak bersedia memiliki tetangga homoseksual. 
Sumber: Lingkaran Survei Indonesia dan World Value Survey (WVS)

Di banyak masyarakat di dunia, mereka yang mempunyai orientasi 
seksual LGBT  (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dipandang 
sebagai menyimpang dan tidak normal. Karena itu diskriminasi 
terhadap kelompok minoritas seksual ini sangat meluas dijumpai 
dalam banyak masyarakat di dunia62.

Diskriminasi bahkan terjadi dalam bentuk tidak 
memperbolehkan kaum homoseksual untuk masuk ke negara 
tertentu. Seperti di Qatar di mana kaum homoseksual dianggap 
membahayakan kesehatan dan moral masyarakat. Di Iran 
dan Afghanistan, hukuman mati dijatuhkan bagi mereka yang 
homoseksual atau gay. Di Zimbabwe, Presiden Robert Mugabe 
melakukan kampanye aktif  dengan mengatakan bahwa kaum 
homoseksual lebih buruk dibandingkan anjing dan babi. 

62  Lihat Rocky Gerung, Hak Asai Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Jakarta, Departemen Filsafat 
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006,  hal. 171.
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Survei yang dilakukan oleh WVS memperlihatkan 
penerimaan masyarakat yang berbeda terhadap homoseksual. 
Dalam surveinya, WVS menanyakan kepada responden apakah 
bersedia atau tidak tidak bersedia  apabila mempunyai tetangga 
seorang homoseksual. Pertanyaan tersebut dipakai oleh WVS 
untuk mengukur tingkat penerimaan publik pada kalangan 
homoseksual. Jika publik tidak mempunyai sikap negatif, 
seharusnya bisa menerima atau tidak masalah apabila mempunyai 
tetangga homoseksual.  

Dari tabel terlihat, sejumlah negaranya warganya tampak 
mempunyai sentimen yang negatif  terhadap homoseksual. Ini 
ditandai dengan proporsi yang tinggi mereka tidak bersedia 
menjadi tetangga homoseksual. Negara-negara di Timur Tengah 
mempumyai sentimen yang negatif  terhadap homoseksual. Di 
Mesir, sebanyak 99% publik tidak bersedia menjadi tetangga 
seorang homoseksual. Hal yang sama dengan Yordania, dimana 
90,7% penduduknya tidak bersedia mempunyai tetangga 
homoseksual. Negara-negara di Afrika juga mempunyai tingkat 
penolakan yang tinggi terhadap kaum homoseksual----seperti 
Rwanda (88,5%) dan Zambia (86,3%). 

Tingkat Penerimaan Publik pada homoseksual

Negara Tidak bersedia 
Mempunyai Tetangga 

Seorang Homoseksual

Tidak bersedia Mempunyai 
Tetangga Orang Penderita 

HIV/AIDS
Albania 76,3% 66,7%
Algeria 80,7% 68,3%
Andorra 5,1% 6,5%
Azerbaijan 90,7% 89,2%
Argentina 25,8% 16,1%
Australia 23,4% 15,7%
Bangladesh 44,7% 44,2%
Armenia 83,3% 85,4%
Bosnia and Herzegovina 60,3% 56,2%
Brazil 26,3% 18,2%
Bulgaria 45,0% 46,3%
Belarus 68,5% 62,8%
Canada 15,5% 12,5%
Chile 43,0% 28,2%
China 67,8% 73,1%
Taiwan 62,2% 73,0%
Colombia 30,5% 20,4%

 Jika publik tidak mem-
punyai sikap negatif, 

seharusnya bisa menerima 
atau tidak masalah apabila 

mempunyai tetangga 
homoseksual
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Croatia 45,5% 43,4%
Cyprus 51,3% 50,1%
Czech Republic 37,0% 39,7%
Dominican Republic 48,7% 29,5%
Ethiopia 78,6% 13,9%
Estonia 77,0% 43,8%
Finland 30,8% 21,7%
France 42,5% 31,5%
Georgia 33,4% 77,1%
Germany 46,2% 11,7%
Ghana 64,3% 47,1%
Guatemala 59,0% 25,5%
Hong Kong 20,2% 43,7%
Hungary 66,7% 39,4%
India 8,8% 61,1%
Indonesia 81,8% 55,3%
Iran 41,0% 44,4%
Italy 77,7% 33,3%
Japan 40,9% 76,6%
Jordan 92,0% 95,8%
South Korea 59,9% 46,6%
Kyrgyzstan 85,3% 64,4%
Latvia 58,4% 49,2%
Lithuania 75,0% 66,2%
Malaysia 68,6% 69,8%
Mali 62,0% 41,6%
Mexico 19,9% 34,5%
Moldova 79,6% 69,2%
Morocco 92,7% 74,8%
Netherlands 67,7% 11,2%
New Zealand 3,1% 18,2%
Nigeria 30,6% 78,2%
Norway 67,7% 10,5%
Pakistan 9,9% 7,0%
Peru 0,0% 30,3%
Philippines 53,9% 67,0%
Poland 43,7% 45,3%
Puerto Rico 48,6% 15,0%
Romania 30,5% 40,3%
Russian Federation 50,8% 60,3%
Rwanda 88,5% 38,4%
Saudi Arabia - 83,7%
Singapore 55,2% 33,7%
Slovakia 50,4% 52,1%
Viet Nam 33,1% 40,5%
Slovenia 43,4% 40,4%
South Africa 16,7% 23,6%
Zimbabwe 92,5% 28,9%
Spain 13,9% 23,8%
Sweden 24,4% 6,5%
Switzerland 9,5% 6,7%
Thailand 26,8% 57,6%
Trinidad and Tobago 59,5% 22,4%
Turkey 42,0% 80,0%
Ukraine 35,0% 57,4%
Macedonia 74,3% 57,3%
Egypt 99,0% 98,3%



106 Data Diskriminasi Indonesia dan Dunia

Great Britain 63,5% 13,2%
Tanzania 57,7% 32,5%
United States 22,9% 17,5%
Burkina Faso 78,0% 29,4%
Uruguay 44,7% 14,6%
Venezuela 34,2% 50,5%
Serbia and Montenegro 54,3% 66,4%
Zambia 86,3% 17,7%
Serbia 77,3% 61,3%

Keterangan: persentase adalah persen yang tidak bersedia atau tidak ingin. 
Sumber: Diolah dari data mentah di World Vbalue Survey (WVS). Data mentah dalam 
bentuk data SPSS tersebut diambil dari www. wvs.org. Survei WVS dilakukan antara 2005-
2007. Jika di satu negara dilakukan lebih dari 2 kali survei, angka adalah angka rata-rata 
untuk survei yang dilakukan

PeRBANDINGAN  (PolA  DISKRIMINASI DI DuNIA) 
Dari data mengenai sikap diskriminatif  di berbagai negara, kita 

bisa membuat klasifikasi seberapa banyak sikap diskriminatif  masih 
terjadi di berbagai negara. Klasifikasi dibuat dengan membagi sikap 
diskriminatif  ke dalam tiga kategori. Pertama, sikap diskriminatif  
rendah, yakni negara di mana hanya sebagian kecil saja (kurang dari 
20%) dari masyarakatnya yang bersikap diskriminatif  terhadap warga 
yang berbeda agama, etnis, atau orientasi seksual.   Kedua, sikap 
diskriminatif  sedang, di mana sebanyak 20%-40% masyarakat di suatu 
negara yang bersikap diskriminatif  terhadap warga yang berbeda latar 
belakang. Ketiga, diskriminasi tinggi, ditandai oleh negara di mana 
masyaratnya dalam jumlah besar (di atas 40%) tidak bisa menerima 
kehadiran orang lain yang berbeda latar belakang. 

Data mengenai sikap diskriminatif  warga negara-negara di 
dunia ini diolah dari survei yang dilakukan oleh World Value Survey 
di 81 negara di dunia.63 Grafik menampilkan data mengenai sikap 
diskriminatif  di 81 negara di dunia. Untuk diskriminasi etnis, 
mayoritas (70,4%) dari 81 negara yang disurvei oleh WVS mempunyai 
tingkat diskriminasi yang rendah. Di negara-negara tersebut,  

63  Sikap diskriminatif oleh Word Value Survey (WVS) diukur dengan jalan menanyakan ke-
pada responden apakah bersedia atau tidak bersedia mempunyai tetangga yang berbeda latar 
belakang---agama, etnis, dan orientasi seksual. Pertanyaan dari WVS ini memang tidak meng-
gambarkan secara utuh perilaku dan sikap diskriminatif berbagai negara di dunia. Ini memang 
kelamahan dari survei WVS, dimana sikap diskriminatif hanya diukur lewat beberapa pertanyaan. 
Di luar keterbatasan tersebut, data WVS tetap berguna dan mempunyai berbegai kelebihan. Survey 
WVS dilakukan sekurangnya di 81 negara di dunia, dengan menggunakan metode yang sama dan 
pertanyaan yang sama. Karena itu, data survei WVS itu bisa diperbandingkan antar satu negara 
dengan negara lain. 
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mayoritas masyarakatnya kurang dari 20% yang tidak bisa menerima 
kehadiran orang yang mempunyai etnis yang berbeda. Sementara untuk 
diskriminasi agama, mayoritas negara di dunia (61,7%) juga mempunyai 
diskriminasi yang rendah. Mayoritas di negara dunia hanya 20% saja 
masyarakat di negar atersebut yang tidak bisa menerima kehadiran orang 
yang mempunyai agama berbeda. Tetapi perlu dicatat, dalam jumlah 
cukup besar (33,3%) negara di dunia mempunyai tingkat diskriminasi 
sedang terhadap diskriminasi etnis. Yang menarik, diskriminasi 
orientasi seksual. Mayoritas negara di dunia (69,1%) mempunyai 
tingkat diskriminasi tinggi. Di banyak negara di dunia, masyarakat di 
negara tersebut lebih dari 40% yang tidak bisa menerima kehadiran 
homoseksual (hubungan sesama jenis). 

Perbandingan Diskriminasi Berdasarkan Etnik, Agama, dan 
Orientasi Seksual

70.4%

61.7%

9.9%

27.2%
33.3%

21.0%

2.5% 4.9%

69.1%

Diskriminasi etnis (n=81) Diskriminasi agama (n=81) Diskriminasi orientasi seksual 
(homoseksual) (n=81)

Rendah (di bawah 20%) Sedang (20-40%) Tinggi ( di atas 40%)

Sumber: Diolah dari data survei World Value Survey (WVS). 
Keterangan: Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah sikap terhadap orang lain yang mem-
punyai latar belakang berbeda (etnis, agama dan homoseksual). WVS menanyakan apakah 
seseorang bersedia atau tidak bersedia apabila mempunyai tetangga yang berasal dari agama, 
etnis dan orientasi seksual berbeda. Suatu negara didefinisikan masyarakatnya mempunyai 
sikap diskriminatif yang tinggi apabila lebih dari 40% masyarakatnya tidak bersedia menjadi ten-
tangga orang yang mempunyai latar belakang berbeda; sikap diskriminatif sedang apabila antara 
20-30% masyarakatnya tidak bersedia menjadi tentangga orang yang mempunyai latar belakang 
berbeda; dan diskriminasi rendah  apabila kurang dari 20% masyarakatnya tidak bersedia menja-
di tentangga orang yang mempunyai latar belakang berbeda.
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a) Praktik Diskriminasi Menurut Wilayah

Menarik untuk melihat sebaran negara mana saja yang 
mempunyai pola diskriminasi rendah, sedang, dan tinggi. Apakah 
pola diskriminatif  tersebar secara merata di semua negara di dunia 
ataukah hanya mengelompok ke wilayah tertentu. Dari data sikap 
diskriminatif  di 81 negara, penulis membagi ke 6 wilayah, masing-
masing Afrika-Sub-Sahara; Amerika, Asia-Pasifik, Eropa Barat, 
Eropa Timur, dan Timur Tengah-Afrika Utara.64 Ada perbedaan 
sikap diskriminatif   etnis menurut wilayah. Di Amerika, Eropa 
Barat, dan Eropa Timur, dalam jumlah besar (di atas 85%) negara 
yang mempunyai diskriminasi rendah. Sementara negara-negara 
yang ada di Afrika, terbagi di antara negara yang mempunyai 
sikap diskriminatif  rendah (54,5%) dan sedang (45,5%). Negara-
negara yang ada di Asia-Pasifik juga terbagi, dimana sebanyak 
40% negara mempunyai diskriminasi etnis rendah dan 46,7% 
mempunyai diskriminasi etnis sedang. Sedangkan di negara-negara 
Timur Tengah dan Afrika Utara, mayoritas negara (60%) justru 
mempunyai diskriminasi etnis sedang. Secara statistik, perbedaan 
sikap diskriminatif  menurut wilayah ini signnifikan (Chi Square 
=28.915, df=10, p =0,001). 

64  Pembagian wilayah ini bukam hanya didasarkan pada demografis (benua), tetapi juga latar 
belakang sejarah, dan kesamaan budaya. Pembagian negara berdasar 6 wilayah ini (Afrika-Sub 
Sahara; Amerika, Asia-Pasifik, Eropa Barat, Eropa Timur dan Timur Tengah-Afrika Utara) dipakai 
oleh berbagai lembaga internasional---seperti Freedom House dan Economist Intelligence Unit. 
Wilayah Asia-Pasific, memasukkan Australia dan Selandia Baru. 
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Diskriminasi Etnis di Beberbagai Kelompok Negara.

Wilayah
Diskriminasi Etnis

Rendah (di 
bawah 20%)

Sedang (20-
40%)

Tinggi (di 
atas 40%)

Afrika-Sub Sahara (n=11) 54,5% 45,5% 0,0%

Amerika  (n=13) 100,0% 0,0% 0,0%

Asia-Pasifik  (n=15) 40,0% 46,7% 13,3%

Eropa Barat  (n=8) 87,5% 12,5% 0,0%

Eropa Timur  (n=24) 87,5% 12,5% 0,0%

Timur Tengah dan Afrika 
Utara  (n=10) 40,0% 60,0% 0,0%

Total (n=81) 70,4% 27,2% 2,5%

Chi Square =28.915, df=10, p =0,001 (p<0,05). Lambda = 0,111. 

Perbedaan sikap diskriminatif  menurut  wilayah, juga terlihat 
dalam pola diskriminasi agama. Di Amerika dan Eropa Barat, 
mayoritas negaranya (di atas 85%) mempunyai diskriminasi 
yang rendah. Hanya berbeda dengan diskriminasi etnis, untuk 
diskriminasi agama, negara di Eropa Timur, hanya 62,5% negara 
yang mempunyai skor diskriminasi rendah. Sebanyak 37,5% 
negara-negara di Eropa Timur mempunyai skor diskriminasi 
sedang. Negara-negara di Afrika dan Asia-Pasifik terbagi antara 
negara yang mempunyai skor diskriminasi rendah dan sedang. 
Sementara negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, mayoritas 
(50%) mempunyai skor diskriminatif  sedang. Bahkan sebanyak 
20% dari negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, mempunyai 
skor diskriminatif  tinggi –di mana di negara tersebut mayoritas 
masyarakatnya tidak bisa menerima kehadiran orang yang 
berbeda agama. Secara statistik, pola diskriminasi menurut 
wilayah ini berbeda secara signfikan (Chi Square =23.936, df=10, 
p =0,008). Artinya, ada wilayah dimana mayoritas negaranya 
mempunyai pola diskriminasi yang rendah, semenytara ada 
wilayah lain yang mempunyai diskriminasi sedang atau tinggi. 
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Pola Diskriminasi Agama Menurut Wilayah

Wilayah

Diskriminasi Agama

Rendah (di 
bawah 20%)

Sedang 
(20-40%)

Tinggi 
(di atas 

40%)

Afrika-Sub Sahara (n=11) 54,5% 45,5% 0,0%

Amerika  (n=13) 100,0% 0,0% 0,0%

Asia-Pasifik (n=15) 40,0% 46,7% 13,3%

Eropa Barat  (n=8) 87,5% 12,5% 0,0%

Eropa Timur  (n=24) 62,5% 37,5% 0,0%

Timur Tengah dan Afrika Utara  (n=10) 30,0% 50,0% 20,0%

Total (n=81) 61,7% 33,3% 4,9%

Chi Square =23.936, df=10, p =0,008 (p<0,05). Lambda=0,057. 

Bagaimana dengan diskriminasi homoseksual? Sikap diskriminatif  
terhadap kalangan homoseksual, juga berbeda menurut wilayah. Di 
Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Utara mayoritas 
negaranya mempunyai diskriminasi yang tinggi terhadap kalangan 
homoseksual. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, bahkan semua 
negara (100%) mempunyai diskriminasi tinggi --masyarakat di negara 
tersebut tidak bisa menerima kehadiran seorang homoseksual. Negara 
di Amerika lebih tersebar, dimana sebanyak 38,5% mempunyai 
diskriminasi tinggi dan 46,2% mempunyai diskriminasi sedang. Secara 
kseluruhan, ada perbedaan yang signifikan sikap diskrimninasi ini 
menurut wilayah (Chi Square =19.511, df=10, p =0,034).
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Pola Diskriminasi Orientasi Seksual Menurut Wilayah

Wilayah

Diskriminasi Homoseksual (Orientasi 
Seksual)

Rendah (di 
bawah 20%)

Sedang (20-
40%)

Tinggi 
(di atas 

40%)

Afrika-Sub Sahara (n=11) 9,1% 9,1% 81,8%

Amerika  (n=13) 15,4% 46,2% 38,5%

Asia-Pasifik (n=15) 20,0% 26,7% 53,3%

Eropa Barat  (n=8) 25,0% 25,0% 50,0%

Eropa Timur  (n=24) 0,0% 16,7% 83,3%

Timur Tengah dan Afrika Utara  
(n=10) 0,0% 0,0% 100,0%

Total (n=81) 9,9% 21,0% 69,1%

Chi Square =19.511, df=10, p =0,034 (p<0,05). Lambda=0,073. 

b) Praktik Diskriminasi Menurut Rezim                 
Pemerintahan

Kita juga bisa mengklasifikasikan pola diskriminasi di berbagai negara 
di dunia tersebut berdasarkan rezim pemerintahan. Negara-negara di 
dunia bisa kita klasifikasikan berdasar rezim pemerintahan, apakah 
demokrasi, transisi menuju demokrasi ataukah otoriter.65 Klasifikasi 

65  Pembagian antara negara otoriter, transisi dan demokrasi didasarkan pada data dari Econ-
omist Intelligence Unit. Lembaga ini mengkaji tingkatan demokrasi di berbagai negara didunia 
berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk 
indeks, dari 0 hingga 10. Economist Intelligence Unit membagi negara ke dalam empat kategori: 
(a) Full democracies, yakni negara yang mendapatkan skor 8 hingga 10; (b) Flawed democracies, 
negara yang mendapatkan skor 6 hingga 7.9; (c) Hybrid democracies, negara yang mendapatkan 
skor 4 hingga 5.9;  dan (d) Authoritarian regimes, negara yang mendapatkan skor 0 hingga 3.9. 
Penulis menyederhanakan klasifikasi dari Economist Intelligence Unit. Dalam tulisan ini, negara di 
dunia diklasifikan ke dalam tiga kategori, yakni (a) Demokrasi; (b) Transisi demokrasi dan (c) Otorit-
er. Untuk negara demokrasi dan otoriter, skor sama dengan Economist Intelligence Unit. Sementara 
untuk kategori negara transisi dmeokrasi merupakan penggabungan antara negara dalam kategori 
Flawed democracies dan Hybrid democracies. 
Penulis menyederhanakan klasifikasi dari Economist Intelligence Unit. Dalam tulisan ini, negara di 
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ini didasarkan pada ada tidaknya Pemilu yang bersih dan adil, bentuk 
pemerintahan di suatu negara, perlindungan hukum bagi warga dan 
prinsip penting lain dari negara demokrasi. Negara di Eropa Barat, 
seluruhnya adalah negara demokrasi.  Sebaliknya, negara di Timur 
Tengah, mayoritas (90%) adalah negara otoriter. Negara-negara di Afrika, 
terbagi antara negara otoriter dan tarnsisi demokrasi. Sementara negara di 
Asia dan Eropa Timur, mayoritas adalah negara dalam transisi demokrasi. 

Diskriminasi Menurut Rezim Pemerintahan

45.5%

0.0%
13.3%

0.0%
8.4%

90.0%

45.4%

61.5% 60.0%

0.0%

70.8%

10.0%9.1%

38.5%
26.7%

100.0%

20.8%

0.0%

Afrika-Sub Sahara 
(n=11)

Amerika (n=13) Asia (n=15) Eropa Barat (n=8) Eropa Timur 
(n=42)

Timur Tengah 
dan Afrika Utara 

(n=10)

Otoriter Transisi Demokrasi

Chi Square =60.259, df=10, p =0,000 (p<0,05). Lambda=0,271. 

Yang menarik, ada perbedaan antara rezim pemerintahan dengan 
pola diskriminasi negara. Di negara demokrasi, mayoritas negara (90,9%) 
mempunyai skor diskriminasi etnis yang rendah. Di negara-negara 
demokrasi ini, mayoritas masyarakatnya bisa menerima kehadiran warga 
yang berbeda etnis. Sebaliknya di negara otoriter, hanya 52,6% saja 
negara yang mempunyai skor diskriminasi etnis yang rendah. Sebanyak 
42,1% negara mempunyai skor diskriminasi sedang. Secara keseluruhan, 
perbedaan angka diskriminasi  menurut rezim pemerintahan ini signifikan 

dunia diklasifikan ke dalam tiga kategori, yakni (a) Demokrasi; (b) Transisi demokrasi dan (c) Otorit-
er. Untuk negara demokrasi dan otoriter, skor sama dengan Economist Intelligence Unit. Sementara 
untuk kategori negara transisi dmeokrasi merupakan penggabungan antara negara dalam kategori 
Flawed democracies dan Hybrid democracies. 
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secara statistik (Chi Square =8.735, df=4, p =0,049). 

Bentuk Pemerintah dan Tingkat Diskriminasi Etnis

Rezim Pemerintahan
Diskriminasi Etnis

Rendah (di bawah 
20%)

Sedang (20-
40%)

Tinggi  (di 
atas 40%)

Otoriter (n=19) 52,6% 42,1% 5,3%

Transisi (n=40) 65,0% 30,0% 5,0%

Demokrasi (n=22) 90,9% 9,1% 0,0%

Total (n=81) 69,1% 27,2% 3,7%
Chi Square =8.735, df=4, p =0,049 (p<0,05). Lambda = 0,022

Perbedaan rezim pemerintahan dengan diskriminasi juga terlihat 
pada diskrininasi agama. Di negara yang dikategorikan sebagai negara 
demokrasi, mayoritas negara (86,4%) mempunyai tingkat diskriminasi  
yang rendah. Sementara di negara otoriter dan transisi demokrasi, 
mayoritas negara terbagi antara negara dengan tingkat diskriminasi 
rendah dan sedang. Secara keseluruhan, perbedaan angka diskriminasi  
menurut rezim pemerintahan ini signifikan secara statistik (Chi Square 
=9.267, df=4, p =0,047).

Bentuk Pemerintah dan Tingkat Diskriminasi Agama

Rezim Pemerintahan

Diskriminasi Agama

Rendah (di bawah 20%) Sedang (20-40%) Tinggi  (di atas 40%)

Otoriter (n=19) 47,4% 36,8% 15,8%

Transisi (n=40) 52,5% 42,5% 5,0%

Demokrasi (n=22) 86,4% 13,6% 0,0%

Total (n=81) 60,5% 33,3% 6,2%

Chi Square =9.267, df=4, p =0,047 (p<0,05). Lambda = 0,033 
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Sementara untuk diskriminasi homoseksual, ternyata tidak ada 
perbedaan antara rezim pemerintahan suatu negara dengan tingkat 
demokrasi homoseksual. Baik di negara demokrasi, transisi ataupun 
otoriter, mayoritas negara mempunyai tingkat diskriminasi yang tinggi. 
Secara statistik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara diskriminasi 
homoseksual dengan rezim pemerintahan (Chi Square =8.488, df=4, p 
=0,075). 

Bentuk Pemerintah dan Tingkat Diskriminasi Orientasi Seksual

Rezim Pemerintahan

Diskriminasi Homoseksual (Orientasi Seksual)

Rendah (di bawah 
20%)

Sedang (20-
40%)

Tinggi  (di atas 
40%)

Otoriter (n=19) 0,0% 10,5% 89,5%

Transisi (n=40) 7,5% 25,0% 67,5%

Demokrasi (n=22) 22,7% 22,7% 54,5%

Total (n=81) 9,9% 21,0% 69,1%

Chi Square =8.488, df=4, p =0,075 (p>0,05). 

Bagaimana menafsirkan data ini? Data memperlihatkan 
adanya hubungan antara rezim pemerintahan di suatu negara 
dengan tingkat diskriminasi, terutama untuk diskriminasi etnis 
dan agama. Praktik diskriminasi etnis dan agama justru lebih 
banyak ditemukan di negara otoriter dibandingkan dengan negara 
demokrasi. Negara demokrasi ditandai dengan prinsip transparansi 
dan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Setiap warga 
negara, apapun etnis dan agamanya, mendapatkan perlakuan yang 
sama. Pelaku diskriminasi di negara demokrasi juga lebih mungkin 
untuk mendapatkan hukuman. Hal ini berbeda dengan kondisi 
di negara otoriter. Warga negara tidak mendapatkan perlakuan 
dan perlindungan yang sama. Di negara otoriter, negara kerap 
kali menghilangkan perbedaan agar tidak muncul konflik --seperti 
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kondisi Indonesia di masa Orde Baru. Di negara demokrasi, 
perlakuan tegas negara berupa perlindungan atas semua negara 
warga negara, bisa mengurangi praktik diskriminasi antar-warga 
negara. Benar bahwa prasangka atau pandangan buruk warga 
negara terhadap warga negara lain yang berbeda latar belakang sulit 
dihilangkan. Tetapi ini tidak akan berkembang menjadi perilaku 
diskriminatif  jika negara bisa menjamin perlakuan yang sama bagi 
semua warga negara.  

Perbedaan yang signifikan antara antara rezim pemerintahan 
dan diskriminasi ini memang tidak terjadi untuk diskriminasi 
homoseksual. Salah satu penjelasannya adalah, perjuangan 
atas persamaan hak kalangan homoseksual, masih terbilang 
baru. Banyak regulasi dan kebijakan pemerintahan, termasuk 
di negara demokrasi, masih diskriminatif  terhadap kelompok 
homoseksual.   

c) Praktik Diskriminasi Menurut Derajat                 
Kebebasan

 Tingkat diskriminasi di berbagai negara di dunia juga 
bisa diklasifikasikan berdasarkan derajat kebebasan (freedom) 
suatu negara. Apakah warga negara mempunyai kebebasan, 
misalnya kebebasan dalam menganut dan menjalankan agama dan 
keyakinan, berpendapat, berorganisasi, dan jaminan kebebasan 
yang lain. Negara di dunia bisa dibagi ke dalam tiga kategori: 
bebas (free), bebas sebagian (partly free) dan tidak bebas (not free).66 
Negara di Eropa Barat  seluruhnya (100%) bisa dikategorikan 
sebagai negara bebas (free). Di negara ini, warga negara mendapat 

66  Pembagian antara negara bebas, bebas sebagian dan tidak bebas didasarkan pada data dari 
Freedom House. Derajat kebebasan diambil dari Freedom House (2011). Pembagian antara negara 
bebas, bebas sebagian dan tidak bebas didasarkan pada data Freedom House. Freedom House 
memberi skor 1 hingga 7 untuk menunjukkan derajat kebebasan dari suatu negara, yang terdiri atas 
kebebasan politik dan sipil. Suatu negara  dengan skor 1-2,9 dikategorikan bebas. Negara dengan 
skor 3-5,4 dikategorikan sebagian besar. Sementara negara dengan skor 5,5-7 dikategorikan tidak 
bebas. 

perjuangan atas 
persamaan hak kalangan 
homoseksual, masih 
terbilang baru. Banyak 
regulasi dan kebijakan 
pemerintahan, 
termasuk di negara 
demokrasi, masih 
diskriminatif terhadap 
kelompok homoseksual
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jaminan dari negara atas kebebasan individu dan hak-hak sipil 
warga negara. Negara di Amerika dan Eropa Timur, mayoritas 
juga negara yang bisa dikategorikan sebagai bebas. Sementara 
di Asia dan Afrika, sebagian besar negara masuk dalam kategori 
bebas sebagian (partly free). Negara di Timur Tengah dan Afrika 
Utara, mayoritas (90%) bisa dikategorikan sebagai negara yang 
tidak bebas (not free). Warga di negara Tengah dan Afrika Utara 
umumnya tidak mempunyai kebebasan berpendapat, kebebasan 
atas organisasi dan jaminan atas hak-hak sipil.

Diskriminasi Menurut Derajat Kebebasan Negara

27.3%

69.2%

40.0%

100.0%

66.7%

0.0%

45.5%

30.8%

46.7%

0.0%

25.0%

10.0%

27.3%

0.0%

13.3%

0.0%
8.3%

90.0%

Afrika-Sub Sahara 
(n=11)

Amerika (n=13) Asia (n=15) Eropa Barat (n=8) Eropa Timur 
(n=42)

Timur Tengah 
dan Afrika Utara 

(n=10)

Bebas Bebas sebagian Tidak bebas

Chi Square =50.043, df=10, p =0,000 (p<0,05). Lambda=0,208. 

Terdapat perbedaan antara derajat kebebasan di suatu negara 
dengan tingkat diskriminasi etnis. Di negara yang bebas (free), 
mayoritas negara (81%) mempunyai tingkat diskriminasi etnis yang 
rendah. Sementara di negara yang tidak bebas, negara terbagi antara 
tingkat diskriminasi yang rendah (50%) dan sedang (50%). Sementara 
di negara yang bebas sebagian (partly free), mayoritas negara (65,2%) 
bisa dikategorikan sebagai negara dengan tingkat diskriminasi etnis 
rendah. Secara statistik, perbedaan antara diskriminasi etnis dan 
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derajat kekebasan suatu negara adalah signifikan (Chi Square =10.843, 
df=4, p =0,028). 

Derajat Kebebasan Negara dan Diskriminasi Etnis

Derajat Kebebasan 
Diskriminasi Etnis

Rendah 
(di bawah 20%)

Sedang (20-
40%)

Tinggi  
(di atas 40%)

Bebas  (n=42) 81,0% 19,0% 0,0%

Bebas sebagian (n=23) 65,2% 26,1% 8,7%

Tidak bebas (n=16) 50,0% 50,0% 0,0%

Total (n=81) 70,4% 27,2% 2,5%

Chi Square =10.843, df=4, p =0,028 (p<0,05). Lambda = 0, 032

Untuk diskriminasi agama, juga ditemukan adanya perbedaan 
tingkat diskriminasi agama dengan derajat kebebasan suatu negara. 
Secara statistik, perbedaan tersebut signifikan (Chi Square =9.764, 
df=4, p =0,045). Di negara yang bebas (free), mayoritas (76,2%) 
mempunyai tingkat diskriminasi  yang rendah. Sementara di 
negara yang bebas sebagian (partly free), tingkat diskriminasi agama 
terbagi antara rendah (43,5%) dan sedang (52,5%). Yang menarik, 
di negara yang tidak bebas, dalam jumlah cukup besar (12,5%) 
terdapat negara dengan tingkat diskriminasi agama yang tinggi. 
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Derajat Kebebasan Negara dan Diskriminasi Agama

Derajat 
Kebebasan

Diskriminasi Agama

Rendah 
(di bawah 20%) Sedang (20-40%) Tinggi  

(di atas 40%)

Bebas  (n=42) 76,2% 21,4% 2,4%

Bebas sebagian 
(n=23) 43,5% 52,2% 4,3%

Tidak bebas 
(n=16) 50,0% 37,5% 12,5%

Total (n=81) 61,7% 33,3% 4,9%

Chi Square =9.764, df=4, p =0,045 (p<0,05). Lambda = 0, 086.

Sementara untuk diskriminasi homoseksual, tidak ditemukan 
perbedaan antara tingkat diskriminasi dengan derajat kebebasan 
negara. Di semua negara (baik bebas, bebas sebagian, atau tidak bebas), 
mayoritas mempunyai tingkat diskriminasi yang tinggi. Meskipun 
proporsi dari jumlah negara dengan tingkat diskriminasi tinggi ini 
berbeda, tetapi secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan (Chi 
Square =8.661, df=4, p =0,070).

Derajat Kebebasan Negara dan Diskriminasi Orientasi Seksual

Derajat Kebebasan
Diskriminasi Homoseksual (Orientasi Seksual)

Rendah (di bawah 
20%) Sedang (20-40%) Tinggi  (di 

atas 40%)

Bebas  (n=42) 16,7% 21,4% 61,9%

Bebas sebagian 
(n=23) 4,3% 30,4% 65,2%

Tidak bebas (n=16) 0,0% 6,3% 93,8%

Total (n=81) 9,9% 21,0% 69,1%

Chi Square =8.661, df=4, p =0,070 (p>0,05). 

       Bagaimana menafsirkan data ini? Data ini menarik karena mem-
bantah  beberapa asumsi keliru mengenai diskriminasi dan kekebasan 
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warga negara. Banyak pemimpin negara (seperti Soeharto pada masa 
pemerintahan Orde Baru) yang percaya bahwa konflik bisa diatasi 
dengan membatasi warga negara.  Warga negara dibatasi hak berbic-
ara, berserikat dan menyampaikan pendapat. Dengan mengurangi 
hak-hak sipil warga negara, pemimpin politik percaya bahwa konflik 
di antara warga negara bisa dibatasi. Pada masa pemerintahan Orde 
Baru misalnya, warga dilarang membicarakan secara terbuka masalah 
yang berkaitan dengan suku, ras dan, agama karena dikhawatirkan bisa 
menimbulkan konflik. Data dari 81 negara yang dihimpun oleh WVS 
justru menunjukkan sebaliknya. 

Negara yang memberi jaminan kebebasan kepada warga negara 
(free), justru mempunyai tingkat diskriminasi yang rendah. Sebaliknya, 
negara yang tidak bebas, yang mengekang hak-hak sipil warga 
negara, justru ditandai oleh tingkat diskriminasi yang tinggi. Sebagai 
perkecualian adalah diskriminasi homoseksual. Tidak ada perbedaan 
yang signfikan antara derajat kebebasan di suatu negara dengan 
tingkat diskriminasi homoseksual. Tetapi perlu dicatat, gerakan hak-
hak homoseksual relatif  lebih baru dibandingkan dengan diskriminasi 
yang lain. Di masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan hak-hak 
kalangan homoseksual lebih terlindungi. 

DISKRIMINASI DI INDoNeSIA                            
DI ATAS RATA-RATA

Menarik mencermati tingkat diskriminasi di Indonesia yang di 
atas rata-rata. Diskriminasi paling rendah umumnya di negara yang 
demokratis, dengan kultur liberal seperti dunia barat, yang memiliki 
ekspose kepada dunia informasi. Sementara negara yang otoriter, militan 
terhadap satu agama saja, justru cenderung memiliki tingkat diskriminasi 
yang tinggi.  Infrastruktur sosial (Variabel I) terlihat pengaruhnya di data 
perbandingan itu. Sistem politik yang lebih demokratis, dengan sistem 
hukum yang melindungi hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah 
yanng keras tegas melindungi minoritas, secara konsisten membuat negara 
itu lebih rendah tingkat diskriminasinya.

Negara yang memberi 
jaminan kebebasan 
kepada warga negara 
(free), justru mempunyai 
tingkat diskriminasi yang 
rendah
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Dari semua data di dunia, diskriminasi di Indonesia berada di 
“warning zone”, area agak berbahaya, di atas rata-rata walau bukan area 
yang terburuk. Baik diskriminasi karena agama, etnis, perempuan, 
ataupun orientasi seksual, rapor Indonesia masih merah, jika persentase 
rata-rata itu dianggap sebagai ambang batas persentase diskriminasi.  

Diskriminasi di Indonesia terpotret juga dalam sebuah lukisan 
esai digital yang dipamerkan dalam peringatan Hak Asasi Manusia, 
Desember 2012 di Jakarta. Lukisan itu bergambar sebuah tiang yang 
tertancap.  Tiang itu terkesan menonjol. Di sekelilingnya tanah retak-
retak tanda kering dan tandus. Di tiang itu, merah putih berkibar namun 
terkoyak di sana dan sini.  Tiang bendera memang berdiri kokoh. Tapi 
itu hanya karena ditopang senjata dan alat kekerasan: pistol, golok, 
parang. Judul lukisan: Bendera Kekerasan. Tertulis di bawah lukisan itu:

Walau ingin, 
Sulit bagi kami teriak “Merdeka!”
Selantang kamu.
Karena kamu di alam bebas.
Kami menjadi pengungsi
Walau Indonesia merdeka 67 tahun.
Kami Syiah di Sampang,
Ahmadiyah di Mataram
Muslim di Ambon
Kristen di Poso
Kaharingan di Kalteng
Hindu di Lampung Selatan
Anak-anak kami tumbuh dalam kekerasan.

Ini bukan lukisan biasa. Ini lukisan protes. Ia ikut dipamerkan 
bersama belasan lukisan, foto, dan dendang lagu.  Judul besar 
pamerannya “Indonesia Tanpa Diskriminasi dalam Karya Budaya”. 
Hari hak asasi manusia tidak diperingati dengan protes di jalan tapi 
dengan protes melalui karya budaya.
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Lukisan ini sebuah wake up call. Banyak penduduk Indonesia yang 
masih menjadi pengungsi. Perbedaan agama atau paham agama ikut 
menjadi penyebab. Praktis semua agama di Indonesia mengalami dan 
pernah menjadi korban diskriminasi. Semua agama ketika menjadi 
minoritas di sebuah wilayah, termasuk Islam sekali pun ketika ia 
menjadi minoritas, dapat menjadi korban diskriminasi. 

Ironinya, diskriminasi masih banyak terjadi, walau Indonesia sudah 
enam puluh tujuh tahun merdeka, sudah melewati delapan puluh empat 
tahun Sumpah pemuda, dan melintasi lima belas tahun reformasi. 
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 Tingkat Diskriminasi dan Sistem Demokrasi

No Negara Wilayah Sistem 
Demokrasi1

Derajat 
Kebebasan1

Tingkat Diskriminasi1

Etnis Agama Homosek
sual

1 Albania Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Rendah Sedang Tinggi

2 Algeria

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

3 Argentina Amerika 
Latin Transisi Bebas Rendah Rendah Sedang

4 Armenia

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

5 Australia Asia Demokrasi Bebas Rendah Rendah Sedang

6 Azerbaijan

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

7 Bangladesh Asia Transisi Sebagian 
bebas Tinggi Sedang Tinggi

8 Belarus Eropa 
Timur Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

9 Bosnia and 
Herzegovina

Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Rendah Sedang Tinggi

10 Brazil Amerika 
Latin Transisi Bebas Rendah Rendah Sedang

11 Bulgaria Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

12 Burkina 
Faso

Afrika-Sub 
Sahara Otoriter Sebagian 

bebas Rendah Rendah Tinggi

13 Canada Amerika 
Utara Demokrasi Bebas Rendah Rendah Rendah

14 Chile Amerika 
Latin Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

15 China Asia Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

16 Colombia Amerika 
Latin Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Sedang

17 Croatia Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

18 Cyprus Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Tinggi

19 Czech 
Republic

Eropa 
Timur Demokrasi Bebas Rendah Rendah Sedang
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20 Dominican 
Republic

Amerika 
Latin Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

21 Egypt, Arab 
Rep,

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

22 Estonia Eropa 
Timur Demokrasi Bebas Rendah Sedang Tinggi

23 Ethiopia Afrika-Sub 
Sahara Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

24 Finland Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Sedang

25 France Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Sedang Sedang Tinggi

26 Georgia Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Rendah Sedang Sedang

27 Germany Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

28 Ghana Afrika-Sub 
Sahara Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

29 Guatemala Amerika 
Latin Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Tinggi

30 Hong Kong Asia Transisi Sebagian 
bebas Tinggi Tinggi Sedang

31 Hungary Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

32 India Asia Transisi Bebas Sedang Tinggi Rendah

33 Indonesia Asia Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

34 Iran

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

35 Italy Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

36 Japan Asia Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

37 Jordan

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Sedang Tinggi Tinggi

38 Korea, Rep, Asia Demokrasi Bebas Sedang Sedang Tinggi

39 Kyrgyz 
Republic

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi
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40 Latvia Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Sedang Tinggi

41 Lithuania Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

42 Macedonia Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Sedang Sedang Tinggi

43 Malaysia Asia Transisi Sebagian 
bebas Sedang Sedang Tinggi

44 Mali Afrika-Sub 
Sahara Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

45 Mexico Amerika 
Latin Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Sedang

46 Moldova Eropa 
Timur Transisi Sebagian 

bebas Rendah Sedang Tinggi

47 Montenegro Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

48 Morocco

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Sebagian 
bebas Rendah Sedang Tinggi

49 Netherlands Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

50 New 
Zealand Asia Demokrasi Bebas Rendah Rendah Rendah

51 Nigeria Afrika-Sub 
Sahara Otoriter Sebagian 

bebas Sedang Sedang Sedang

52 Norway Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

53 Pakistan Asia Transisi Sebagian 
bebas Rendah Rendah Rendah

54 Peru Amerika 
Latin Transisi Bebas Rendah Rendah Rendah

55 Philippines Asia Transisi Sebagian 
bebas Sedang Sedang Tinggi

56 Poland Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

57 Puerto Rico Amerika 
Latin  Bebas Rendah Rendah Tinggi

58 Romania Eropa 
Timur Transisi Bebas Sedang Sedang Sedang

59 Russian 
Federation

Eropa 
Timur Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

60 Rwanda Afrika-Sub 
Sahara Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

61 Saudi Arabia

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Otoriter Tidak bebas Sedang Tinggi Tinggi
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62 Serbia Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Tinggi

63 Singapore Asia Transisi Sebagian 
bebas Rendah Rendah Tinggi

64 Slovak 
Republic

Eropa 
Timur Transisi Bebas Sedang Sedang Tinggi

65 Slovenia Eropa 
Timur Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

66 South Africa Afrika-Sub 
Sahara Demokrasi Bebas Rendah Rendah Rendah

67 Spain Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Rendah

68 Sweden Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Sedang

69 Switzerland Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Rendah

70 Tanzania Afrika-Sub 
Sahara Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Tinggi

71 Thailand Asia Transisi Sebagian 
bebas Sedang Sedang Sedang

72 Trinidad and 
Tobago

Afrika-Sub 
Sahara Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Tinggi

73 Turkey

Timur 
Tengah 
dan Afrika 
Utara

Transisi Tidak bebas Sedang Sedang Tinggi

74 Ukraine Eropa 
Timur Transisi Bebas Rendah Rendah Sedang

75 United 
Kingdom

Eropa 
Barat Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

76 United 
States

Amerika 
Utara Demokrasi Bebas Rendah Rendah Sedang

77 Uruguay Amerika 
Latin Demokrasi Bebas Rendah Rendah Tinggi

78 Venezuela, 
RB

Amerika 
Latin Transisi Sebagian 

bebas Rendah Rendah Sedang

79 Vietnam Asia Otoriter Tidak bebas Sedang Sedang Sedang

80 Zambia Afrika-Sub 
Sahara Transisi Sebagian 

bebas Sedang Sedang Tinggi

81 Zimbabwe Afrika-Sub 
Sahara Otoriter Tidak bebas Rendah Rendah Tinggi

Sumber: 
1) Economist Intelligence Unit (2011). Sistem demokrasi mengacu kepada indeks demokrasi yang 
dibuat oleh Economist Intelligence Unit. Lembaga ini mengkaji tingkatan demokrasi di berbagai negara 
didunia berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam ben-
tuk indeks, dari 0 hingga 10. Economist Intelligence Unit membagi negara ke dalam empat kategori: 
(a) Full democracies, yakni negara yang mendapatkan skor 8 hingga 10; (b) Flawed democracies, 
negara yang mendapatkan skor 6 hingga 7.9; (c) Hybrid democracies, negara yang mendapatkan skor 
4 hingga 5.9;  dan (d) Authoritarian regimes, negara yang mendapatkan skor 0 hingga 3.9. Penulis 
menyederhanakan klasifikasi dari Economist Intelligence Unit. Dalam tulisan ini, negara di dunia dikla-
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sifikan ke dalam tiga kategori, yakni (a) Demokrasi; (b) Transisi demokrasi dan (c) Otoriter. 
Untuk negara demokrasi dan otoriter, skor sama dengan Economist Intelligence Unit. Se-
mentara untuk kategori negara transisi dmeokrasi merupakan penggabungan antara negara 
dalam kategori Flawed democracies dan Hybrid democracies.
2) Derajat kebebasan diambil dari Freedom House (2011). Pembagian antara negara be-
bas, bebas sebagian dan tidak bebas didasarkan pada data dari Freedom House. Freedom 
House memberi skor 1 hingga 7 untuk menunjukkan derajat kebebasan dari suatu negara, 
yang terdiri atas kebebasan politik dan sipil. Suatu negara  dengan skor 1-2,9 dikategorikan 
bebas. Negara dengan skor 3-5,4 dikategorikan sebagian besar. Sementara negara dengan 
skor 5,5-7 dikategorikan tidak bebas. 
3) World Value Survey  (2007). Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah sikap terhadap 
orang lain yang mempunyai latar belakang berbeda (etnis, agama dan homoseksual). WVS 
menanyakan apakah seseorang bersedia atau tidak bersedia apabila mempunyai tetangga 
yang berasal dari agama, etnis dan orientasi seksual berbeda. Suatu negara didefinisikan 
masyarakatnya mempunyai sikap diskriminatif yang tinggi apabila lebih dari 40% masyar-
akatnya tidak bersedia menjadi tentangga orang yang mempunyai latar belakang berbeda; 
sikap diskriminatif sedang apabila antara 20-30% masyarakatnya tidak bersedia menjadi 
tentangga orang yang mempunyai latar belakang berbeda; dan diskriminasi rendah  apabila 
kurang dari 20% masyarakatnya tidak bersedia menjadi tentangga orang yang mempunyai 
latar belakang berbeda. Juni tanggal 11, Tahun 1963. Mata dunia terbuka atas apa yang 
dilakukan Presiden John F Kennedy dalam  membela keberagaman dan equality.  Dua ma-
hasiswa kulit hitam untuk pertama kalinya mendaftar di University of Alabama, universitas 
yang saat itu hanya punya mahasiswa kulit putih. Vivian Malone dan James A Hood, masih 
berusia dua puluh tahun. Sebagai kulit hitam, mereka cemas memasuki kebijakan baru: 
pemerintah menghapus pemisahan sekolah untuk kulit hitam dan kulit putih  di Alabama. 
Mereka menjadi “kelinci percobaan” pertama pada kebijakan baru ini.

-oooOooo-
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Perjuangan membebaskan 
masyarakat 

dari praktik diskriminasi 
selalu dilakukan oleh 

seorang atau beberapa aktor 
utama. Usaha mereka selalu 
berhasil jika ditunjang oleh 
infrastruktur sosial yang 

kuat. 
Infrastruktur 

menyumbang 55% dan aktor 
memberikan peran 45% dari 

setiap usaha menghapus 
diskriminasi di satu kawasan 

atau negara. 
Bagaimana formula 

matematika 

ND=55%I+45%A 
terbentuk melalui sebuah 

kalkulasi regresi?
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     Juni tanggal 11, Tahun 1963. Mata dunia terbuka atas apa yang 
dilakukan Presiden John F Kennedy dalam  membela keberagaman 
dan equality.  Dua mahasiswa kulit hitam untuk pertama kalinya 
mendaftar di University of  Alabama, universitas yang saat itu hanya 
punya mahasiswa kulit putih. Vivian Malone dan James A Hood, 
masih berusia dua puluh tahun. Sebagai kulit hitam, mereka cemas 
memasuki kebijakan baru: pemerintah menghapus pemisahan sekolah 
untuk kulit hitam dan kulit putih  di Alabama. Mereka menjadi 
“kelinci percobaan” pertama pada kebijakan baru ini.

Namun, mayoritas publik di Alabama menolak kebijakan baru 
itu. Gubernur Alabama George W Wallace terkenal konservatif  dan 
rasialis juga menolak. Sang Gubernur sendiri bahkan berdiri di depan 
pintu registrasi universitas menghalangi dua mahasiswa kulit hitam itu 
agar tak bisa  masuk ke ruang universitas.  

Suasana heboh. Sang Gubernur tak bersedia berkompromi. 
Departemen kehakiman mengirimkan memo agar Gubernur 
membolehkan sepasang calon mahasiswa kulit hitam itu mendaftar dan 
kuliah. Memo itu  ditepisnya begitu saja. Gubernur seolah di atas angin.

Selanjutnya adalah contoh leadership yang kuat. Presiden Kennedy 
mengambill tindakan penting. Presiden mengirimkan tentara federal 
(federalized national Guard Troops) untuk mengawal dua mahasiswa 
itu melintasi gerbang universitas. Tentara itu mengawal dengan 
senjata lengkap. Mahasiswa kulit putih dan pengajar berteriak tetap 
menentang. Tapi mereka tak berani melawan tentara yang memaksa 
agar dua mahasiswa kulit hitam itu bisa masuk. Gubernur Wallace 
akhirnya mengalah.    

Vivian Malone dan James A Hood menjadi mahasiswa kulit 
hitam pertama di sekolah yang mayoritasnya kulit putih. Diskriminasi 
pendidikan pelan-pelan di Amerika Serikat terhapus. Sekitar empat 
puluh lima tahun kemudian, satu dari kulit hitam yang masuk 
universitas kulit putih itu menjadi Presiden Amerika Serikat.

Kisah ini menunjukan betapa pentingnya peran yang tegas seorang 
pemimpin untuk ikut membangun peradaban baru yang equal. Adalah 
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kenyataan, tak semua pemimpin yang power full bersedia membela 
kebijakan non-diskriminasi, at all cost. Ini pula yang menjadi penyebab, 
walau konstitusi negara itu secara resmi membela hak asasi manusia, 
tapi kenyataan yang riel tumbuh di masyarakat, begitu banyak 
kekerasan berwajah diskriminasi terjadi.

-o0o-

Pada Bab II sebelumnya telah digambarkan kondisi diskriminasi 
baik di Indonesia maupun di dunia. Pertanyaan penting untuk 
diajukan adalah faktor apa saja yang menyebabkan praktik 
diskriminasi? Pengetahuan mengenai penyebab munculnya 
diskriminasi ini perlu dikenali dengan baik agar langkah dalam 
menciptakan Indonesia Tanpa Diskriminasi (ITD) bisa dilakukan 
secara lebih sistematis dan terarah.

TeoRI DAN MoDel YANG DIuJI 
Praktik diskriminasi terjadi akibat masyarakat tidak mempunyai 

toleransi terhadap orang yang mempunyai latar belakang berbeda 
--agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan sebagainya. Kata 
“diskriminasi” kerap kali dilawankan dengan “toleransi”. Masyarakat 
yang toleran adalah masyarakat yang tidak melakukan diskriminasi, 
demikian juga sebaliknya.

Terdapat tiga penjelasan klasik mengenai penyebab tinggi 
rendahnya toleransi di kalangan masyarakat, yakni penjelasan 
sosiologis, psikologis, dan politik.67 Pertama, penjelasan sosiologis. 
Tingginya toleransi atau rendahnya praktik diskriminasi menurut teori 
ini disebabkan oleh faktor sosiologis seperti umur, pendidikan, tingkat 
sosial ekonomi, dan tempat tinggal seseorang (kota atau desa). 

Toleransi atau diksriminasi menurut teori ini dijelaskan dari latar 

67   Lihat John Sullivan, George E. Marcus. Stanley Feldman and James E. Pierson, “ The Source 
of Political Tolerance: A Multivariate Analysis”, American Political Science Review, Vol. 75, 
No. 1, 1981, terutama hal. 93-98. 

Pengetahuan mengenai 
penyebab munculnya 
diskriminasi ini perlu 
dikenali dengan baik 
agar langkah dalam 
menciptakan Indonesia 
Tanpa Diskriminasi (ITD) 
bisa dilakukan secara 
lebih sistematis dan 
terarah
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belakang seseorang. Seseorang yang berumur muda, cenderung 
untuk emosional dan kurang bisa menerima kehadiran orang lain 
yang berbeda dengan dirinya. Seiring dengan bertambah umur dan 
kedewasaan, seseorang makin bisa menerima orang dengan latar 
belakang yang berbeda. 

Toleransi juga lahir akibat pendidikan. Seseorang yang 
berpendidikan tinggi  secara teoritis  mempunyai toleransi lebih 
tinggi dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Mereka yang 
berpendidikan tinggi bukan hanya diajarkan di bangku sekolah/kuliah 
untuk menghargai orang dengan latar belakang berbeda, tetapi juga 
umumnya mempunyai pergaulan yang lebih luas. Mereka terbiasa 
bergaul dengan orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga lebih 
bisa menerima kehadiran orang dengan latar belakang beragam.  

Mirip dengan variabel pendidikan adalah status sosial ekonomi. 
Mereka yang berada pada status sosial ekonomi tinggi dianggap 
mempunyai sikap toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka 
yang berada pada status sosial ekonomi rendah. Kalangan dari status 
sosial ekonomi tinggi umumnya mempunyai pergaulan yang lebih luas, 
dari orang dengan latar belakang yang berbeda. Pengalaman bergaul 
dengan orang dari lattar belakang beragam ini akan membantuk sikap 
dan penerimaan yang lebih baik. 

Penjelasan sosiologis menekankan toleransi sebagai bagian dari 
proses sosialisasi dan pembelajaran. Orang yang terbiasa diajarkan 
untuk tidak merendahkan orang lain, terbiasa bergaul dengan orang 
dengan latar belakang berbeda, cenderung mempunyai toleransi lebih 
baik --dan sebagai akibat lanjutannya tidak melakukan diskriminasi 
terhadap orang lain. Sejumlah studi membuktikan adanya hubungan 
antara latar belakang seseorang dengan sikap toleransi dan praktik 
diskriminasi. 

 Kedua, penjelasan psikologis. Menurut teori psikologis, sikap 
diskriminasi adalah bagian dari kepribadian (trait) sebagai akibat dari 
kondisi psikologis seseorang. Ada orang dengan kepribadian tertentu 
yang mengakibatkan bersikap diskriminatif. Sikap diskriminatif  

Toleransi juga lahir akibat 
pendidikan. Seseorang 

yang berpendidikan 
tinggi  secara teoritis  
mempunyai toleransi 

lebih tinggi dibandingkan 
orang yang berpendi-

dikan rendah
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bukan lahir akibat latar belakang seseorang (pendidikan, status 
sosial ekonomi, agama), tetapi karena kepribadian. Orang dengan 
latar belakang pendidikan yang sama bisa jadi mempunyai sikap 
diskriminasi yang berbeda kalau mereka mempunyai kepribadian yang 
berbeda. 

Beberapa ahli misalnya membedakan antara orang yang 
mempunyai harga diri (self  esteem) tinggi dan rendah.  Orang dengan 
harga diri tinggi (tinggi hati) relatif  kurang bisa menerima kehadiran 
orang lain, kurang terbuka dan sebagai akibatnya lebih mungkin 
bersikap diskriminatif  terhadap orang dengan latar belakang berbeda. 
Sebaliknya orang yang mempunyai harga diri rendah (rendah hati), 
lebih mungkin terbuka dan menerima kehadiran orang lain.68 

Ahli lain membedakan kepribadian seseorang berdasarkan 
kebutuhan akan aktualisasi diri. Ada orang yang mempunyai kepribadian 
lebih “memperhatikan diri sendiri” (concern with self). Dan ada orang 
yang lebih mempunyai perhatian hubungan dengan lingkungan, 
lebih “memperhatikan lingkungan” (concern with self  in relation to one’s 
environments). Orang yang lebih perhatian pada diri sendiri, cenderung 
untuk tidak toleran dan bersikap diskriminatif  dibandingkan dengan 
orang yang mempunyai perhatian dengan lingkungan sekit.69 Teori 
ini lebih menitikberatkan pada perbedaan kepribadian individu. Sikap 
diskriminatif  adalah hasil dari kepribadian seseorang. 

Ketiga, penjelasan politik. Penjelasan  politik mempunyai jawaban 
yang berbeda atas pertanyaan sebab munculnya sikap diskriminasi. 
Menurut teori ini, lahirnya sikap diskriminasi bukan akibat latar 
belakang seseorang (sosiologis) ataupun kepribadian (psikologis), 
tetapi akibat nilai, kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Toleransi 
dilihat sebagai sikap politik yang mencerminkan pandangan, nilai, 
dan kepercayaan seseorang. Salah satu aspek penting dari penjeladan 
politik ini adalah ideologi politik  (political ideology).

Variabel ini merujuk kepada posisi seseorang dalam spektrum 

68  Sheldon Zelkind, Edward Gaugler and Ronald Schwartz,”Civil Liberties, Attitudes and Personal-
ity Measures: Some Exploratory Research”, Journal of Social Issues, No. 31, 1975, hal. 77-91. 
69  John Sullivan, George E. Marcus. Stanley Feldman and James E. Pierson, op.cit, hal. 74-75. 
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ideologi. Sejumlah ahli memberikan konsep yang berbeda, seperti 
“konservatif  versus liberal” atau  “kiri versus kanan”.  Posisi politik 
konservatif  umumnya ditandai dengan pandangan tentang pentingnya 
nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, posisi politik liberal umumnya 
ditandai dengan keterbukaan dengan nilai-nilai baru, penghormatan 
terhadap hak individu, dan pengurangan peran negara. 

Sebagai misal, perkawinan sesama jenis. Orang yang berpandangan 
konservatif, menganggap perkawinan sesuatu yang suci, dan 
karenanya negara bisa intervensi untuk memberikan pengakuan. 
Sebaliknya, orang yang berpandangtan liberal menganggap 
perkawinan adalah bagian dari hak individu sehingga negara tidak 
perlu turut campur dalam mengatur masalah perkawinan --termasuk 
soal perkawinan sesama jenis. Seseorang yang masuk dalam spektrum 
ideologi liberal cenderung untuk lebih toleran dibandingkan dengan 
orang yang berada pada spektrum konservatif.   

Aspek lain dari penjelasan politik ini adalah ancaman politik (political 
threat). Variabel ini merujuk kepada sejauh mana seseorang merasa 
bahwa dirinya atau kelompoknya (etnis, agama, dan sebagainya) merasa 
terancam oleh kekuatan politik lain. Seseorang yang merasa dirinya dan 
kelompoknya dalam bahaya, cenderung untuk tidak toleran terhadap 
orang lain dengan latar belakang yang berbeda. 

Contoh  yang kerap dikutip adalah tragedi di Rwanda. Di Rwanda 
terdapat dua suku besar yang saling berebut pengaruh (suku Hutu 
dan suku Tutsi). Ketika kelompok Hutu berkuasa, warga dari suku 
Tutsi merasa terancam. Kondisi ini membuat warga di Rwanda 
selalu merasa dalam ancaman oleh kelompok dengan suku berbeda. 
Sebagai akibatnya, warga Rwanda tidak toleran terhadap orang 
yang mempunyai suku berbeda. Orang Hutu membenci Tutsi, dan 
sebaliknya orang Tutsi membenci Hutu. 

Di banyak negara, tingkat persaingan ini tidak hanya berkaitan 
dengan suku, tetapi juga agama. Ancaman politik menjadi variabel 
penting dalam mempengaruhi sikap diskriminasi karena orang yang 
merasa dirinya terancam, cenderung memandang orang lain sebagai 
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musuh yang berbahaya. 

Variabel lain yang diperhatikan dalam penjelasan politik adalah 
dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Variabel ini berkaitan 
dengan pandangan seseorang terhadap demokrasi, apakah seseorang 
menganggap demokrasi sebagai sistem yang terbaik. Prinsip 
demokrasi ini misalnya kebebasan berbicara, berorganisasi, pers yang 
bebas, persamaan di muka hukum, dan sebagainya. Apakah seseorang 
tetap mendukung demokrasi, meski kondisi suatu negara tengah 
berada dalam keterpurukan --misalnya kondisi ekonomi yang buruk, 
ketidakstabilan politik, dan sebagainya. 

Orang yang mendukung nilai-nilai demokrasi, secara teoritis akan 
lebih toleran dibandingkan dengan orang yang tidak mendukung 
nilai demokrasi. Seseorang yang menganggap bahwa setiap orang 
mempunyai persamaan hak, akan toleran terhadap orang lain yang 
mempunyai latar belakang berbeda. 

Tiga teori di atas (sosiologis, psikologis, dan politik)  banyak 
dipakai dalam menjelaskan penyebab sikap toleransi atau diskriminasi. 
Meski demikian, ada dua kelemahan dari  ketiga teori tersebut. 

Pertama, tiga teori itu kurang memperhatikan pentingnya struktur 
atau sistem di mana individu berada. Sikap diskriminasi dijelaskan 
sebagai akibat latar belakang seseorang, kepribadian dan nilai/
kepercayaan (ideologi) seseorang.  Penulis berpendapat, struktur atau 
sistem politik penting  juga diperhatikan sebagai faktor penting dalam 
menjelaskan sikap toleransi atau diskriminasi. Seseorang menyerap 
struktur dimana ia hidup, dan menginternalisasi struktur yang 
dikriminatif  tersebut. Sebagai misal, suatu negara membatasi peran 
perempuan. Tindakan diskriminatif  negara tersebut bisa jadi akan 
diinternalisasi oleh individu sehingga menjadi sikap seseorang. 

Kedua, mengabaikan faktor ekonomi politik --seperti kondisi 
ekonomi negara atau kondisi ekonomi keluarga. Baik model 
sosiologis, psikologis, atau politik tidak memasukkan pentingnya aspek 
ekonomi. Dalam banyak kasus, tindakan diskriminasi justru kerap 
terjadi ketika kondisi sulit, seperti saat perang, kondisi resesi ekonomi, 

Ancaman politik menjadi 
variabel penting dalam 
mempengaruhi sikap 
diskriminasi karena 
orang yang merasa 
dirinya terancam, 
cenderung memandang 
orang lain sebagai 
musuh yang 
berbahaya



136 Menjelaskan Penyebab Diskriminasi

dan sebagainya.

Berdasarkan  keterbatasan  tersebut, penulis menyusun suatu 
model yang bisa menjelaskan sikap diskriminatif. Beberapa 
penjelasan (sosiologis, psikologis, dan politik) dikembangkan dengan 
mempertimbangkan dua kelemahan di atas. Terdapat 4 model baru  
yang ingin diuji dalam tulisan ini. 

Pertama, model sosiologis. Menurut model ini, sikap diskriminatif  
timbul sebagai hasil dari latar belakang seseorang. Model ini sama 
dengan penjelasan sosiologis yang selama ini banyak dipakai dalam 
menjelaskan sikap atau perilaku diskriminatif.  

Kedua, model kosmopolitanisme.  Model ini merupakan 
pengembangan dari model psikologis. Penulis berpendapat, model 
psikologis terlalu menekankan sisi  kepribadian seseorang. Ketertutupan 
atau keterbukaan seseorang, dalam model psikologis ditempatkan 
sebagai hasil dari produk kepribadian. Penulis berpendapat ketertutupan 
dan keterbukaan lebih tepat kalau dipahami sebagai produk dari ekpose 
seseorang dengan dunia luar dan pergaulan.70

Orang yang tertutup bukan karena kepribadiannya tertutup, tetapi 
lebih tepat dipahami sebagai orang yang tidak terekspose ke dunia luar 
---sebagai misal akibat akses informasi yang minim, pergaulan yang 
terbatas dengan penduduk di wilayahnya, dan sebagainya. Atas dasar 
argumentasi tersebut, penulis menguji model kosmopolitanisme. Model 
ini merujuk kepada seberapa besar derajat keterbukaan dan ekspose 
seseorang dengan dunia luar. 

Toleransi adalah produk dari relasi sosial. Orang yang terbiasa 
bergaul dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, 
terbiasa terekspos dengan informasi, akan lebih toleran dibandingkan 
dengan orang yang tertutup. Negara yang terbuka yang ditandai 
oleh ekpos warganya yang tinggi akan informasi dan dunia luar akan 
ditandai oleh warganya yang lebih toleran dibandingkan dengan 

70  Mengenai argumentasi soal kosmopolitanisme, lihat dalam Mary E.McIntosh, Martha Abele 
Mac Iver, Daniel G. Abele and David B. Nolle, “Minority Rights and Majority Rule: Ethnic Tolerance 
in Romania and Bulgaria”, Social Force, Vol, 73, No. 3, Maret 1995, hal. 948. 
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negara yang tertutup.   

Ketiga, model ekonomi politik. Menurut model ini, diskriminasi 
atau toleransi lahir dari pertimbangan rasional warga negara. 
Seseorang berbuat atau tidak berbuat diskriminasi ditentukan oleh 
apakah tindakan tersebut akan mendapat imbalan (reward) ataukah 
hukuman (punishment). Ini sangat terkait dengan posisi negara dalam 
penegakan hukum dan toleransi. Apakah negara dipersepsikan 
tegas terhadap pelaku diskriminasi, atau sebaliknya, lemah dalam 
menghukum pelaku diskriminasi.  

Keempat, model nilai dan sistem demokrasi.  Menurut model ini, 
tinggi rendahnya toleransi atau diskriminasi disebabkan oleh penerimaan 
warga negara atas nilai-nilai demokrasi dan sistem demokrasi yang dianut 
oleh suatu negara.  Model ini merupakan pengembangan dari model 
penjelasan politik yang telah dijelaskan di depan. 

Penulis berpendapat, model penjelasan politik terlampau 
menekankan pada sisi internal individu --seperti posisi politik dan 
penerimaan terhadap nilai demokrasi. Model ini mengabaikan 
pentingnya struktur politik dalam mempengaruhi  toleransi. 
Ada negara yang telah menjalankan sistem demokrasi termasuk 
penghormatan terhadap hak-hak individu --seperti jaminan 
perlakuan yang sama di depan hukum, kemerdekaan pers, 
kebebasan berpendapat, beragama, dan seterusnya. Tetapi 
sebaliknya ada negara yang belum menjalankan prinsip-prinsip 
demokrasi. Negara yang telah menerapkan prinsip demokrasi, 
ditandai oleh warganya yang mempunyai sikap toleransi yang 
tinggi. Sementara di negara yang tidak demokratis, toleransi antar 
warga negara rendah. 

Gabungan keempat model ini disebut variabel infrastruktur 
sosial (Variabel I), untuk menjelaskan tinggi dan rendahnya level 
diskriminasi di sebuah negara. Untuk menjawab pertanyaan itu, 
empat model ini harus dioperasionalkan lagi ke dalam aneka 
variabel yang bisa diukur, dan datanya harus tersedia agar bisa 
dianalisis.

Negara yang telah mener-
apkan prinsip demokrasi, 
ditandai oleh warganya 
yang mempunyai sikap 
toleransi yang tinggi
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Diskriminasi di Berbagai Model dan Teori
Diskriminasi di Berbagai Model dan Teori

Variabel Pengukuran Toleransi dan Sumber Data

Variabel Pengukuran Sumber Data

Diskusi 
politik

Persentase jumlah penduduk yang sangat sering atau 
cukup sering melakukan diskusi dengan orang lain 
atas persoalan kemasyarakatan. Angka dalam bentuk 
persen, skala rasio dari 0 hingga 100. 

World Value 
Survey (2007)

Anggota 
organisasi 
agama

Persentase jumlah penduduk yang menjadi 
anggota organisasi keagamaan (masjid, gereja, dan 
sebagainya). Angka dalam bentuk persen, skala rasio 
dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Social trust
Persentase jumlah penduduk yang sangat percaya atau 
cukup percaya dengan orang lain. Angka dalam bentuk 
persen, skala rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Kepuasan 
kehidupan 
sehari-hari

Persentase jumlah penduduk yang puas dengan 
kehidupan sehari-hari. Kepuasan atas kehidupan 
sehari-hari dibhuat dalam bentuk skala dari 1 hingga 
10. Angka merujuk kepada Persentase penduduk yang 
berada pada skala 8 hingga 10. Angka dalam bentuk 
persen, skala rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Kegiatan 
agama

Persentase jumlah penduduk yang aktif melakukan 
kegiatan keagamaan minimal 1 kali dalam satu minggu. 
Angka dalam bentuk persen, skala rasio dari 0 hingga 
100.

World Value 
Survey (2007)

MoDel SoSIoloGIS 
Model sosiologis melihat diskriminasi berkaitan dengan latar 

belakang sosiologis seseorang. Ada orang dengan latar belakang 
sosiologis tertengtu yang cenderung untuk toleran atau tidak 
diskriminatif, dan sebaliknya ada orang dengan latar belakang tertentu 
yang cenderung tidak toleran (diskriminatif). 

Ada sejumlah variabel dari model sosiologis yang diduga berperan 
dalam melahirkan toleransi atau sikap diskriminatif. Pertama, umur.  
Sejumlah studi menemukan adanya hubungan yang signifikan antara 
umur dengan tingkat toleransi warga negara. Cutler and Kaufman 
menemukan adanya hubungan antara umur dengan tingkat toleransi. 
Tetapi hubungan antara umur dengan toleransi tersebut bersifat 
terbalik, dimana responden yang berumur muda cenderung untuk 
lebih toleran dibandingkan dengan responden yang berumur tua. 
Cutler and Kaufman berargumentasi,  mereka yang berumur muda 
relatif  lebih berpendidikan, dan tercerahkan dibandingkan dengan 
responden berumur tua. Mereka juga tidak mempunyai kepentingan 
politik, sehingga penilaian kepada orang lain lebih didasarkan pada 
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gagasan-gagasan yang ideal. 71 

Kedua, religiusitas. Salah satu variabel yang hingga kini 
diperdebatkan berkaitan dengan sikap toleransi atau diskriminasi 
adalah tingkat religiusitas. Apakah orang yang lebih taat beragama 
cenderung untuk toleran ataukah sebaliknya religiusitas justru 
sumber dari perilaku tidak toleran. Beberapa ahli percaya bahwa 
tingkat religiusitas bisa menyumbang pada sikap toleransi. Agama 
mengajarkan penghormatan kepada warga lain, termasuk yang 
berbeda agama dan etnis. Individu yang taat beragama juga lebih aktif  
dalam kegiatan dan aktivitas keagamaan. Frekuensi dalam mengikuti 
aktivitas agama ini dipercaya bisa membuat individu makin terhubung 
dengan orang lain, yang pada akhirnya bisa melahirkan saling 
pengertian dan toleransi. 

Tetapi ahli lain berpendapat sebaliknya: religiusitas dianggap tidak 
ada kaitan dengan toleransi. Studi yang dilakukan oleh Nunn (et.al) 
menemukan adanya perbedaan toleransi di antara responden yang tidak 
taat beragama dengan penganut Protestan dan Katolik yang taat. Yang 
menarik studi mereka menunjukkan, responden yang tidak taat relatif  
mempunyai tingkat toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan responden 
yang mengidentifikasi dirinya sebagai penganut agama yang taat.72

Ketiga, keanggotaan pada organisasi (modal sosial). Toleransi, 
dalam banyak studi, juga dipengaruhi oleh derajat keterlibatan 
seseorang pada lembaga-lembaga voluntir. Argumentasinya, 
keterlibatan seseorang pada lembaga dan kegiatan sosial akan 
menciptakan rasa percaya (trust) kepada orang lain, termasuk orang 
yang berbeda latar belakang. Lewat organisasi voluntir, seseorang 
terbiasa untuk bekerjasama dengan orang lain, termasuk di dalamnya 
belajar untuk memahami dan mempercayai orang lain. Karena itu, 
semakin terlibat seseorang dengan jaringan dan organisasi sosial, 
secara teoritis akan semakin toleran.73

71  Stephen J. Cutler and Robert L. Kaufman, “Cohort Changes in Political Attitude: Tolerance of 
Ideological  Nonconformity”, Public Opinion Quarterly, No. 39, 1975, hal. 69-81. 
72  Clyde Z.Nunn, Harry J. Crockett and Allenn Williams, Tolerance for Noncomformity, San 
Francisco, Jossey-Bass, 1978. 
73  Allan Cigler and Mark R. Joslyn, “The Extensiveness of Group Membership and Social Capital: 
The Impact on Political ToleranceAttitudes”, Political Research Quarterly, Vol. 55, No. 1, 
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MoDel KoSMoPolITANISMe
Model kosmopolitanisme mempunyai argumentasi yang berbeda 

dalam menjelaskan munculnya toleransi atau diskriminasi. Menurut 
model ini, diskriminasi berkaitan dengan seberapa seseorang 
terekspos dengan dunia luar. Pendidikan,  menjalin kontak dan diskusi 
dengan orang lain dan akses informasi, diduga bisa menjelaskan 
tinggi rendahnya diskriminasi. Orang yang berpendidikan tinggi 
cenderung untuk mempunyai toleransi yang tinggi. Lewat pendidikan 
orang belajar mengenai pentingnya hak asasi. Pendidikan tinggi juga 
memberi kesempatan seseorang untuk berinteraksi dengan orang dari 
latar belakang yang beragam yang membuat seseorang makin toleran 
dengan orang lain. 

Akses informasi juga berhubungan dengan tingkat toleransi 
atau diskriminasi. Seseorang yang terbiasa mengakses informasi dari 
berbagai sumber, akan lebih terbuka terhadap kondisi di tempat lain. 
Orang dengan tingkat akses informasi yang tinggi juga lebih terbuka 
terhadap perkembangan sosial di tempat lain yang membuat lebih bisa 
menerima orang dengan latar belakang berbeda. 

Ada sejumlah variabel dari model kosmopolitanisme. Pertama, 
pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai faktor penting munculnya 
toleransi. Lewat pendidikan, seseorang diajarkan pentingnya 
menghargai keberadaan orang lain yang berbeda latar belakang. Lewat 
pendidikan seseorang juga diajarkan betapa pentingnya kebebasan 
politik dan hak-hak sipil. Sejumlah studi mengkonfirmasi pentingnya 
pendidikan dalam membentuk sikap toleransi. Dalam bahasa Bobo 
and Licario, pendidikan memberikan “greater acquaintance with the logical 
implications of  the broad democratic principles” 74

Studi yang dilakukan oleh Nunn (et.al) memperlihatkan ada 
hubungan positif  antara pendidikan di satu sisi dengan sikap toleransi 
di sisi lain. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula 

2002, hal. 7-25. 
74  Lawrence Bobo and Frederick C. Licari, “Education and Political Tolerance: Testing the Effects 
of Cognitive Sophistication and TargetGroup Affect”, The Public Opinion Quarterly, Vol. 53, 
No. 3, 1989, hal. 287. 
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tingkat toleransi.75 Studi lain yang dilakukan oleh Ewa A. Golebiowska 
juga memperlihatkan ada hubungan yang signifikan dan positif  antara 
pendidikan dengan toleransi atau diskriminasi.76 Meskipun demikian, 
tidak semua ahli sepakat bahwa pendidikan mempengaruhi toleransi. 
Studi yang dilakukan oleh Jackmann justru memperlihatkan tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara pendidikan dengan toleransi. Tidak 
ada perbedaan tingkat toleransi di antara publik dengan pendidikan 
yang berbeda.77

Kedua, kemampuan ekonomi. Toleransi atau diskriminasi juga 
berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Warga yang 
mampu secara ekonomi secara teoritis lebih toleran dibandingkan 
dengan mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut Ewa 
A. Golebiowska, aspek kemampuan ekonomi ini berkaitan dengan 
skala prioritas dan tingkat persaingan. Seseorang yang kehidupan 
ekonominya buruk cenderung untuk menempatkan kepentingan dan 
kebutuhan ekonomi (seperti kebutuhan dasar) dalam tingkatan yang 
lebih penting daripada kebutuhan psikologis seperti relasi dengan 
orang dari latar belakang berbeda.78  

Ketiga, urbanisme. Sejumlah ahli berpendapat bahwa toleransi 
atau diskriminasi berkaitan dengan urbanisme dari suatu wilayah 
dimana individu tinggal. Seseorang yang tinggal di wilayah kota 
(urban) secara teoritis akan lebih toleran dibandingkan dengan 
yang berada di pedesaan. Argumentasinya, individu yang tinggal di 
perkotaan terbiasa untuk bergaul dengan orang dari latar belakang 
yang berbeda. Latar belakang ini sedikit banyak akan mempengaruhi 
sikap dan penerimaan seseorang dengan orang dari latar belakang 
yang berbeda.79 Studi yang dilakukan oleh Steven A. Tuch 

75  Clyde Z. Nunn, Harry J. Crockett and Allen Williams, Tolerance for Noncomformity, Josey-Bass, 
1978. 
76  Ewa A. Golebiowska, “Individual Value Priorities, Education, and Political Tolerance”, Political 
Behavior, Vol. 17, No. 1, 1995, hal. 23-48. 
77  Mary R. Jackman, “Prejudice, Tolerance and Attitude Toward Etyhnic Groups”, Social Sci-
ence Research, No. 6, 1977, hal. 145-169; Mary R. Jackman, “General and Applied Tolerance : 
Does Education Increase Commitment to Racial Integration?”, American Journal of Political 
Science, No. 22, 1978, hal. 303-324.  
78  Ewa A. Golebiowska, op.cit, hal. 28-29.
79  Thomas C. Wilson, “Urbanism, Migration, and Tolerance: A Reassessment”, American Soci-
ological Review, Vol. 56, No. 1, 1991, hal. 118. 
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memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan antara urbanisme 
dengan toleransi. Warga yang tinggal di wilayah urban relatif  lebih 
toleran dibandingkan dengan yang berada di pedesaan.80

Keempat,  akses informasi.  Studi mengenai toleransi 
memperlihatkan adanya hubungan antara akses media atau informasi 
dengan derajat toleransi. Seseorang dengan akses media lebih besar 
secara teoritis akan lebih toleran dibandingkan dengan orang dengan 
akses media terbatas. Akses media dan informasi memungkinkan 
seseorang untuk mengetahui orang dengan latar belakang yang berbeda. 
Pada gilirannya ini akan menciptakan pengertian terhadap orang dengan 
latar belakang berbeda tersebut.81

Kelima, pengetahuan warga. Warga yang mempunyai pengetahuan 
politik tinggi cenderung untuk mempersepsikan peristiwa dari 
berbagai sisi, dan pada gilirannya hal ini akan menyumbang pada 
toleransi. Menurut Scheufele, ketika seseorang tidak mempunyai 
cukup pengetahuan atas suatu isu, penilaian atas isu tidak didasarkan 
pada pandangan yang rasional berdasar informasi yang cukup, tetapi 
lebih didasarkan pada predisposisi seseorang atas suatu isu.82 Hal ini 
sangat berkaitan dengan toleransi. Seseorang dengan pengetahuan 
yang rendah, akan cenderung menilai etnis, agama, atau orientasi 
seksual yang berbeda dengan menggunakan stereotipe bukan berdasar 
peristiwa yang sebenarnya.

80  Steven A. Tuch, “Urbanism, Region, and Tolerance Revisited: The Case of Racial Prejudice”, 
American Sociological Review, Vol. 52, No. 4, 1987, hal.504-510. 
81  Lihat Diana C. Mutz and Paul S. Martin, “Facilitating Communication across Lines of Political 
Difference: The Role of Mass Media”, The American Political Science Review, Vol. 95, No. 
1, 2001, hal. 97-114.
82  Dalam basaha Scheufele dikatakan sebagai berikut: ““The fact that citizens are unin-
formed about an issue, however, does not mean that they will not from opinions 
or judgements about the issue or its policy implications, such as labelling, federal 
funding for research, etc. Rather, people’s opinions are influenced by a range of 
factorc others than information, such as ideological predispositions, the way mass 
media present the issue and—most importantly—their perceptions of what the 
climate of opinion in the country looks like”. Lihat Dietram A. Scheufele, “Opinion Climates, 
Spiral of Silence and Biotechnology: Public Opinion as a Heuristic for Scientific Decision-Making. 
Dalam Dominique Brossard, James Shanahan and Clint Nesbitt (ed), The Media, The Public 
and Agricultural Biotechnology, Cambridge: CAB International, 2007, hal. 231. 
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MoDel eKoNoMI PolITIK 
Model ekonomi politik menekankan kepada penilaian rasional  

seseorang. Kenapa seseorang cenderung toleran sementara orang lain 
cenderung tidak toleran disebabkan oleh pertimbangan tertentu. Sikap 
toleran atau diskriminasi dilihat sebagai hasil dari ganjaran (reward) dan 
hukuman (punishment). Ketika negara dilihat oleh warga tegas dalam 
menegakkan toleransi, maka secara teoritis warga akan lebih toleran. 
Seseorang tidak bisa bersikap diskriminatif  karena khawatir akan 
dihukum. 

Sebaliknya, ketika negara dipersepsikan lemah dan tidak tegas 
terhadap pelaku diskriminatif, maka sikap toleransi akan menurun. 
Warga akan lebih berani berlaku diskriminatif  karena tidak khawatir 
mendapat hukuman dari negara. Karena itu, model ekonomi politik 
ini menempatkan pentingnya evaluasi warga terhadap sikap negara 
dalam melindungi toleransi. 

Ada sejumlah variabel berkaitan dengan model ekonomi politik 
ini. Pertama, penilaian atas kondisi nasional. Bagaimana seseorang 
mempersepsikan kondisi ekonomi, politik, dan hukum saat ini. 
Seseorang yang menganggap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan 
hukum tidak baik cenderung untuk tidak toleran. Variabel ini melihat 
bahwa praktik toleransi kemungkinan muncul di kondisi masyarakat 
yang tidak stabil dan kacau. Kondisi ekonomi suatu negara yang 
memburuk umumnya menjadi ladang subur bagi munculnya sikap 
diskriminatif.83

Kedua, penilaian atas kemampuan negara dalam melindungi 
toleransi. Seseorang yang merasa bahwa negara akan tegas terhadap 
pelaku diskriminasi, cenderung untuk bersikap toleran dibandingkan 
dengan orang yang menganggap negara tidak tegas untuk 
menegakkan toleransi.  

Ketiga, ancaman (threat). Salah satu variabel yang banyak dipakai 

83  Caroline Hodges Persell, Adam Green and Liena Gurevich, “ Civil Society, Economic Distress, 
and Social Tolerance”, Sociological Forum, Vol. 16, No. 2, 2001, 
Hal. 207. 
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untuk menjelaskan sikap diskriminatif  dan toleransi adalah ancaman 
(threat). Variabel ini mengacu kepada persepsi apakah seseorang merasa 
kelompoknya terancam oleh kelompok lain ataukah tidak. Di wilayah 
dimana komposisi etnis atau agama relatif  heterogen, umumnya ditandai 
oleh perasaan terancam oleh kekuatan kelompok lain. Warga merasa 
tidak nyaman atau tidak aman kalau kelompok dari etnis atau agama lain 
menjadi pemimpin. 

Variabel ini merupakan prediktor negatif, dalam arti variabel ini 
mempunyai pengaruh negatif  terhadap munculnya toleransi. Studi yang 
dilakukan sejumlah ahli seperti Gibson and Duch; Sullivan, Piereson 
and Marcus mengkonfirmasi adanya pengaruh ancaman (threat) dengan 
toleransi.84 Semakin tinggi perasaan terancam atau perasaan tidak 
nyaman, maka sikap intoleran dan diskriminatif  akan semakin tinggi. 
Studi Shamir and Sagiv-Schifter juga memperlihatkan adanya hubungan 
yang signifikan antara ancaman (threat) dengan toleransi.85

MoDel NIlAI DeMoKRASI
Penjelasan nilai demokrasi didasarkan pada argumentasi bahwa sikap 

atau perilaku diskriminasi lahir dari nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki 
oleh individu. Seseorang yang tidak toleran terhadap hubungan sesama 
jenis misalnya, lahir dari nilai yang dipercaya individu bahwa hubungan 
yang normal pada dasarnya adalah hubungan berbeda jenis antara laki-
laki dengan perempuan. Menurut  Peffley,  Knigge and Hurwitz, nilai  
yang dipercaya oleh seseorang kerap kali tidak tunggal tetapi beraneka 
sehingga muncul konflik.86 Seperti konflik nilai pada diri seseorang bahwa 
hubungan yang normal adalah laki-laki dan perempuan dengan nilai 
setiap orang mempunyai hak dalam mengekspresikan orientasi seksual 
mereka. Pada titik ini, nilai demokrasi menjadi penting karena  nilai-nilai 
persamaan dan kebebasan sipil harusnya ditempatkan sebagai dasar 

84  James L. Gibson and Raymond M. Duch,”Anti-Semitic Attitudes of the Mass Public: Estimates 
and Explanations Based on a Survey of the Moscow Oblast”, Public Opinion Quarterly, No. 56, 
1992, hal. 1-28; John L. Sullivan, James Piereson and George E. Marcus, Political Tolerance 
and American Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 1982. 
85  Michal Shamir and Tammy Sagiv-Schifter, “Conflict, Identity, and Tolerance: Israel in the Al-Aq-
sa Intifad”, Political Psychology, Vol. 27, No. 4, 2006, hal. 569-595. 
86  Lihat Mark Peffley, Pia Knigge and Jon Hurwitz, “A Multiple Values Model of Political Toler-
ance”, Political Research Quarterly, Vol. 54, No. 2, 2001. 
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seseorang ketika menilai kelompok lain --bahwa orang dilahirkan dan 
mempunyai hak yang sama apapun latar belakangnya. Seseorang bisa 
tidak setuju dengan hubungan sesama jenis, tetapi harus menempatkan 
kebebasan sipil sebagai aspek paling penting sehingga bisa menerima 
kehadiran orang dengan latar belakang berbeda.  

Pada model nilai demokrasi, toleransi atau diskriminasi dilihat sebagai 
hasil dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh seseorang. Seberapa 
seseorang percaya dengan demokrasi dan seberapa puas terhadap 
jalannya demokrasi. Penganut model ini percaya, seberapa pun demokrasi 
mempunyai kelemahan, tetapi sistem ini pada dasarnya menghargai 
otonomi individu. Dalam demokrasi, orang bisa berbeda pendapat, 
bisa mempunyai sikap dan nilai yang berbeda dengan orang lain. Tetapi 
perbedaan itu semua dihargai dan diterima sebagai sebuah keniscayaan. 

Ini berbeda dengan sistem otoriter yang lebih mengutamakan 
keseragaman individu dan tidak menghargai perbedaan individu. Orang 
yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik karenanya  akan 
lebih terbuka dan toleran terhadap orang yang mempunyai latar belakang 
berbeda dengan dirinya. 

Ada sejumlah variabel yang termasuk dalam kategori model ini. 
Pertama, kepercayaan  pada demokrasi. Individu yang percaya dengan 
nilai-nilai demokrasi (seperti kebebasan berbicara, beragama, berserikat, 
dan sebagainya) cenderung lebih toleran dibandingkan dengan orang 
yang tidak percaya dengan nilai-nilai demokrasi. Individu yang percaya 
bahwa  demokrasi adalah sistem demokrasi terbaik juga dipercaya lebih 
toleran dibandingkan dengan orang yang tidak percaya dengan sistem 
demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik. Studi yang dilakukan 
oleh Lawrence87 misalnya menemukan adanya hubungan antara 
penerima nilai-nilai demokrasi dengan sikap toleransi. 

Kedua, kepuasan pada demokrasi. Sejauh mana publik puas 
terhadap jalannya demokrasi. Semakin puas seseorang pada 
demokrasi, maka secara teoritis orang itu akan semakin toleran. Studi 

87  David Lawrence,” Procedural Norms and Tolerance: A Reassessment”, American Political 
Science Review, No. 70, 1976, hal. 80-100.
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McClowsky88 misalnya menemukan adanya hubungan antara kepuasan 
demokrasi dengan sikap toleransi di antara responden yang diteliti.

PeNGuKuRAN DISKRIMINASI 
Sebelum menguji faktor yang mempengaruhi diskriminasi, penulis 

akan memberikan catatan mengenai bagaimana cara mengukur 
diskriminasi atau toleransi. Dalam tulisan ini, diskriminasi didefinisikan 
sebagai lawan dari toleransi. Seseorang yang diskriminatif  pada dasarnya 
dia tidak toleran. Demikian juga sebaliknya. Berbagai ahli dan lembaga 
penelitian di dunia, menggunakan cara berbeda untuk mengukur 
diskriminasi atau toleransi. 

Pertama,  World Value Survey (WVS). WVS mendefinisikan 
diskriminasi sebagai sikap tidak menerima kehadiran orang lain 
dengan latar belakang yang berbeda. WVS menanyakan kepada 
responden apakah dia bersedia atau tidak bersedia mempunyai 
tetangga dengan orang yang mempunyai latar belakang berbeda 
--agama, etnis, orientasi seksual, imigran, dan sebagainya. WVS 
menganggap orang itu toleran apabila dia bisa menerima kehadiran 
orang lain yang berbeda dengan dirinya agama, etnis orientasi seksual, 
imigran, dan sebagainya.

Kedua, Gallup Poll. Gallup mengukur diskriminasi atau toleransi lebih 
rinci daripada yang dilakukan oleh  World Value Survey (WVS).  Gallup 
membagi responden ke dalam tiga kategori, yakni isolated, tolerant, dan 
integrated.89 Orang masuk kategori ”isolated” apabila dia tidak bisa menerima 
kehadiran orang lain dengan latar belakang berbeda, dan menganggap 
bahwa kelompoknya dan keyakinannya (seperti agama) adalah yang paling 
benar, sedangkan keyakinan orang lain dianggap salah. Seseorang masuk 
kategori “tolerant”  apabila dia bisa memahami dan menerima kehadiran 
orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Sementara kategori 
“integrated” adalah orang yang bukan hanya menerima kehadiran orang 

88  Herbent McClowsky,”Consensus and Ideology in American Politics”, American Political 
Science Review, No. 58. 1964, hal. 361-382.
89  Lebih lanjut lihat dalam Gallup, The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of 
Interfaith Relation, New York, Gallup Inc, 2010. 
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dengan latar belakang berbeda, tetapi juga berpendirian bahwa semua 
orang dengan latar belakang berbeda mempunyai kontribusi yang sama 
pada masyarakat. Orang dengan kategori ini tidak merasa kelompoknya 
paling benar atau paling berjasa, tetapi semua orang dengan latar belakang 
yang berbeda punya kontribusi masing-masing. Berbeda dengan WVS, 
Gallup Poll tidak membagi responden ke dalam toleran dan tidak toleran, 
tetapi dari tiga kategori yang lebih beragam.90

Ketiga, Eurobarometer. Lembaga ini mengukur diskriminasi 
dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh WVS dan 
Gallup Poll.  WVS dan Gallup Poll mengoperasionalkan diskriminasi 
sebagai tendensi atau kecenderungan seseorang untuk tidak menerima 
kehadiran orang dengan latar belakang berbeda. WVS dan Gallup Poll 
lebih mengukur sikap dari pada perilaku atau pengalaman seseorang 
mendapat perlakuan yang berbeda.  Sementara Eurobarometer 
mengukur diskriminasi dari perilaku atau pengalaman seseorang 
diperlakukan secara berbeda. Eurobarometer  misalnya menanyakan 
langsung kepada responden apakah pernah diperlakukan secara 
berbeda di tempat kerja. Eurobarometer  juga menanyakan apakah 
orang dengan latar belakang minoritas mendapat perlakuan yang 
berbeda.91

Buku ini akan mencacu pada cara yang dipakai WVS untuk 
mengukur diskriminasi, bukan cara Gallup Poll dan eurobarometer. 
Alasan menggunakan cara WVS adalah: Pertama, WVS relatif  
sederhana dan bisa menempatkan responden pada spektrum dari 
yang paling bisa menerima hingga tidak bisa menerima orang lain 
yang berbeda dengan dirinya. Kedua, alasan teknis, data dari WVS 
sudah tersedia berupa hasil survei di lebih dari 80 negara di dunia. 
Sedangkan survei Eurobarometer hanya berlangsung di Eropa --lebih 
spesifik di negara anggota European Union. Sementara survei Gallup 

90  Untuk mengklasifikasikan seseorang pada tiga posisi tersebut, Gallup membuat 5 pertanyaan. 
Responden diminta persetujuannya (dari skala 1 hingga 5) atas lima buah pernyataan. (a) Saya 
selalu memperlakukan orang dengan agama yang berbeda secara terhormat. (b) Agama atau 
keyakinan yang berbeda mempunyai sumbangan pada kehidupan masyarakat. (c) Orang dengan 
agama yang berbeda memperlakukan saya dengan hormat. (d) Dalam 1 tahun terakhir ini, saya 
mencoba belajar dan memahami orang dari latar belakang agama yang berbeda dengan saya.  (e) 
Saya tidak keberatan orang dari agama yang berbeda datang ke rumah saya. 
91  Eurobarometer, Discrimination in European Union in 2011, Special Eurobarometer No. 
393, 2012. 
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lebih banyak dipakai di Amerika dan negara-negara di Timur Tengah 
dan Afrika --tidak semua negara di dunia. 

Namun demikian, perlu dicatat juga, ada sejumlah kelemahan pada 
cara pengukuran WVS ini. Pertama, WVS hanya mengukur 1 indikator 
pada diskriminasi atau toleransi, yakni apakah seseorang bersedia 
atau tidak bersedia menjadi tetangga orang yang berbeda (agama, 
etnis, dan orientasi seksual). Kedua, diskriminasi yang diukur lebih 
menekankan pada sikap atau tendensi seseorang untuk menerima 
kehadiran orang lain, bukan apakah seseorang memang benar-benar 
pernah memperlakukan orang dengan cara yang berbeda karena 
latar belakang yang berbeda. Jadi, menurut WVS, seorang disebut 
diskriminatif  apabila orang itu tidak bisa menerima orang lain dengan 
latar belakang yang berbeda.92  

FAKToR PeNYeBAB DISKRIMINASI 

A. Diskriminasi di Dunia

Penulis akan menjelaskan perbedaan tinggi-rendahnya sikap 
diskriminatif  dari berbagai negara di dunia. Total ada 81 negara yang 
ingin dilihat. Nama negara dan data mentah (raw data) yang dipergunakan 
untuk Bab III ini, lihat dalam Apendiks. Fokus pembahasan pada tulisan 
ini adalah pada tiga sikap diskriminatif:  yakni diskriminasi agama, 
diskriminasi etnis, dan diskriminasi terhadap kalangan homoseksual. 
Variabel dependen (tergantung) dari tulisan ini adalah sikap toleransi 
agama, etnis, dan orientasi seksual. Toleransi agama diukur dari seberapa 
besar (%) kesediaan individu di negara yang diteliti menerima kehadiran 
orang berbeda agama sebagai tetangga. Toleransi etnis diukur dari 

92  Kelemahan pengukuran diskriminasi dengan mengukur sikap ini, lebih lanjut lihat dalam 
Joseph Wagner, “Political Tolerance and Stages of Moral Development: A Conceptual and Empirical 
Alternative”, Political Behavior, Vol. 8, No. 1, 1996, hal. 45-80. Tinjauan terhadap pengukuran 
konsep toleransi, lihat James L. Gibson and Richard D. Bingham, “On the Conceptualization and 
Measurement of Political Tolerance”, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 
3, 1982, hal. 603-620. 
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persentase (%) individu di negara yang diteliti yang bersedia bertetangga 
dengan orang yang berbeda etnis. Sementara toleransi orientasi seksual 
diukur dari persentase (%) dari individu dari negara yang diteliti yang 
bersedia mempunyai tetangga seorang homoseksual. Ketiga data ini 
diambil dari data World Value Survey (WVS). 

Penulis akan menguji empat model yang bisa menjelaskan tinggi 
rendahnya toleransi (etnis, agama, dan orientasi seksual) dari berbagai 
negara. Bagaimana perbedaan tinggi-rendahnya toleransi di berbagai 
negara di dunia bisa dijelaskan  melalui suatu model. Pertama, 
model sosiologis. Model ini menjelaskan bahwa sikap toleransi lebih 
ditentukan oleh latar belakang seseorang. Ada orang dengan latar 
belakang tertentu yang lebih toleran, sebaliknya ada orang dengan 
latar belakang tertentu yang tidak toleran terhadap orang lain. Model 
sosiologis ini dijelaskan melalui 5 variabel,  yakni diskusi politik, 
anggota organisasi agama, social trust, kepuasan atas kehidupan sehari-
hari, dan kegiatan agama. 

Variabel diskusi politik merujuk kepada frekuensi seseorang dalam 
mendiskusikan masalah sosial kemasyarakatan dengan orang lain. 
Secara teoritis orang yang kerap diskusi dengan orang lain akan lebih 
terbuka wawasannya, lebih tercerahkan, dan sebagai akibatnya lebih 
toleran terhadap orang dengan latar belakang yang berbeda. Variabel 
social trust (kepercayaan sosial) merujuk kepada seberapa percaya 
seseorang dengan orang lain. Makin tinggi kepercayaannya terhadap 
orang lain, secara teoritis orang itu juga makin toleran. 

Jadi, sikap toleransi di sini diukur dari tingkat kepercayaan 
seseorang kepada orang lain. Variabel kepuasan kehidupan sehari-hari 
menggambarkan seberapa puas seseorang dengan kehidupan sehari-
hari. Orang yang kehidupannya baik diprediksi toleran terhadap orang 
lain. Sementara variabel keanggotaan organisasi agama dan aktivitas 
agama merujuk kepada aktivitas seseorang yang berhubungan dengan 
kegiatan keagamaan. 
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Variabel Pengukuran Toleransi dan Sumber Data

Variabel Pengukuran Sumber Data

Diskusi politik

Persentase jumlah penduduk yang sangat sering atau cukup 
sering melakukan diskusi dengan orang lain atas persoalan 
kemasyarakatan. Angka dalam bentuk persen, skala rasio dari 0 
hingga 100. 

World Value 
Survey (2007)

Anggota 
organisasi 
agama

Persentase jumlah penduduk yang menjadi anggota organisasi 
keagamaan (masjid, gereja, dan sebagainya). Angka dalam bentuk 
persen, skala rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Social trust
Persentase jumlah penduduk yang sangat percaya atau cukup 
percaya dengan orang lain. Angka dalam bentuk persen, skala rasio 
dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Kepuasan 
kehidupan 
sehari-hari

Persentase jumlah penduduk yang puas dengan kehidupan sehari-
hari. Kepuasan atas kehidupan sehari-hari dibhuat dalam bentuk 
skala dari 1 hingga 10. Angka merujuk kepada Persentase penduduk 
yang berada pada skala 8 hingga 10. Angka dalam bentuk persen, 
skala rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Kegiatan 
agama

Persentase jumlah penduduk yang aktif melakukan kegiatan 
keagamaan minimal 1 kali dalam satu minggu. Angka dalam bentuk 
persen, skala rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Kedua, model kosmopolitanisme. Model ini menjelaskan bahwa 
sikap toleransi terhadap orang dengan latar belakang berbeda (agama, 
etnis, orientasi seksual, dan sebagainya) disebabkan oleh sejauh mana 
penduduk di suatu negara berinteraksi dan berhubungan dengan 
orang lain. Ekpose terhadap dunia luar dan luasnya pergaulan 
makin membuat warga di suatu negara makin bisa bisa menerima 
kehadiran orang yang berbeda latar belakang. Model ini menjelaskan 
bahwa sikap toleransi ditentukan oleh ketertutupan dan keterbukaan 
masyarakat terhadap dunia luar. Model ini diukur dari 6 variabel, yakni 
akses internet, pendapatan per kapita, pendapatan di bawah US$2/
hari, urbanisme, melek huruf, dan akses telepon seluler. 
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Variabel Pengukuran dan Sumber Data untuk Model                   
Kosmopolitanisme

Variabel Pengukuran Sumber 
Data

Akses 
internet 

Jumlah orang yang mengakses internet per 100 orang 
di suatu negara. Skala data rasio dari 0 hingga 100. 

Bank Dunia 
(2010)

Pendapatan 
per kapita

Pendapatan rata-rata warga di suatu negara.  
Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian 
pendapatan nasional suatu negara  (PDB, Produk 
Domestik Bruto) dengan jumlah penduduk negara 
tersebut. Pendapatan perkapita mencerminkan  
kemakmuran sebuah negara.  Semakin besar 
pendapatan per kapita, negara tersebut akan dinilai 
semakin makmur.  Pendapatan per kapita diukur dalam 
US$, dengan skala data rasio dari 0 hingga 100

Bank Dunia 
(2010)

Pendapatan 
di bawah 
US$2/hari

Persentase jumlah penduduk di suatu negara yang 
total pendapatannya di bawah US$2 per hari. Angka 
ini mencerminkan tingkat kemiskinan di suatu negara. 
Makin besar persentase penduduk yang pendapatannya 
di bawah US$2/hari, makin banyak jumlah penduduk 
miskin di daerah tersebut. Batas ini dipakai untuk 
mengukur seberapa banyak warga di suatu negara 
yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan jumlah 
pendapatan tertentu. Selain batas US$2/hari, batas lain 
yang banyak dipakai adalah batas pendapatan US$1,2/
hari.  Angka dinyatakan dalam bentuk persen, dengan 
skala data rasio, dari 0 hingga 100.

Bank Dunia 
(2010)

Urbanisme

Persentase jumlah penduduk yang  tinggal di daerah 
perkotaan dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu 
negara. Angka dinyatakan dalam bentuk persen, 
dengan skala data rasio dari 0 hingga 100.

Bank Dunia 
(2010)

Melek Huruf

Persentase jumlah penduduk yang bisa membaca dan 
menulis dari keseluruhan total jumlah penduduk di 
suatu negara. Angka dinyatakan dalam bentuk persen, 
dengan skala data rasio dari 0 hingga 100.

Bank Dunia 
(2010)

Akses 
telepon 
seluler

Jumlah orang yang mempunyai telepon seluler per 100 
orang di suatu negara. Skala data rasio dari 0 hingga 
100.

Bank Dunia 
(2010)

Variabel akses internet dan akses telepon seluler 
mencerminkan seberapa banyak warga di suatu negara yang 
terekspos dengan dunia luar. Sementara variabel pendapatan per 
kapita, pendapatan di bawah US$2/hari, urbanisme, dan  melek 
huruf  mencerminkan syarat minimal untuk berinteraksi dengan 
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dunia luar. Data dari variabel tersebut di masing-masing negara 
diperoleh dari Bank Dunia. 

Ketiga, model ekonomi politik. Toleransi atau diskriminasi 
menurut model ini dijelaskan sebagai bentuk ganjaran (reward) dan 
hukuman (punishment). Diskriminasi terjadi ketika negara sebagai 
pihak yang bertanggungjawab dalam menegakkan toleransi tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik.  Sebagai akibatnya pelaku 
diskriminasi tidak mendapat hukuman, sebaliknya mereka yang 
toleran tidak mendapat imbalan. Menurut model ini, diskriminasi 
lebih mungkin terjadi di negara dengan penegakan hukum yang 
buruk.

 Dalam buku ini, model terdiri atas 3 variabel, yakni kegagalan 
negara, kebebasan pers, dan kebebasan ekonomi.  Variabel kegagalan 
negara berkaitan dengan sejauh mana negara mampu menegakkan 
aturan dan ketertiban dalam masyarakat. Negara yang gagal 
adalah negara yang tidak berdaya dalam mengendalikan ketertiban 
masyarakat --ditandai oleh tingginya kriminalitas, terorisme, korupsi, 
dan sebagainya. 

Variabel kebebasan pers berkaitan dengan seberapa baik negara 
menjamin kemerdekaan pers. Media lewat pemberitaan dan kontrol 
sosial yang dilakukan bisa memberikan  ganjaran (reward) dan 
hukuman (punishment) terhadap perilaku diskriminasi. Anggota 
masyarakat akan takut melakukan diskriminasi karena kuatir akan 
diliput oleh media. Karena itu, perilaku diskriminasi lebih mungkin 
terjadi di negara dengan kemerdekaan pers yang buruk. Warga di 
negara dengan kebebasan pers yang buruk tidak akan takut melakukan 
diskriminasi karena media tidak akan mengangkat isu tersebut dalam 
pemberitaannya. 

Sementara variabel kebebasan ekonomi berkaitan dengan 
penegakan hukum. Negara dengan kebebasan ekonomi yang baik 
ditandai oleh adanya kepastian dan penegakan hukum. Data dari 
variabel-variabel tersebut di masing-masing negara diperoleh dari 
pengukuran berbagai lembaga.

Media lewat pemberitaan 
dan kontrol sosial yang 

dilakukan bisa memberi-
kan  ganjaran (reward) 

dan hukuman 
(punishment) terhadap 

perilaku diskriminasi



153Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

 Variabel Pengukuran dan Sumber Data Model Ekonomi Politik

Variabel Pengukuran Sumber 
Data

Derajat 
Kegagalan 
Negara

Derajat seberapa berhasil atau gagal negara dalam 
melindungi ketertiban umum. Indeks disusun dengan 
memperhitungkan 12 indikator, seperti: kriminalisasi/
deligitimasi negara, ketiadaan layanan publik, 
pelanggaran terhadap hak asasi, berjalannya”negara 
dalam negara”, intervensi dari agen politik eksternal, 
penurunan ekonomi, kriminalitas yang merajalela 
dan tidak bisa dikendalikan, pengungsi yang tidak 
bisa ditangani dengan baik dan sebagainya. Semakin 
rendah angka dalam indeks semakin baik yang 
menunjukkan kemampuan suatu negara dalam 
menjaga dan melindungi masyarakatnya. 

Foreign 
Policy 
(2013)  

Kebebasan 
Pers

Derajat kebebasan pers di suatu negara. Indeks 
dibuat dengan menggunakan 50 item pertanyaan. 
Secara umum, dari 50 item pertanyaan yang dibuat 
itu, dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori besar, 
yakni: (a) Ancaman fisik terhadap jurnalis. Apakah di 
suatu negara dalam periode itu pernah terjadi atau 
tidak tindakan kekerasan terhadap jurnalis---baik 
yang dilakukan oleh negara atau kelompok lain dalam 
masyarakat. (b) Akses informasi. Apakah pemerintah 
dan pejabat publik memberikan akses informasi 
yang semestinya kepada jurnalis dan media. Apakah 
ada halangan untuk meliput peristiwa atau wilayah 
tertentu. (c) Retriksi dan sensor terhadap jurnalis 
dan perusahaan media. Negara dengan kebebasan 
pers yang tinggi ditandai dengan tidak adanya sensor 
pemberitaan. Media bisa bebas memberitakan setiap 
peristiwa. (d)  Keragaman informasi. Negara dengan 
kebebasan pers yang baik adalah negara yang 
menjamin adanya keragaman informasi sehingga publik 
bisa memilih media sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginannya. (e) Jaminan kebebasan dalam internet. 
Indeks berupa angka dari 1 hingga 100, dimana makin 
kecil angka makin baik. 

Reporters 
Without 
Borders / 
Reporters 
Sans 
Frontieres 
(2013) 

Kebebasan 
ekonomi

Derajat kebebasan ekonomi di suatu negara. Indeks 
disusun dengan mempertimbangkan 10 faktor, 
yakni: kebebasan bisnis, derajat kemudahan dalam 
mendirikan dan menjalankan usaha, kebebasan 
perdagangan, kebebasan moneter, kebebasan fiskal, 
pengeluaran pemerintah, hak kepemilikan, kebebasan 
finansial, kebebasan dari korupsi dan kebebasan 
tenaga kerja. Data dalam bentuk indeks dari angka 0 
hingga 10, dimana makin tinggi makin baik kebebasan 
ekonomi dan suatu negara. 

Wall Street 
Journal 
and The 
Heritage 
Foundation  
(2013)
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Keempat, model nilai demokrasi.  Menurut model ini, tingkat 
toleransi atau diskriminasi di suatu negara ditentukan oleh  sistem 
demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang diterima oleh warga negara. 
Semakin baik sistem demokrasi di suatu negara dan makin besar 
nilai-nilai demokrasi diterima oleh warga negara, maka toleransi juga 
akan semakin besar. Model ini terdiri atas 5 variabel, yakni kepuasan 
terhadap demokrasi, dukungan terhadap demokrasi, hak politik 
(political right), kebebasan sipil (civil liberties), dan sistem demokrasi. 

Variabel kepuasan terhadap demokrasi dan  dukungan terhadap 
demokrasi merujuk kepada dukungan warga terhadap nilai-nilai 
demokrasi. Apakah demokrasi dipandang sebagai sistem terbaik 
ataukah tidak. Sementara variabel hak politik (political right), kebebasan 
sipil (civil liberties), dan sistem demokrasi merujuk kepada pelaksanaan 
sistem demokrasi di suatu negara. 

Ada negara yang telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi 
dengan baik --seperti jaminan kebebasan berpendapat, beragama, 
berorganisasi, dan hak-hak individu. Sebaliknya ada negara yang 
belum melakukan prinsip demokrasi dengan baik. Negara dengan 
sistem demokrasi yang telah berjalan dengan baik diyakini juga 
mempunyai tingkat toleransi yang tinggi di kalangan warga negaranya. 
Sebaliknya toleransi warga negara terhadap warga lain yang berbeda 
latar belakang akan rendah di dalam negara dengan sistem demokrasi 
yang  buruk.

toleransi warga negara 
terhadap warga lain yang 

berbeda latar belakang 
akan rendah di dalam 

negara dengan 
sistem demokrasi 

yang  buruk
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Variabel Pengukuran dan Sumber Data Model Nilai Demokrasi

Variabel Pengukuran Sumber Data

Kepuasan 
terhadap 
demokrasi

Persentase jumlah penduduk yang puas terhadap 
jalannya demokrasi di suatu negara.  Angka 
mencerminkan jumlah responden yang puas 
terhadap pelaksanaan demokrasi, dinyatakan dalam 
bentuk prosen, dengan skala data rasio dari 0 
hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Dukungan 
terhadap 
demokrasi

Persentase jumlah penduduk yang bersedia 
menerima demokrasi, meskipun demokrasi 
kadangkala diiringi dengan kondisi ekonomi yang 
buruk. Angka mencerminkan jumlah responden yang 
mendukung demokrasi, dinyatakan dalam bentuk 
prosen, dengan skala data rasio dari 0 hingga 100.

World Value 
Survey (2007)

Political Right

Derajat hak-hak politik dari suatu negara. Apakah 
negara menjamin dan menghormati pelaksanaan 
hak-hak politik. Hak politik diukur dari 3 aspek: 
proses Pemilu (3 pertanyaan), partisipasi politik 
(4 pertanyaan) dan fungsi pemerintahan (3 
pertanyaan).  Data dalam bentuk indeks dari angka 
1hingga 7, dimana angka 1 menunjukkan derajat 
yang tinggi dari hak-hak politik, sementara angka 7 
menunjukkan derakjat rendah dari pelaksanaan hak 
politik. 

Freedom House 
(2011)

Civil Liberties

Tingkatan pelaksaan hak-hak sipil di suatu negara. 
Hak sipil ini disusun dari  4 kategori, yakni kebesan 
mengekspresikan pendapat dan keyakinan (4 
pertanyaan), hak berserikat dan berorganisasi 
(3 pertanyaan), persamaan di depan hukum (4 
pertanyaan) dan jaminan hak-hak individu (4 
pertanyaan). Data dalam bentuk indeks dari angka 
1hingga 7, dimana angka 1 menunjukkan derajat 
yang tinggi dari hak-hak sipil, sementara angka 7 
menunjukkan derajat rendah dari pelaksanaan hak sipil.

Freedom House 
(2011)

Sistem 
Demokrasi

Derajat pelaksanaan demokrasi di suatu negara 
yang disusun dalam suatu indeks. Indeks dibuat  
dari 60 pertanyaan, seperti: apakah ada Pemilu, 
apakah Pemilu dilakukan secara bebas dan adil, 
sejauh mana kemampuan pemerintah dalam 
melakukan pelayanan publik dan sebagainya. 
Setiap pertanyaan diberikan skor yang menunjukkan 
derajat baik buruknya sistem demokrasi di suatu 
negara.  Data dalam bentuk indeks dari angka 0 
hingga 10, dimana makin tinggi makin baik sistem 
demokrasi di suatu negara. Negara dibagi ke dalam 
4 kategori, yakni dmeokrasi penuh (skor 8-10);  
Flawed democracies (skor 6-7.9); Hybrid regimes 
(skor 4-5.9); dan rejim otoriter (skor 0-3.9). 

Economist 
Intelligence Unit 
(2011)

Data  yang dipakai dalam tulisan ini dikumpulkan dari berbagai 
sumber seperti World Value Survey (WVS), Bank Dunia, Freedom 
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House,  dan Economist Intelligence Unit. Penggunaan aneka data 
tersebut mempunyai kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan dari 
penggunaan aneka data ini adalah masing-masing data bisa dicek ulang 
oleh data yang lain. Sementara kelemahan dari penggunaan data yang 
beragam ada beberapa jenis. 

Pertama, data diambil dengan menggunakan metode yang 
berbeda. Misalnya data dari  World Value Survey (WVS) diperoleh 
dari data hasil survei, sementara data Bank Dunia diperoleh dari data 
aktual /data agregat di suatu negara. 

Kedua, pengukuran yang dipakai oleh masing-masing lembaga 
kerap kali tumpang tindih. Sebagai misal, indikator yang dipakai untuk 
mengukur kebebasan politik (Political Freedom) oleh Freedom House 
beberapa di antaranya dipakai juga oleh Economist Intelligence Unit 
ketika mengukur sistem demokrasi. Tumpang tindih ini tidak bisa 
dihindari karena masing-masing lembaga  menggunakan alat ukur 
tersendiri, yang kerap kali sama antara satu lembaga dengan lembaga lain. 

Uji statistik yang dipakai untuk menguji model, menggunakan 
uji regresi. Sebagai variabel  dependen adalah toleransi agama, etnis, 
dan orientasi seksual. Sementara variabel bebas (independen) adalah 
variabel-variabel di masing-masing model. Lewat uji regresi akan 
diketahui model mana yang paling bisa menjelaskan tingkat toleransi 
di berbagai negara di dunia. Lewat uji ini juga akan diketahui variabel 
mana yang signifikan dan variabel mana yang tidak signifiikan.  

Model mana yang paling bisa menjelaskan tinggi rendahnya 
tingkat toleransi atau diskriminasi di dunia? Tabel memperlihatkan 
pengujian model sosiologis. Dari uji model terlihat, nilai sig kurang 
dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan kelima variabel yang dipakai 
dalam model signifikan dalam menjelaskan tinggi rendahnya toleransi 
--baik toleransi agama, etnis ataupun orientasi seksual. Besar kecilnya 
kemampuan model dalam menjelaskan toleransi bisa diketahui dari 
nilai koefisien determinasi (R-square). 

Model sosiologis bisa menjalaskan toleransi agama sebesar 0,226. 
Dengan kata lain, toleransi agama bisa dijelaskan sebesar 22,6% lewat 
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model sosiologis. Sisanya (77,4%) diakibatkan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model. Model ini juga bisa menjelaskan 
toleransi etnis sebesar 15,1% dan toleransi orientasi seksual sebesar 
19,5%. Dilihat dari variabel yang signifikan, kepuasan terhadap 
kehidupan sehari-hari adalah variabel yang signifikan baik dalam 
toleransi agama, etnis, atau orientasi seksual. 

 Model sosiologis bisa menjelaskan tinggi rendahnya toleransi di 
berbagai negara di dunia. Tetapi, model ini hanya bisa menjelaskan di 
bawah 25% saja. Artinya, ada faktor atau variabel lain di luar model 
sosiologis yang bisa menjelaskan tinggi rendahnya toleransi. 

Tingkat Toleransi Model Sosiologis

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual
B Sig B Sig B Sig

(Constant) 81.749 .000*** 87.204 .000*** 22.044 .026*

Diskusi 
politik .096 .385 .001 .991 .148 .190

Anggota 
organisasi 
agama

.180 .106 .060 .603 .116 .306

Social trust -.285 .022* -.201 .120 .017 .890

Kepuasan 
kehidupan 
sehari-hari

.332 .004** .310 .011* .337 .004**

Kegiatan 
agama -.341 .006** -.306 .018* -.064 .607

N 81 81 81

Model F=  4.379 (p = 
0,001) F=  2.668 (p = 0,028) F=  3.637 (p =0,005)

R-square .226 .151 .195

Bagaimana dengan model kosmopolitanisme? Pengujian lewat uji 
regresi memperlihatkan, model ini juga signifikan dalam menjelaskan 
toleransi di berbagai negara di dunia. Tetapi sama dengan model 
sosiologis, besarnya kemampuan model dalam menjelaskan toleransi 
relatif  kecil. Model ini hanya mampu menjelaskan toleransi agama sebesar 
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23,6%. Atau sebanyak 76,4% penyebab dari toleransi diakibatkan oleh 
variabel lain di luar model kosmopolitanisme. Untuk toleransi etnis, 
model ini bisa menjelaskan tolerani sebesar 16,%%. Sementara untuk 
toleransi orientasi seksual, model bisa menjelaskan toleransi sebesar 
15,2%. Jika dilihat dari variabel mana yang signifikan, hanya variabel akses 
telepon seluler dan urbanisme yang terlihat signifikan. 

Tingkat Toleransi Model Kosmopolitanisme

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 89.145 .000*** 85.800 .000*** 12.398 .511

Akses 
internet .241 .236 .044 .835 .144 .501

Pendapatan 
per kapita .194 .244 .134 .440 .043 .805

Pendapatan 
di bawah 
US$2/hari

-.319 .085 -.240 .214 .266 .171

Urbanisme -.038 .793 .083 .586 .364 .019*

Melek Huruf .214 .062 -.058 .622 -.112 .352

Akses 
telepon 
seluler

.354 .013* .048 .744 .005 .974

N 81 81 81

Model F=  3.815 (p = 0,002) F=  2.438 (p = 
0,003) F=  2.213 (p =0,050)

R-square .236 .165 .152

Model ketiga yang diuji adalah model ekonomi politik. Hasil uji 
regresi memperlihatkan model signifikan dalam menjelaskan terjadinya 
toleransi atau diskriminasi --baik toleransi agama, etnis atau orientasi 
seksual. Akan tetrapi kemampuan model dalam menjelaskan toleransi 
relatif  kecil. Model ini hanya mampu menjelaskan toleransi agama sebesar 
29,4%. Atau sebanyak 70,6% penyebab dari toleransi diakibatkan oleh 
variabel lain di luar model ekonomi politik. Untuk toleransi etnis, model 
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ini bisa menjelaskan tolerani sebesar 17,6%. Sementara untuk toleransi 
orientasi seksual, model bisa menjelaskan toleransi sebesar 11,3%. 

Tingkat Toleransi Model Ekonomi Politik

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual
B Sig B Sig B Sig

(Constant) -.110 .993 -5.789 .718 41.876 .197

Kegagalan 
negara .429 .033* .455 .021* .462 .046*

Kebebasan 
pers -.309 .028* .268 .076 -.188 .227

Kebebasan 
ekonomi .300 .067 .225 .201 .398 .031

N 81 81 81

Model F=  10.418 (p = 0,000) F=  5.349 (p = 
0,002) F=  3.200 (p =0,028)

R-square .294 .176 .113

Model lain yang diuji adalah model nilai dan sistem demokrasi. 
Model ini menggambarkan toleransi sebagai hasil dari penerimaan 
nilai-nilai demokrasi oleh warga negara dan sistem politik yang 
demokratis di suatu negara. Dari pengujian menggunakan uji regresi 
linear, model ini signifikan dalam menjelaskan tinggi rendahnya 
toleransi di suatu negara. Hanya saja seperti model sosiologis dan 
kosmopolitanisme, kekuatan model ini dalam menjelaskan terjadinya 
toleransi relatif  kecil. Model ini hanya bisa menjelaskan toleransi 
agama sebesar 18,9%, toleransi etnis sebesar 15,5% dan toleransi 
orientasi seksual sebesar 29%.  Dilihat dari variabel yang berpengaruh 
secara signifikan, variabel kepuasan demokrasi dan sistem demokrasi 
adalah variabel yang signifikan dalam mempengaruhi toleransi.

Jika keempat model (sosiologis, kosmopolitanisme, ekonomi politik, 
dan nilai  demokrasi) relatif  punya kekuatan kecil dalam menjelaskan 
tinggi rendahnya toleransi di berbagai negara di dunia, kita bisa 
mencoba menggabungkan keempat model ini ke dalam satu model 
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tunggal. Penggabungan keempat model ini ternyata meningkatkan nilai 
koefisien determinasi (R-Square) model. Gabungan keempat model ini 
kita sebut variabel infrastruktur sosial (Variabel I)

Tingkat Toleransi Model Nilai dan Sistem Demokrasi

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 69.785 .000*** 88.240 .000*** 22.787 .213

Kepuasan 
terhadap 
demokrasi

-.233 .050* -.040 .738 .211 .059

Dukungan 
terhadap 
demokrasi

.132 .254 .119 .316 .059 .587

Political 
Right .495 .144 .247 .473 -.328 .299

Civil 
Liberties -.444 .155 -.531 .096 .104 .721

Sistem 
Demokrasi .353 .040* .072 .677 .328 .042*

N 81 81 81

Model F=  3.507 (p = 0,007) F=  2.747 (p = 0,025) F=  6.116 (p =0,000)

R-square .189 .155 .290

Untuk toleransi agama, model ini bisa menjalaskan sebesar 
50,7%. Dengan kata lain, tinggi rendahnya toleransi bisa dijelaskan 
sebesar 50,7% dari variabel yang dipakai. Sementara 49,3% 
disebabkan oleh variabel lain. Angka ini cukup baik, karena berarti 
kita bisa memprediksikan toleransi agama di suatu negara dengan 
menggunakan variabel-variabel ini sebesar 50,7%. Untuk toleransi 
etnis, model gabungan ini bisa menjelaskan toleransi etnis sebesar 
51,9%. Sementara untuk toleransi orientasi seksual, model gabungan 
ini bisa menjelaskan sebesar 54,3%. Tinggi rendahnya toleransi atas 
kalangan homoseksual sebesar 54,3% bisa dijelaskan lewat variabel-
variabel gabungan ini. Sementara 45,7% diprediksi disebabkan oleh 
variabel lain di luar model gabungan.
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Tingkat Toleransi Model Gabungan

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 33.871 .179 10.325 .776 164.940 .009

Diskusi politik .045 .733 -.047 .755 -.273 .041
Anggota 
organisasi 
agama

-.139 .251 -.061 .657 -.019 .873

Social trust .246 .135 .317 .094 .008 .960

Kepuasan 
kehidupan 
sehari-hari

-.159 .327 -.155 .403 -.265 .105

Kegiatan 
agama .186 .323 .065 .763 -.042 .823

Akses internet -.130 .638 .080 .800 -.057 .836

Pendapatan 
per kapita -.163 .405 -.130 .560 .065 .738

Pendapatan di 
bawah US$2/
hari

.018 .931 .172 .478 -.373 .082

Urbanisme -.048 .772 .085 .651 -.206 .214

Melek Huruf -.194 .120 .039 .783 .149 .232

Akses telepon 
seluler .028 .862 -.012 .949 -.145 .365

Kegagalan 
negara .685 .047* .653 .042* .471 .021*

Kebebasan 
pers .396 .074 .268 .287 -.533 .017*

Kebebasan 
ekonomi -.005 .988 .194 .615 -.038 .910

Kepuasan 
terhadap 
demokrasi

.026 .850 .009 .957 .171 .223

Dukungan 
terhadap 
demokrasi

-.099 .488 -.118 .468 -.167 .242

Political Right -.595 .152 -.372 .432 .019 .963

Civil Liberties .024 .953 -.023 .960 .189 .642

Sistem 
Demokrasi .687 .037* .691 .048* .590 .045*

N 81 81 81

Model F=  2.493 (p = 0,002) F=  2.147 (p = 0,005) F=  2.671(p =0,001)

R-square .507 .519 .543
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Toleransi 
warga negara 

terhadap warga 
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berbeda latar 
belakang akan 

rendah di dalam 
negara dengan 
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demokrasi 
yang buruk
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Tulisan ini secara singkat ingin menjelaskan tinggi rendahnya 
toleransi atau diskriminasi di berbagai negara di dunia. Mengapa ada 
negara yang warganya relatif  toleran terhadap orang yang mempunyai 
latar belakang berbeda --agama, etnis, dan orientasi seksual. Sebaliknya 
mengapa ada negara yang warganya relatif  tidak toleran di mana 
warga tersebut tidak bisa menerima kehadiran orang yang mempunyai 
latar belakang berbeda. 

Model sosiologis, kosmopolitanisme, ekonomi-politik, dan nilai 
demokrasi, masing-masing tidak cukup memuaskan dalam menjelaskan 
terjadinya toleransi. Ini dibuktikan dari nilai koefisien determinasi 
(R-square) yang rendah --meski model secara statistik signifikan. 
Penggabungan keempat model menjadi model gabungan terbukti lebih 
baik, dimana nilai koefisien determinasi (R-square) menjadi lebih tinggi. 

Model gabungan ini bisa menjelaskan tinggi rendahnya 
toleransi lebih dari 50%. Angka ini cukup baik mengingat kita bisa 
memprediksi terjadinya toleransi sebesar 50% dengan menggunakan 
variabel-variabel ini. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa toleransi atau diskriminasi 
disebabkan oleh berbagai faktor, yang merupakan gabungan di 
antara sebab sosiologis, kosmopolitanisme, ekonomi-politik  dan nilai 
demokrasi. Toleransi bisa disebabkan oleh latar belakang seseorang. 
Toleransi juga bisa disebabkan oleh derajat  kosmopolitanisme dari 
warga di suatu negara. Warga yang terekspos dengan dunia luar 
dipercaya bisa makin meningkatkan toleransi. 

Toleransi juga disumbang oleh sistem demokrasi yang dianut oleh 
suatu negara dan penerimaan nilai-nilai demokrasi oleh warganya. 
Negara yang demokratis (ditandai oleh sistem politik yang demokratis, 
jaminan hak-hak sipil) terbukti warganya lebih toleran dibandingkan 
dengan negara yang tidak demokratis. 

Untuk data dunia, Variabel I (Infrastruktur Sosial, gabungan 
empat model) rata-rata hanya bisa menjelaskan level diskriminasi 
sebesar dari 50% sampai 54% saja. 

Warga yang terekspos 
dengan dunia luar 
dipercaya bisa 
makin meningkatkan 
toleransi
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B. Diskriminasi di Indonesia

Bagaimana jika variabel I (Infrastruktur Sosial, gabungan empat 
model) diterapkan untuk kasus Indonesia? Apakah variabel ini bisa 
menjelaskan level diskriminasi di Indonesia dengan explanatory power 
(R-Square) yang lebih tinggi lagi, di atas 55% misalnya?

Persoalannya, tidak semua data yang diuji di dunia tersedia di 
Indonesia. Keterbatasan data itu membuat kita harus mengoperasikan 
empat model teori (sosiologis, kosmopolitanisme, ekonomi politik, 
dan nilai demokrasi) dengan variabel yang berbeda. Namun 
operasionalisasi model itu tetap reliable, untuk dijadikan insight. 
Model itu harus diterjemahkan dengan terlebih dahulu menganalisa 
postur data statistik yang tersedia.

Diskriminasi masih menjadi masalah di Indonesia saat ini, 
yang tingkat keparahannya di atas rata-rata dunia. Secara umum, 
untuk diskriminasi etnis dan agama, Indonesia bisa dikategorikan 
sedang, sementara untuk diskriminasi orientasi seksual, Indonesia 
bisa dikategorikan tinggi. Sejumlah ahli kerap  mengganti istilah 
“diskriminasi” dengan “toleransi”, dimana “toleransi” adalah lawan 
dari “diskriminasi”. Orang yang toleran adalah orang yang tidak 
diskriminatif  dan demikian juga sebaliknya. 

Model dalam menjelaskan terjadinya toleransi atau diskriminasi  
pada tingkat dunia akan dipakai juga untuk menjelaskan 
diskriminasi di Indonesia. Berbeda dengan pengujian untuk 
diskriminasi di dunia yang menggunakan data agregat (seperti data 
indeks pengukuran dari sejumlah negara dan data statistik), pada 
pengujian kasus Indonesia, akan dipakai data survei. Karena basis 
data yang dipakai berbeda, variabel yang dipakai pada pengujian 
kasus Indonesia juga berbeda. Perbedaan itu disebabkan sumber 
data yang dipakai berbeda, dimana untuk kasus Indonesia, data 
yang dipakai adalah data hasil survei. Meski sumber data yang 
dipakai berbeda dan nama variabel yang berbeda pula, pengujian 
kasus Indonesia dan dunia sama-sama menguji empat model 
terjadinya diskriminasi --model sosiologis, ekonomi politik, 
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kosmopolitanisme, dan nilai demokrasi.

Sejumlah variabel yang biasa dipakai untuk menjelaskan sikap 
toleransi atau diskriminasi dipakai dalam tulisan ini, dengan 
sejumlah modifikasi. Variabel religiusitas misalnya, dalam tulisan 
ini akan dibagi ke dalam dua variabel. Pertama, penilaian atas atas 
agama dalam politik (X14), dan aktivitas keagamaan (X2). Variabel 
nilai demokrasi dalam tulisan ini juga dimodifikasi dengan memecah 
menjadi dua variabel. Pertama, kepercayaan pada  demokrasi. 
Variabel ini mengacu kepada penerimaan terhadap nilai demokrasi 
dan demokrasi sebagai sistem negara ternbaik. Kedua, kepuasan 
terhadap jalannya demokrasi. Variabel ini mengacu kepada apakah 
publik puas atau tidak dengan pelaksanaan demokrasi sejauh ini.  
Variabel kepercayaan pada  demokrasi (X12) dan kepuasan atas 
jalannya demokrasi (X13) sengaja dipisahkan  karena dua hal ini 
berbeda, dan untuk konteks Indonesia amat penting untuk membuat 
perbedaan di antara kedua variabel.

Rincian Variabel untuk Kasus Diskriminasi di Indonesia

Model Sosiologis
Umur (X1)

Keagamaan (X2)

Kehidupan sehari-hari (X3)

Model kosmopolitanisme

Pendidikan (X4)

Pendapatan (X5)

Akses informasi (X6)

Pengetahuan warga (X7)

Model ekonomi politik

Kondisi nasional  (X8)

Kondisi toleransi (X9)

Penegakan toleransi (X10)

Ancaman (threat) (X11)

Model nilai demokrasi

Kepercayaan pada  demokrasi (X12)

Kepuasan jalannya demokrasi (X13)

Agama dalam politik (X14)

Efikasi politik (X15)
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Data untuk analisis ini diambil dari data survei yang dilakuka 
oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bulan Oktober 2010. Survei 
tersebut dilakukan dengan populasi nasional, memasukkan semua 
provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang. 
Sampling error survei ini adalah ±3.2% pada tingkat kepercayaan 95%. 
Dengan kata lain, derajat perbedaan antara sampel dengan populasi 
dalam survei ini diperkirakan ±3.2%. Teknik pengambilan sampel 
memakai metode multistage random sampling, sehingga menjamin bahwa 
sampel mewakili populasi.93

Variebal dependen ada tiga, yakni toleransi agama, toleransi etnis, 
dan toleransi orientasi seksual. Toleransi agama, etnis dan orientasi 
seksual masing-masing disusun dari tiga indikator. Pertama, apakah 
responden bersedia bertetangga dengan orang yang berbeda agama/
etnis/homoseksual. Kedua, apakah responden bisa menerima apabila 
orang yang berbeda agama/etnis/homoseksual menjalan aktivitas 
atau mendirikan tempat ibadah di lingkungan mereka. Ketiga, apakah 
responden menerima apabila  kepala pemerintahan dipimpin oleh 
orang yang berbeda agama/etnis/homoseksual. Ketiga indikator 
tersebut reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.685 untuk toleransi agama, 
Cronbach’s Alpha = 0.720 untuk toleransi etnis dan Alpha = 0.854 
untuk toleransi homoseksual). Konstruks indikator dari masing-
masing variabel lihat dalam Apendiks. 

93  Multistage random sampling pada dasarnya adalah gabungan antara sampel stratifikasi (stra-
tified random sampling) dengan sampel klaster (cluster random sampling). Stratifikasi 
diperlukan supaya heterogenitas dari populasi masyarakat Indonesia bisa tercermin dalam sampel. 
Karakteristik dasar dari populasi yang dipakai dalam survei ini adalah:  proporsi penyebaran daerah 
(provinsi), proporsi perbedaan antara wilayah (kota desa) , dan proporsi perbedaan gender (la-
ki-laki-perempuan). Meskipun mencerminkan populasi, stratifikasi menaikan budget survei karena 
dengan stratifikasi tersebut, sampel yang ditarik akan sangat menyebar. Untuk menaggulangi 
masalah budget yang meningkat karena stratifikasi tersebut, maka stratifikasi tersebut dikombinasi 
dengan klaster. Komponen klaster yang dipakai dalam survei ini  adalah desa-kelurahan, RT, dan 
Kartu Keluarga.  Proses penarikan sampel sebagai berikut. Desa /kelurahan ditempatkan sebagai 
unit utama pengambilam sampel (PSU/ Primary Sampling Unit). Jumlah PSU (desa/kelurahan) 
dalam survei ini sejumlah 120 desa/kelurahan. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih didaftar 
nama-nama Rukun Tetangga (RT), dan kemudian dipilih 5 RT secara random. Di masing-masing 
RT terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), dan dipilih 2 KK secara random. Di masing-ma-
sing KK terpilih, didaftar anggota KK yang  memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni yang berumur 17 
tahun atau lebih, atau yang telah menikah.  Pemilihan  responden di masing-masing KK diambil 
dengan menggunakan Kish Grid. Sehingga, total sampel survei menyertakan 1.200 responden. 
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Variabel bebas (independen) yang dipakai ada 15 item.  

1. Umur. Variabel ini diperoleh dengan menanyakan langsung 
kepada responden umur mereka. 

2. Tingkat keagamaan. Variabel ini merujuk kepada seberapa 
tingkat keber-agama-an seseorang. Variabel diukur lewat tiga 
indikator (frekuensi menghadiri acara keagamaan, penilaian atas 
ketaatan beragama, dan pentingnya ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari).  Variabel ini reliabel (Cronbach’s Alpha= 0.689). 

3. Kondisi kehidupan sehari-hari. Variabel ini menggambarkan 
penilaian responden atas kondisi sehari-hari mereka.  Variabel ini 
diukur dengan menggunakan 3 indikator (kondisi kebahagiaan, 
kebahagiaan sepanjang hidup, dan kondisi kesehatan). Variabel ini 
reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.698).

4. Pendidikan. Variabel ini merujuk kepada jenjang pendidikan 
(formal) tertinggi yang berhasil ditamatkan. Pendapatan. Variabel 
ini diukur dengan menanyakan kepada responden pendapatan 
mereka per bulan. 

5. Akses informasi. Variabel ini didefinisikan sebagai tingkatan 
seberapa besar publik mendapatkan informasi mengenai masalah 
sosial kemasyaratan dari media. Variabel ini diukur lewat  6 
indikator, dimana masing-masing indikator merepresentasikan 
frekuensi responden dalam mengikuti informasi masalah sosial 
kemasyarakatan lewat media --suratkabar, majalah, televisi, radio, 
internet, dan diskusi dengan orang lain. Variabel ini reliabel 
(Cronbach’s Alpha = 0.771).

6. Pengetahuan warga. Variabel ini merujuk kepada pengetahuan 
yang seharusnya diketahui oleh warga ---misalnya pertanyaan 
soal lembaga negara, konstitusi, dan sebagainya. Pengetahuan 
politik dalam penelitian ini dibuat dengan memberikan pertanyaan 
ujian (menguji) pengetahuan responden. Untuk masing-masing 
indikator, diturunkan ke dalam lima pertanyaan. Indikator 
pengetahuan masalah politik umum, diturunkan ke dalam 
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pertanyaan untuk menguji pengetahuan responden atas masalah 
politik secara umum. Dari jawaban responden kemudian di buat 
kategori, dari 1 hingga 5, dimana 1 menunjukkan paling tahu dan 
5 menunjuk paling tidak tahu. Responden yang mendapat skor 
4 berarti responden telah menjawab 1 pertanyaan dengan benar, 
dan 4 pertanyaan salah. Responden yang menjawab 2 pertanyaan 
dengan benar dan 3 pertanyaan salah akan mendapat skor 3, dan 
begitu seterusnya.94

7. Kondisi nasional. Variabel ini merujuk kepada penilaian 
responden terhadap kondisi Indonesia saat ini. Variabel ini diukur 
dengan menggunakan 4 indikator (penilaian kondisi ekonomi, 
nasional, hukum dan keamanan). Variabel ini reliabel (Cronbach’s 
Alpha = 0.721). 

8. Kondisi toleransi. Variabel ini ingin menggambarkan bagaimana 
penilaian responden atas kondisi toleransi  di Indonesia saat 
ini. Ada 3 indikator yang dipakai---masing-masing penilaian 
umum kondisi kebebasan beragama, kebebasan menjalan ibadah, 
kebebasan mendirikan tempat ibadah. Variabel ini reliabel 
(Cronbach’s Alpha = 0.714)

9. Penegakan toleransi. Variabel ini berkaitan dengan penilaian 
atas ketegasan pemerintah dalam menjamin toleransi. Ada dua 
indikator yang dipakai dalam penelitian ini yakni penilaian atas 
toleransi ini. Variabel ini reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.692). 

10. Ancaman (threat). Variabel ini merujuk kepada seberapa 
seseorang merasa terancam kalau dirinya berbeda dengan orang 
lain. Variabel ini diukur lewat 2 indikator (kekhawatiran tidak bisa 
berbicara dnegan orang lain, kekhawatiran tidak diterima oleh 
orang lain). Variabel ini reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.766). 

94  Pertanyaan yang dipakai adalah sebagai berikut: Saya akan bacakan sejumlah pernyataan. 
Dari setiap pernyataan yang sata bacakan ini, apakah menurut pengetahuan Anda, adalah pern-
yataan yang benar ataukah salah?  Q1: Menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan 
oleh presiden (benar); Q2: Salah satu lembaga tinggi negara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). 
Ketua MK saat ini adalah Jimmly Assidiqie (salah); Q3: Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat 
(MPR) saat ini adalah Taufik Kiemas; Q4: Partai pemenang Pemilu dalam Pemilu tahun 2009 yang 
lalu adalah Partai Golkar (salah); Q5: Partai Amanat Nasional (PAN) bukan anggota koalisi pemer-
intahan saat ini. Tidak ada menteri dari PAN dalam kabinet sekarang ini (salah).
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11. Kepercayaan pada demokrasi. Variabel ini menggambarkan 
penerimaan publik atas demokrasi. Ada 5 indikator yang dipakai 
untuk mengukur penerimaan terhadap demokrasi (demokrasi 
sistem terbaik, demokrasi dan ekonomi, konflik dalam demokrasi, 
demokrasi dalam menjaga ketertiban dan demokrasi ssitem yang 
lebih baik dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lain). 
Variabel ini reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.865). 

12. Kepuasan atas jalannya demokrasi. Variabel ini merujuk 
kepada derakat kepuasan atas jalannya demokrasi. Variabel diukur 
lewat dua indikator---masing-masing kepuasan atas jalannya 
demokrasi dan kesediaan mempertahankan sistem pemerintahan 
demokrasi. Variabel ini juga reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.642). 

13. Agama dalam politik. Variabel ini merujuk kepada sikap atas 
keterlibatan simbol agama dalam politik. Variabel ini diukur 
lewat 4 indikator (persetujuan politisi yang tidak taat beragama 
tidak memegang jabatan politik, persetujuan pemimpin gama 
tidak terlibat politik, persetujuan kantor pemerintah dipimpin 
orang yang taat beragama dan persetujuan pemimpin agama 
tidak mempengaruhi keputusan pemerintah). Variabel ini reliabel 
(Cronbach’s Alpha = 0.781). 

14. Efikasi politik. Variabel ini menggambarkan perasaan warga negara 
terhadap pemerintahan. Apakah seseorang merasa dirinya bisa 
mengubah keadaan dan apakah seseorang merasa bahwa pemerintah 
memperhatikan orang seperti dirinya. Variabel ini diukur leweat 4 
indikator (persetujuan dengan pernyataan bahwa seseorang bisa 
mempengaruhi keputusan, masalah politik tampak rumit, pemerintah 
memperhatikan warga dan pemimpin politik melayani pihak tertentu). 
Variabel ini juga reliabel (Cronbach’s Alpha = 0.872). 

15. Uji statistik yang dipakai adalah uji regresi linear. Lewat uji 
ini akan diketahui variabel apa sajakah yang mempengaruhi  tinggi 
rendahnya toleransi agama, etnis, dan orientasi seksual. Dari 15 
variabel yang dilihat, variabel mana yang terbukti mempengaruhi 
dan variabel mana yang tidak terbukti mempengaruhi. Hasil dari 
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uji ini akan berguna dalam menjelaskan penyebab munculnya 
toleransi di Indonesia, dan rekomendasi apa yang bisa diberikan 
untuk meningkatkan toleransi dan menghilangkan sikap 
diskriminatif  publik Indonesia. Untuk menguji hasil analisis, akan 
diperbandingkan dengan data pembanding survei yang dilakukan 
oleh World Value Survey, baik untuk kasus Indonesia ataupun 
kasus negara lain.95

PeNGuJIAN MoDel
Tabel menunjukkan pengujian model sosiologis dalam 

menjelaskan toleransi atau diskriminasi agama, etnis, dan orientasi 
seksual. Secara keseluruhan, model sosiologis ini hanya menjelaskan 
kurang dari 10% kecenderungan orang toleran atau diskriminatif. 
Kemungkinan karena variabel yang dipakai dalam penelitian ini tidak 
cukup banyak, sehingga kurang bisa menggambarkan pola toleransi 
dikaitkan dengan latar belakang sosiologis seseorang. 

Dari penjelasan sosiologis, variabel yang signifikan adalah 
kehidupan sehari-hari. Orang yang merasa hidupnya baik, cenderung 
untuk toleran --dalam hal ini signifikan untuk toleransi agama dan 
etnis. 

95  Perbandingan ini hanya bersifat umum dan kasar, mengingat ada perbedaan antara survei 
yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipergunakan dengan survei dari World 
Value Survey (WVS). 
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Tingkat Toleransi dengan Pengujian Model Sosiologis

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 

Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 5.473 .000*** 5.050 .000*** 9.048 .000

Umur (X1) .033 .295 .022 .475 .042 .191

Keagamaan 
(X2) .053 .093 .118 .000*** -.061 .054

Kehidupan 
sehari-hari 
(X3)

.158 .000*** .158 .000*** .030 .339

N 1.200 1.200 1.200

Model F=  10.493 (p = 0,000) F=  14.609 (p = 0,000) F=  2.249 (p =0,041)

R-square .031 .042 .007

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Model kedua yang akan diuji adalah penjelasan 
kosmopolitanisme. Ada 3 variabel yang dipakai untuk 
menguji model kosmopolitanisme. Secara keseluruhan, model 
kosmopolitanisme ini signikan dalam menjelaskan toleransi. Baik 
untuk toleransi agama, etnis atau orientasi seksual, model bisa 
signifikan (p<0,05). Meskipun demikian, model ini hanya mampu 
menjelaskan sekitar 20% hingga 30% saja dari kecenderungan 
toleransi masyarakat Indonesia. Ini bukan berarti bahwa model 
kosmopolitanisme tidak bisa menjelaskan dalam proporsi besar, 
tetapi kemungkinan lebih kepada jumlah variabel yang dipakai dalam 
penelitian tidak beragam. Dari variabel yang dipakai untuk menguji 
model kosmopolitanisme ini, varianbel pendidikan, pengetahuan 
warga dan akses informasi terbukti signifikan dalam mempengaruhi 
toleransi. Untuk variabel pendidikan, semua signfikan baik untuk 
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toleransi agama, etnis ataupun orientasi seksual. Hal yang sama 
juga untuk variabel pengetahuan warga. Variabel ini signifikan baik 
untuk toleransi agama, etnis ataupun orientasi seksual. Sementara 
untuk akses informasi, variabel ini signifikan dalam mempengaruhi 
toleransi agama dan orientasi seksual. 

Data ini memperlihatkan bagaimana toleransi merupakan 
produk dari keterbukaan, pengetahuan dan ekpos seseorang 
pada dunia luar. Toleransi bukan lahir bawaan seseorang, tetapi 
dibentuk oleh pendidikan dan akses pada informasi. Seseorang 
dengan pendidikan lebih tinggi cenderung untuk lebih toleran 
dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Orang 
yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi juga mempunyai sikap 
toleransi yang lebih baik. Demikian juga dengan akses informasi. 
Masyarakat Indonesia yang lebih sering mengakses informasi, 
cendeurng untuk lebih toleran dibandingkan dengan mereka yang 
tidak mengakes informasi.

Tingkat Toleransi dengan Pengujian Model kosmopolitanisme

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi 

Orientasi Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 8.626 .000*** 7.318 .000*** 6.365 .000***

Pendidikan 
(X4) .297 .000*** .282 .000*** .139 .000***

Pendapatan 
(X5) .002 .964 -.010 .796 .008 .829

Akses 
informasi (X6) .135 .000*** -.045 .165 .337 .000***

Pengetahuan 
warga (X7) .121 .000*** -.110 .000** .310 .000***

N 1.200 1.200 1.200

Model F=  41.491 (p = 
0,000) F=  46.711 (p = 0,000) F=  51.227 (p 

=0,000)

R-square .294 .281 .319

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Toleransi bukan lahir 
bawaan seseorang, tetapi 
dibentuk oleh pendidikan 
dan akses pada informasi
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Model ketiga yang diuji adalah model ekonomi politik. Model ini 
menggambarkan bahwa sikap toleransi atau diskriminasi adalah hasil 
dari ganjaran (reward) and hukuman (punishment) dari negara sebagai 
pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga toleransi. Negara yang 
tegas terhadap diskriminasi dan menghukum pelaku diskriminasi 
tanpa pandang buku, secara teoritis akan berpengaruh terhadap sikap 
warganya yang lebih toleran. Sebaliknya ketika warga menganggap 
negara membiarkan dan tidak menghukum pelaku diskriminasi, maka 
warga juga akan tidak toleran. 

Ada 4 variabel yang dipakai dalam model ini. Model ini secara 
keseluruhan signifikan. Hanya saja, model ini hanya bisa menjelaskan 
antara 10% hingga 20% saja kecenderungan warga untuk toleran 
atau diskriminatif. Ini terlihat dari nilai R-Square model baik untuk 
toleransi agama, etnis, atau orientasi seksual berkisar antara 0,101 
hingga 0,202. Dengan demikian model ini hanya bisa menggambarkan 
maksimal 20% saja kecenderungan toleransi, sementara sisanya (80%) 
disebabkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. Dari 
4 variabel yang dipakai, variabel yang signifikan adalah penegakan 
toleransi. Variabel ini signifikan baik untuk toleransi agama, etnis, 
ataupun orientasi seksual.

Tingkat Toleransi dengan Pengujian Model Ekonomi Politik

Variabel
Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi 

Orientasi Seksual
B Sig B Sig B Sig

(Constant) 8.626 .000*** 7.318 .000*** 6.365 .000***

Kondisi 
nasional  
(X8)

.001 .940 -.015 .812 .004 .840

Kondisi 
toleransi 
(X9)

.104 .000* .111 .000** .311 .000***

Penegakan 
toleransi 
(X10)

.198 .000*** .311 .000*** .211 .000***

Ancaman 
(threat) (X11) .054 .812 -.021 .885 .018 .912

N 1.200 1.200 1.200

Model F=  32.515 (p = 0,000) F=  34.211 (p = 0,000) F=  40.221(p 
=0,000)

R-square .101 .141 .202
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Bagaimana dengan penjelasan nilai demokrasi?  Ada 4 variabel 
yang dipakai dalam model ini, yakni kepercayaan pada demokrasi, 
kepuasan pada demokrasi, sikap atas agama dalam politik, efikasi 
politik dan ancaman (threat). Secara keseluruhan model ini bisa 
menjelaskan  kecenderungan toleransi atau diskriminasi seseorang. 
Model ini signifikan dalam menjelaskan toleransi agama, etnis, dan 
orientasi seksual (p<0,05).

Meski sama dengan model sosiologis, ekonomi politik, dan 
kosmopolitanisme, model ini relatif  hanya bisa menjelaskan antara 
10% hingga 30%. Sementara sisanya disebabkan oleh variabel lain. 
Dari variabel dalam model nilai demokrasi, variabel yang signifikan 
dalam mempengaruhi toleransi agama adalah  kepercayaan  pada 
demokrasi, sikap atas agama dalam politik, dan efikasi politik. Untuk 
toleransi etnis, variabel yang signifikan adalah: kepercayaan pada 
demokrasi, kepuasan pada demokrasi, sikap atas agama dalam politik, 
dan efikasi politik. Sementara pada toleransi orientasi seksual, variabel 
yang signifikan adalah: kepercayaan pada demokrasi, kepuasan pada 
demokrasi, dan sikap atas agama dalam politik.

Dari data ini terlihat, untuk semua jenis toleransi (agama, etnis, 
dan orientasi seksual), variabel kepercayaan dan kepuasan atas jalannya 
demokrasi terbukti berpengaruh secara signifikan (p<0,05). Orang 
yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik cenderung 
untuk lebih toleran. Orang yang puas terhadap jalannya demokrasi 
juga cenderung untuk lebih toleran dibandingkan dengan orang yang 
merasa tidak puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini.
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Tingkat Toleransi dengan Pengujian Model Nilai Demokrasi

Variabel Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 
Seksual

B Sig B Sig B Sig

(Constant) 6.950 .000*** 5.939 .000*** 5.796 .000***

Kepercayaan 
pada  
demokrasi 
(X12)

.119 .007** .196 .000*** .129 .002**

Kepuasan 
jalannya 
demokrasi 
(X13)

-.043 .305 -.094 .028* .205 .000***

Agama 
dalam politik 
(X14)

.155 .000*** .081 .013* -.127 .000***

Efikasi politik 
(X15) .113 .001*** .181 .000*** .007 .834

N 1.200 1.200 1.200

Model F=  34.247 (p = 0,000) F=  39.785 (p = 0,000) F=  45.314 (p =0,000)

R-square .109 .191 .269

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Karena penjelasan sosiologis, kosmopolitanisme dan nilai 
demokrasi hanya bisa menjelaskan sekitar 25%  jika dipakai secara 
terpisah, akan dicoba melakukan penggabungan di antara keempat 
model. Model sosiologis, kosmopolitanisme, ekonomi politik dan nilai 
demokrasi digabung menjadi satu. 

Gabungan empat model itu kita sebut, sama seperti sebelumnya, 
variabel Infrastruktur Sosial (Variabel I).  Tabel di bawah ini 
menunjukkan pengujian model gabungan.  Variabel I bisa menjelaskan 
kecenderungan toleransi atau diskriminasi sekitar 60%, dan sisanya 
disebabkan oleh variabel lain. 

Kecenderungan toleransi atau diskriminasi cukup baik 
digambarkan dengan penggabungan model sosiologis, 
kosmopolitanisme, ekonomi politik dan nilai demokrasi. Untuk 
toleransi agama, model bisa menjelaskan sebesar 60,9% dan sisanya 
(39,1%) disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pada 
toleransi etnis, model bisa menjelaskan kecenderungan toleransi atau 
diskriminasi sebesar 57,2% dan sisanya (42,8%) disebabkan oleh 
variabel lain. Sementara untuk toleransi orientasi seksual, model bisa 
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menjelaskan sebesar 61% dan sisanya (39%) dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti. 

Dari semua variabel yang diteliti, ada sejumlah variabel yang 
berpengaruh secara signifikan baik untuk toleransi agama, etnis, atau 
orientasi seksual. Yaitu:

1. Pendidikan. Variabel ini sangat kuat dalam mempengaruhi 
toleransi, dan signifikan pada taraf   p = 0, 001. 

2. Pengetahuan warga. Variabel ini mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap toleransi, dan signifikan pada taraf   p = 0, 001. 

3. Akses informasi. Variabel ini berpengaruh secara signifikan pada 
taraf  p=0,001 untuk toleransi agama dan orientasi seksual. 

4. Penegakan toleransi. Variabel ini berpengaruh secara signifikan pada 
taraf  p=0,001 untuk toleransi agama dan orientasi seksual. Sementara 
untuk toleransi etnis, variabel ini signifikan pada taraf  p =0,01. 

5. Kepercayaan pada demokrasi. Variabel ini signifikan pada taraf  p 
=0,05 untuk toleransi agama, sedangkan untuk toleransi etnis dan 
orientasi seksual, variabel ini signifikan pada taraf   p = 0, 001.
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Tingkat Toleransi dengan Pengujian Model Gabungan

Variabel Toleransi Agama Toleransi Etnis Toleransi Orientasi 
Seksual

B Sig B Sig B Sig
(Constant) 6.756 .000*** 5.643 .000*** 4.784 .000***

Umur (X1) .017 .587 -.009 .779 -.006 .847

Keagamaan (X2) .000 .995 .080 .013* -.078 .012

Kehidupan sehari-
hari (X3) .121 .000*** .110 .001*** .043 .161

Pendidikan (X4) .229 .000*** .233 .000*** .127 .001***

Pendapatan (X5) .041 .283 .034 .380 .028 .448

Akses informasi 
(X6) .121 .000*** .088 .048 .233 .000***

Pengetahuan 
warga (X7) .241 .000*** .231 .000*** .132 .001***

Kondisi nasional  
(X8) .012 .555 -.008 .781 -.004 .843

Kondisi toleransi 
(X9) .021 .589 -.009 .791 -.006 .862

Penegakan 
toleransi (X10) .131 .000*** -.102 .004** .129 .000***

Ancaman (threat) 
(X11) .017 .587 -.009 .779 -.006 .847

Kepercayaan 
pada  demokrasi 
(X12)

.099 .042* .156 .001*** .150 .001***

Kepuasan 
jalannya 
demokrasi (X13)

.019 .671 -.043 .337 .116 .007**

Agama dalam 
politik (X14) .129 .000*** .022 .518 -.118 .000***

Efikasi politik 
(X15) .059 .084 .119 .001*** .044 .197

N 1.200 1.200 1.200

Model
F=  85.567 (p = 

0,000)

F=  83.144 (p = 

0,000)

F=  89.693 (p 

=0,000)
R-square .609 .572 .610

Uji regresi yang dilakukan memperlihatkan variabel yang 
dipakai bisa menjelaskan toleransi agama, etnis, dan orientasi 
seksual. Secara umum, terdapat 5 variabel yang secara konsisten 
berpengaruh terhadap toleransi, baik toleransi etnis, agama, 
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ataupun orientasi seksual: 

1. Pendidikan. Pendidikan mempengaruhi tingkat toleransi. Variabel 
ini berpengaruh secara signifikan terhadap toleransi. Semakin 
tinggi pendidikan, semakin tinggi pula tingkat toleransi, baik 
toleransi etnis, agama, ataupun orientasi seksual. 

2. Pengetahuan warga. Seberapa warga mengetahui informasi 
mengenai isu sosial kemasyarakatan. Semakin tinggi pengetahuan 
warga semakin toleran pula warga itu. 

3. Akses informasi. Variabel ini juga mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap tinggi rendahnya toleransi. 

4. Penegakan toleransi. Warga yang merasa bahwa negara telah 
melindungi toleransi cenderung lebih toleran dibandingkan 
dengan warga yang merasa negara tidak melindungi toleransi 
dengan baik. 

5. Nilai demokrasi. Publik yang percaya bahwa demokrasi 
adalah sistem pemerintahan terbaik, relatif  lebih tinggi tingkat 
toleransinya. Demokrasi mensyaratkan adanya persamaan hak dan 
perlakuan yang sama di antara sesama warga negara. 

Variabel keempat (penegakkan toleransi) dan kelima (nilai 
demokrasi) itu melekat kepada sistem hukum, sistem politik, 
dan kebijakan pemerintah di sebuah negara. Semakin hukum 
sebuah negara menjamin hak asasi warga negara, semakin sebuah 
negara menerapkan sistem politik demokrasi lengkap dengan civil 
libertiesnya, semakin kebijakan negara konsisten menegakkan hukum 
dan melindungi minoritas, semakin tinggi kultur non-diskriminasi 
(ND) atau kultur toleransi di negara itu.

Temuan ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa toleransi adalah 
“fenomena kelas menengah”.  Tingkat toleransi dipengaruhi oleh 
pendidikan, pengetahuan, akses informasi, dan kepercayaan pada 
nilai-nilai demokrasi. Publik yang lebih aware dengan pentingnya 
demokrasi dan lebih terdidik terlihat lebih mempunyai tingkat 
penerimaan yang lebih tinggi kepada warga yang berbeda. Semakin 
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banyak jumlah kelas menengah semakin terbuka perubahan 
sebuah negara untuk lebih toleran, menghargai kemajemukan dan 
menegakkan kultur nondiskriminasi (ND).

Apakah temuan ini khas Indonesia? Kita bisa membandingkan 
data ini dengan survei lain yang dilakukan oleh World Value Survey 
(WVS) di sejumlah negara. Penulis menguji 12 negara  yang beragam 
dari tingkat toleransinya --Bangladesh, Ghana, India, Indonesia, 
Jepang, Yordania, Belanda, Rwanda, Mesir, Arab Saudi, Inggris, dan 
Amerika Serikat (Lihat Apendiks).  Dari 12 negara tersebut, terlihat 
ada temuan yang seragam, yakni pendidikan menjadi variabel penting 
yang mempengaruhi tingkat toleransi. 

Hasil analisis memperlihatkan, masyarakat dengan tingkat 
pendidikan dan akses informasi yang tinggi mempunyai tingkat 
toleransi yang lebih tinggi pula. Selain itu, negara juga perlu 
memberikan perlindungan hukum dengan memberi jaminan 
perlakuan yang sama pada semua warga negara. Hasil analisis yang 
dikemukakan pada bab ini memperlihatkan, warga yang percaya 
dengan nilai demokrasi lebih toleran dibandingkan dengan warga 
yang tidak percaya demokrasi. Kepercayaan pada demokrasi bisa 
ditumbuhkan jika negara bisa menjamin perlakuan yang sama pada 
semua warga negara dan perlindungan atas keragaman --sehingga 
warga negara menjadi puas atas jalannya demokrasi. 

FoRMulA PeNJelAS DISKRIMINASI
Penulis telah menguji 4 model yang bisa menjelaskan 

terjadinya diskriminasi, yakni sosiolologis, ekonomi politik, 
kosmopolitanisme, dan nilai demokrasi. Gabungan keempat model 
ini untuk kasus Indonesia mampu menjelaskan tingkat diskriminasi 
(eksplanatory power, R-Square) antara 57% sampai dengan 
61%. Sementara untuk data dunia, keempat model ini mampu 
menjelaskan antara 50% sampai 54%. Jika diambil rata-rata untuk 
kasus dunia dan Indonesia, keempat model itu menjelaskan 
diskriminasi sekitar 55%. Ada 45% penjelas lain, yang tidak bisa 

warga yang percaya den-
gan nilai demokrasi lebih 
toleran dibandingkan 
dengan warga yang tidak 
percaya demokrasi
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dijelaskan lewat keempat model tersebut.

Keempat model yang diuji (sosiolologis, ekonomi 
politik, kosmopolitanisme, dan nilai demokrasi) penulis 
rumuskan sebagai “Infrastruktur Sosial”. Insfrastruktur 
sosial (I) didefinisikan sebagai kondisi-kondisi struktural 
bagi lahirnya diskriminasi atau antidiskriminasi. Dalam buku 
ini, kondisi struktural ini dilihat dari empat model yang bisa 
mempengaruhi lahirnya diskriminasi, yakni faktor sosiologis, 
kosmopolitanisme, ekonomi politik, dan nilai  demokrasi. 
Sementara penjelas lain di luar “Infrastruktur Sosial”, 
penulis rumuskan sebagai “Tindakan Aktor” (A). Aktor 
(A) didefinisikan sebagai tindakan dari individu yang secara 
terus menerus berusaha mengubah sistem dan struktur yang 
diskriminatif. Kondisi struktural harus dilihat sebagai sesuatu 
yang dinamis yang bisa diubah ketika aktor melakukan upaya 
aktif  untuk mengubah struktur tersebut.

Dari data inilah diturunkan formula atau rumus umum untuk 
menjelaskan level diskriminasi.

ND = 55%I  +  45%A

ND =  Kultur/level nondiskrimasi/toleransi

I =  Infrastuktur Sosial, Gabungan Empat Model Teori

A =  Vaiabel X yang tak bisa dijelaskan oleh I, yang    
      dihipotesiskan sebagai peran Aktor

Gabungan empat model, yang penulis beri label Infrastruktur 
Sosial  (I) hanya mampu menjelaskan level diskriminasi sekitar 55% 
saja. Sisa 45% nya harus dijelaskan oleh variabel lain. Peran Aktor 
untuk ikut memobilisasi, menggerakan opini, meng-inisiasi gerakan 
sosial bagi kultur hak asasi adalah kandidat terkuat sebagai hipotesis 
untuk penjelasan 45% itu. Hanya saja data dan metode pengukuran 
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untuk peran (A) Aktor itu, terutama untuk melakukan perbandingan 
atau pembobotan aneka wilayah, masih belum ditemukan. Semakin 
maju metode riset, semakin mudah riset yang akan datang untuk 
kembali menguji hipotesis peran aktor ini. 

Bab selanjutnya akan banyak mengelaborasi peran aktor dalam 
penghapusan diskriminasi yang berumur ratusan tahun: diskriminasi 
agama, kulit hitam, gender, dan orientasi seksual. Namun elaborasi 
peran aktor itu tidak lagi dalam bentuk model statistik dan angka karena 
belum ada cara mengukurnya. Yang dilakukan lebih kepada narasi untuk 
memberikan kita insight dan hint mengenai pentingnya peran aktor.

STRuKTuR DAN AKToR
Studi ini menemukan formula atau rumusan                              

ND = 55%I + 45%A. Dimana, kondisi nondiskriminasi dari suatu 
negara ditentukan oleh infrastruktur sosial dan peranan aktor. 
Insfrastruiktur sosial (I) dan Action para aktor (A) dilihat sebagai dua 
aspek yang saling berhubungan dan berkaitan dan saling membentuk 
satu sama lain. Berdasarkan uji statistik, model, dan data yang ada, 
persentase level diskriminasi di sebuah negara ditentukan oleh 55% 
infrastruktur sosial di negara itu dan 45%  oleh gerakan para aktornya.

Kondisi Nondiskriminasi (ND) di suatu wilayah atau negara 
ditentukan oleh aspek struktural dan tindakan aktif  dari aktor. Aspek 
struktural melihat kondisi-kondisi di suatu negara yang menyuburkan 
praktik diskriminasi. Kondisi struktural ini meliputi kondisi sosiologis 
(aktivitas agama yang tidak toleran, kepercayan sosial/social trust), 
kondisi kosmopolitanisme (pendidikan dan akses warga pada 
informasi dunia luar),  kondisi ekonomi politik (penegakan hukum 
dan adanya aturan yang tegas) dan sistem demokrasi (kepercayaan 
dan praktik demokrasi). Keempat aspek tersebut (sosiologis, 
kosmopolitanisme, ekonomi politik, dan demokrasi) menyumbang 
sekitar 55% terhadap praktik demokrasi. Kondisi struktural ini 
tidaklah menjelaskan secara total. Masih ada penjelas lain (sekitar 
45%) yang dalam studi ini disebut sebagai Aktor (A). 
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Aspek Infrastruktur sosial (I) dan Aktor (A) harus dilihat sebagai dua 
hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kondisi struktural (I) 
bisa mempengaruhi Aktor (A).  Warga yang hidup di suatu negara yang 
diskriminatif  akan cenderung untuk bertindak diskriminatif  juga. Kondisi 
struktural dari suatu negara (seperti pendidikan warga yang rendah, 
akses pada informasi yang minim, tidak adanya aturan yang melindungi 
toleransi, tidak ada ketegasan terhadap pelaku diskriminasi, dan  
seterusnya) akan mempengaruhi individu untuk bertindak diskriminatif. 
Perilaku diskriminatif  disumbang oleh kondisi struktural dimana individu 
hidup. Tidak mengherankan jika perilaku diskriminatif  banyak dijumpai 
di tempat dimana secara struktural menyuburkan praktik diskriminasi. 
Tetapi hubungan antara Insrastruktur sosial (I) dengan Aktor (A) 
tidaklah searah. Pada sisi yang lain, Aktor (A) juga bisa mempengaruhi 
struktur sosial. Kondisi struktural bisa diubah ketika ada orang yang bisa 
menumbuhkan kesadaran dan mengubah struktur yang diskriminatif. 
Warga yang hidup di wilayah atau negara yang secara struktural (I) tidak 
memungkinkan tumbuhnya antidiskriminasi, tidak boleh pasrah dan 
putus asa. Karena diskriminasi itu juga bisa dihapuskan lewat peran 
dari aktor (A) yang bisa mengubah struktur yang diskriminatif  menjadi 
antidiskriminatif. 

Menurut penulis, hubungan antara Infrastruktur sosial (I) dan 
Aktor (A) bisa dilihat sebagai saling mempengaruhi satu sama lain. 
Mengutip Anthony Giddens, hubungan tersebut dilihat sebagai proses 
strukturasi.96 Strukturasi melihat bahwa struktur dan agen (aktor) 
sebagai dua hal yang sama-sama penting dan saling berhubungan 
satu sama lain. Individu hidup dalam suatu struktur tertentu yang 
bisa membentuk individu, tetapi pada saat yang bersamaan, individu 
juga bisa mengubah struktur tersebut. Seperti terlihat dalam gambar, 
struktur mempengaruhi individu, tetapi pada saat yang bersamaan 
individu dan relasi di antara individu itu juga bisa mengubah struktur. 

96  Anthony Giddens,  The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structur-
ation, Berkeley, University of California Press, 1984. 
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Hubungan Individu dan Struktur

Sumber: Pratikno, “Manajemen Jaringan Dalam Perspektif Strukturasi”,  Jurnal Administrasi 

Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008), hal. 8.

Dalam teori-teori sosial, terdapat dua pandangan yang saling 
bertentangan. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan 
fakta sosial. Menurut aliran ini, yang penting adalah struktur 
sosial. Individu hidup dalam aturan (rule) tertentu yang ada dalam 
masyarakat, norma, dan sebaghainya. Aturan dan struktur yang 
berada di luar individu (seperti pranata) itu yang membentuk individu. 
Perilaku didasarkan para pranata, norma, dan aturan yang ada dalam 
masyarakat. Pandangan kedua, definisi sosial. Menurut aliran ini, 
yang penting bukan struktur tetapi individu. Karena individulah yang 
membentuk struktur. Aturan, norma, pranata, dan lainnya bukanlah 
sesuatu yang  muncul dari langit tetapi diciptakan oleh manusia. 
Individulah yang membentuk aturan dan pranata bagi dirinya. 
Perspektif  ini menekankan arti penting individu. Tindakan dipahami 
sebagai pemahaman individu akan realitas sosial. Teori strukturasi dari 
Giddens mencoba menjembatani dua pandangan tersebut. Menurut 
Giddens, antara individu atau aktor  (agen) dan struktur harus dilihat 
sebagai koin yang memiliki dua sisi, dimana saling berkaitan satu 
sama lain. Individu memang berada dalam suatu struktur, norma, dan 
pranata tertentu, dan sedikit banyak akan mempengaruhi individu. 
Tetapi pada saat yang bersamaan, individu juga agen yang aktif  dalam 
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mengubah, memperbaiki struktur. Ia bukan hanya menerima dan 
menyerap tetapi juga bisa mengubah struktur.

Kondisi diskriminasi lahir dari struktur tertentu seperti tidak 
adanya jaminan hukum, negara yang otoriter, stereotip yang buruk 
terhadap kelompok lain, tradisi dan warisan masa lalu dan sebagainya. 
Struktur ini bisa membentuk individu yang hidup di suatu wilayah 
yang menjadi pribadi yang diskriminatif. Tetapi  proses ini tidak kaku. 
Manusia bukanlah mesin yang terus menerus didikte oleh struktur. 
Meski berada dalam struktur yang diskriminatif, individu pada 
dasarnya juga secara aktif  bisa mengubah struktur tersebut. 

Strukturasi menganut dualitas dan bukan dualisme.  Struktur 
dan agen tidak dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan (dualisme), 
tetapi sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan (dualitas). 
Struktur dan agen tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan 
dasar, individu menciptakan struktur, namun pada saat yang sama 
juga dikungkung dan dibatasi (constrained) oleh struktur. Struktur 
diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan 
agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang 
bermakna (meaningfull form) hanya melalui kerangka struktur. Jalur 
kausalitas ini berlangsung ke dua arah timbal-balik, sehingga tidak 
memungkinkan bagi kita untuk menentukan apa yang mengubah 
apa. Struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (constraining) 
sekaligus membuka kemungkinan (enabling) bagi tindakan agen. 

Strukturasi mengandung tiga dimensi: 

1. Pemahaman (interpretation/understanding), yaitu menyatakan cara 
aktor (agen) memahami sesuatu. Peristiwa atau tindakan dipahami 
dan diinterpretasikan dengan cara tertentu. 

2. Norma, berkaitan dengan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu 
dilakukan. Ini berkaitan dengan aturan yang disepakati bersama 
mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

3. Fasilitas, Ini berkaitan dengan kekuasaan dalam bertindak, yaitu 
menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan.  

individu juga agen yang 
aktif dalam mengubah, 

memperbaiki struktur. Ia 
bukan hanya menerima 

dan menyerap tetapi 
juga bisa mengubah 

struktur
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Struktur bisa mempengaruhi aktor atau agen lewat tiga sarana ini. 
Sebaliknya agen atau aktor juga bisa mengubah struktur lewat tiga 
sarana tersebut. Tindakan agen diperkuat oleh struktur pemahaman, 
moralitas, dan kekuasaan. Dalam hal ini agen  atau aktor akan 
menggunakan aturan-aturan untuk memperkuat tindakannya (norma), 
interpretasi, dan fasilitas untuk memaksa penafsiran. 

Praktik diskriminasi di suatu wilayah atau negara bisa dijelaskan 
dalam kerangka strukturasi ini. Struktur diskriminatif  yang ada di 
suatu tempat atau negara akan mempengaruhi bagaimana individu 
berperilaku diskriminatif. Pertama, interpretasi. Ini berhubungan 
dengan pemahaman mengenai perilaku yang dikategorikan 
diskriminatif  dan tidak. Di negara-negara yang diskriminatif, 
hubungan sesama jenis dipandang sebagai hubungan yang salah, tidak 
sesuai dengan adat dan agama. Pemahaman ini memberikan justifikasi 
bagi tindakan diskriminatif. Sebaliknya, di negara-negara yang 
nondiskriminasi, hubungan sesama jenis diinterpretasikan sebagai 
bagian dari hak individu yang tidak bisa diganggu gugat. Kedua, 
norma. Aspek ini berhubungan dengan aturan yang membolehkan 
atau tidak membolehkan suatu tindakan, yang bisa dilihat dari aturan 
tertulis atau tidak tertulis dari suatu tindakan. Sikap diskriminatif  
terhadap kelompok homoseksual bisa terjadi akibat adanya aturan 
atau norma mengenai hubungan yang salah dan dikutuk oleh Tuhan. 
Ketiga, fasilitas. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana penafsiran atas 
suatu tindakan itu diwujudkan lewat dominasi dan kekuasaan. 
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Hubungan Saran Struktur, Sarana, dan Interaksi

Sumber: Anthony Giddens,  The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structura-
tion, Berkeley, University of California Press, 1984.

Lewat tiga sarana ini (interpretasi, fasilitas, dan  norma) struktur 
mempengaruhi agen atau aktor. Sarana interpretasi diwujudkan 
lewat  skema simbolik dan wacana, sarana fasilitas diwujudkan lewat 
dominasi dan penguasaan. Sementara sarana norma diwujudkan 
lewat skema aturan normatif  yang tertuang dalam tata hukum atau 
aturan main. Di negara yang diskriminatif, akan selalu ditandai oleh 
intrerpretasi yang salah  mengenai kelompok minoritas, adanya 
aturan hukum yang cenderung diskriminatif  terhadap kelompok 
minoritas dan tidak adanya ketegasan pada perilaku diskriminatif  
(aspke fasilitas). Lewat ketiga sarana ini, tindakan diskriminatif  yang 
dilakukan seseorang seolah memperoleh pembenaran. Sebagai misal, 
tindakan warga yang mengusiran penganut Ahmadiyah. Perilaku 
diskriminatif  dari warga ini muncul akibat struktur yang diskriminatif, 
baik pada level interpretasi (pemahaman yang salah mengenai 
Ahmadiyah), norma (aturan hukum yag dibuat oleh pemuka agama 
yang menuduh Ahmadiyah sesat) dan fasilitas (tidak adanya ketegasan 
terhadap perilaku diskriminatif). 

Pada sisi yang lain, lewat tiga sarana ini pula (interpretasi, fasilitas, 
dan  norma), agen atau aktor bisa melakukan perubahan atas struktur 
yang diskriminatif. Aktor bisa melakukan perubahan pada level 
pemahaman (memberikan kesadaran baru atas diskriminasi), norma 
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(adanya aturan hukum yang melindungi semau warga negara), dan fasilitas 
(ketegasan dan upaya paksa untuk menciptakan toleransi). 

Apendiks 4.1. Data Mentah (Row Data) Model  Sosiologis

A= Diskusi dengan orang lain (Persentase sering/cukup sering)

B= Anggota Organisasi Agama  (Persentase Anggota) 

C= Sosial Trust (Persentase Percaya Dengan Orang Lain)

D= Puas terhadap kehidupan sehari-hari  (Persentase yang  berada pada  skala 8-10)

E= Aktivitas agama (Persentase menjalankan aktivitas agama minimal 1 kali dalam satu 

minggu)

 No NEGARA A B C D E

Data Tahun 2007 2007 2007 2007 2007
1 Albania 19 21 26 14 19

2 Algeria 9  11 30 47

3 Argentina 22 28 20 50 26

4 Armenia 22 96 25 11 7

5 Australia 14 41 45 61 18

6 Azerbaijan 9 34 21 22 6

7 Bangladesh 13 4 22 28 73

8 Belarus 26 8 25 13 5

9 Bosnia and 
Herzegovina 17 44 22 22 29

10 Brazil 17 70 6 56 39

11 Bulgaria 13 13 25 16 7

12 Burkina Faso  49 15 19 73

13 Canada 12 52 40 66 26

14 Chile 14 51 20 50 28

15 China 21 10 54 46 4

16 Colombia 12 46 12 75 46

17 Croatia 18 55 25 32 22

18 Cyprus  14 13 56 16

19 Czech Republic 24 17 29 34 8

20 Dominican 
Republic 22 74 26 51 44

21 Egypt 8 1 28 36 45

22 Estonia 15 11 22 16 4

23 Ethiopia  79 24 10 77

24 Finland 6 55 55 70 5
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25 France  10 19 43 7

26 Georgia 15 4 18 15 13

27 Germany 28 37 34 47 9

28 Ghana  92 9 36 83

29 Guatemala 11  16 66 70

30 Hong Kong   41 30 8

31 Hungary 16 20 30 42 17

32 India 16 48 35 28 44

33 Indonesia 11 67 46 42 65

34 Iran 17 39 34 36 32

35 Italy  22 29 36 32

36 Japan 6 11 42 37 3

37 Jordan 7 3 29 39 68

38 Korea, Rep, 12 40 32 31 25

39 Kyrgyz Republic 22 13 17 41 19

40 Latvia 18 14 25 15 5

41 Lithuania 15  22 21 16

42 Macedonia 23 18 11 22 17

43 Malaysia  34 9 37  

44 Mali  67 17 31 69

45 Mexico 14 53 24 67 50

46 Moldova 22 33 18 14 13

47 Montenegro  11 28 25 7

48 Morocco 7 5 19 23 44

49 Netherlands  32 44 63 12

50 New Zealand 14 46 50 65 16

51 Nigeria 14 88 22 44 89

52 Norway 21 35 70 69 5

53 Pakistan 11  27 5 74

54 Peru 17 46 8 38 44

55 Philippines 7 23 7 43 65

56 Poland 21 23 23 42 57

57 Puerto Rico 14 81 12 74 54

58 Romania 17 22 20 24 25

59 Russian 
Federation 26 8 29 23 3

60 Rwanda  86 5 12 94

61 Saudi Arabia 21  53 51 29

62 Serbia  19 15 26 11

63 Singapore 4  15 51 42
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64 Slovak Republic 18 29 26 31 35

65 Slovenia 9 29 17 42 20

66 South Africa 15 75 20 45 55

67 Spain 12 32 29 40 24

68 Sweden 21 42 65 65 4

69 Switzerland 17 46 44 73 18

70 Tanzania   8 18 85

71 Thailand 25 37 42 50 42

72 Trinidad and 
Tobago  75 4 49 45

73 Turkey 13 3 12 36 36

74 Ukraine  11 30 13 10

75 United Kingdom 12 37 30 58 16

76 United States 16 73 37 59 42

77 Uruguay 16 31 25 51 17

78 Venezuela 14  15 54 31

79 Vietnam 21 12 48 38 6

80 Zambia   12 31 72

81 Zimbabwe 10  11 14 73

Sumber: Diolah dari data World Value Survey  (2007)
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Apendiks 4.2: Data Mentah (Row Data) Model  
Kosmopolitalisme

No NEGARA

Akses 
Internet 
(Internet 
Users) 
Per 100  
Orang

Pen-
dapat-

an 
Kapita  
(US$)

Penduduk 
dgn 

pendapa-
tan 

kurang 
dari 

US$1,25
per hari

(%)

Penduduk 
dengan 

Pen-
dapat-

an 
 kurang 

dari US$2
per hari

(%)

Penduduk 
Tinggal 
di Kota /
Urban 

(%)

Angka 
Melek 
Huruf
(%)

Akses 
thdp 

telepon 
selular 

(per 100 
orang)

Data Tahun 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
1 Albania 45 4030 1 4 48 96 142
2 Algeria 13 5244 7 24 67  92
3 Argentina 36 10941 1 2 92 98 142
4 Armenia 44 3305 1 12 64 100 125
5 Australia 76 60642  -  - 89  - 101
6 Azerbaijan 47 6916 0 3 52  - 99
7 Bangladesh 4 735 43 77 28 56 46
8 Belarus 32 5820 0 0 74 100 108
9 Bosnia and 

Herzegovina 52 4821 0 0 49 98 83
10 Brazil 41 12594 6 11 87 90 104
11 Bulgaria 46 7158 0 0 72 98 136
12 Burkina Faso 1 600 45 73 20  35
13 Canada 81 50345   81  71
14 Chile 45 14394 1 3 89 99 116
15 China 34 5430 13 30 45 94 64
16 Colombia 37 7067 8 16 75 93 96
17 Croatia 60 14488 0 0 58 99 144
18 Cyprus 53 30670  -  - 70 98 94

19 Czech 
Republic 69 20407 0 0 74  - 137

20 Dominican 
Republic 40 5530 2 10 71  - 90

21 Egypt  2781 2 15 43  87
22 Estonia 74 16556 0 2 70 100 123
23 Ethiopia 1 374 39 78 18 30 8
24 Finland 87 49391  -  - 64  - 156
25 France 77 42377  -  - 78  - 101
26 Georgia 26 3203 15 32 53 100 91
27 Germany 83 43689   74  127
28 Ghana 10 1570 29 52 52 67 71
29 Guatemala 11 3178 14 26 50 74 126
30 Hong Kong 72 34457  -  - 100  - 196
31 Hungary 65 14044 0 0 68 99 120
32 India 8 1489 33 69 30  - 61
33 Indonesia 10 3495 18 46 54 92 92
34 Iran 13  1 8 70 85 91
35 Italy 54 36116  -  - 68 99 150
36 Japan 78 45903  -  - 67  - 95
37 Jordan 39 4666 0 w2 79  107
38 Korea, Rep 82 22424   82  105
39 Kyrgyz 

Republic 20 1075 6 22 37 99 99
40 Latvia 72 12726 0 0 68 100 102
41 Lithuania 63 13339 0 0 67 100 147
42 Macedonia 52 4925 0 6 68 97 105
43 Malaysia 56 9656 0 2 72 92 119



194 Menjelaskan Penyebab Diskriminasi

44 Mali 3 669 50 79 33  48
45 Mexico 31 10064 1 5 78 93 81
46 Moldova 40 1967 0 4 41 98 89
47 Montenegro 52 7197 0 0 60  185
48 Morocco 49 3054 3 14 57 56 100
49 Netherlands 91 50087  -  - 83  - 115
50 New Zealand 83   -  - 87  - 115
51 Nigeria 28 1452 68 84 50 61 55
52 Norway 93 98102  -  - 78  - 116
53 Pakistan 17 1194 21 60 37 56 57
54 Peru 34 6009 5 13 72  100
55 Philippines 25 2370 18 42 66 95 86
56 Poland 63 13463 0 0 61 100 123
57 Puerto Rico 46  -  -  - 99 90 78
58 Romania 40 8405 0 2 55 98 115
59 Russian 

Federation 43 13089 0 0 73 100 166
60 Rwanda 13 583 63 82 19 71 33
61 Saudi Arabia 41 20540  -  - 84 86 188
62 Serbia 43 6203 0 1 52  - 129
63 Singapore 71 46241  -  - 100 95 145
64 Slovak 

Republic 80 17646 0 0 57  - 108
65 Slovenia 69 24142 0 0 48 100 105
66 South Africa 12 8070 14 31 62  100
67 Spain 66 32244  -  - 77 98 112
68 Sweden 90 56927  -  - 85  - 116
69 Switzerland 82 80391  -  - 74  - 124
70 Tanzania 11 529 68 88 26 73 47
71 Thailand 21 4972 0 5 34  - 104
72 Trinidad and 

Tobago 49 16699 4 14 14 99 141
73 Turkey 40 10498 0 4 70 91 85
74 Ukraine 45 3615  -  - 68 100 119
75 United 

Kingdom 85 38818  -  - 90  - 131
76 United States 74 48442  -  - 82  - 90
77 Uruguay 48 13866 0 1 93 98 132
78 Venezuela 36 10810 7 13 94  - 96
79 Vietnam 28 1411 17 43 29 93 175
80 Zambia 10 1425 69 83 36 71 42
81 Zimbabwe 12 776  -  - 38 92 61

Sumber: Diolah dari data Bank Dunia (2010)
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Apendiks 4.3. Data Mentah (Row Data) Model  Ekonomi Politik

 No NEGARA
 

Kebebasan 
Ekonomi

(Indeks, 1-100) 1

Kebebasan 
Pers

(Indeks, 
1-100) 2

Derajat 
Kegagalan 

Negara 
(Indeks)3

Data Tahun 2013 2013 2012
1 Albania 65,2 30,88 66,1
2 Algeria 49,6 36,79 78,1
3 Argentina 46,7 25,67 46,5
4 Armenia 69,4 28,04 72,2
5 Australia 82,6 15,24 29,2
6 Azerbaijan 59,7 47,73 79,8
7 Bangladesh 52,6 42,01 92,2
8 Belarus 48,0 48,35 76,6
9 Bosnia and Herzegovina 57,3 26,86 77,9

10 Brazil 57,7 32,75 64,1
11 Bulgaria 65,0 28,58 56,3
12 Burkina Faso 59,9 23,70 87,4
13 Canada 79,4 12,69 26,8
14 Chile 79,0 26,24 43,5
15 China 51,9 73,07 78,3
16 Colombia 69,6 37,48 84,4
17 Croatia 61,3 26,61 56,3
18 Cyprus 69,0 13,83 66,8
19 Czech Republic 70,9 10,17 39,5
20 Dominican Republic 59,7 28,34 74,1
21 Egypt, Arab Rep, 54,8 48,66 90,4
22 Estonia 75,3 9,26 47,5
23 Ethiopia 49,4 39,57 97,9
24 Finland 74,0 6,38 20,0
25 France 64,1 21,60 33,6
26 Georgia 72,2 30,09 84,8
27 Germany 72,8 10,24 31,7
28 Ghana 61,3 17,27 67,5
29 Guatemala 60,0 29,39 79,4
30 Hong Kong 89,3 26,16  
31 Hungary 67,3 26,09 48,3
32 India 55,2 41,22 78,0
33 Indonesia 56,9 41,05 80,6
34 Iran, Islamic Rep, 43,2 73,40 89,6
35 Italy 60,6 26,11 45,8
36 Japan 71,8 25,17 43,5
37 Jordan 70,4 38,47 74,8
38 Korea, Rep, 70,3 24,48 37,6
39 Kyrgyz Republic 59,6 32,20 87,4
40 Latvia 66,5 22,89 51,9
41 Lithuania 72,1 18,24 44,2
42 Macedonia 68,2 34,27 69,1
43 Malaysia 66,1 42,73 68,5
44 Mali 56,4 30,03 77,9
45 Mexico 67,0 45,30 73,6
46 Moldova 55,5 26,01 78,7
47 Montenegro 62,6 32,97 55,5
48 Morocco 59,6 39,04 76,1
49 Netherlands 73,5 6,48 28,1
50 New Zealand 81,4 8,38 25,6
51 Nigeria 55,1 34,11 101,1
52 Norway 70,5 6,52 23,9
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53 Pakistan 55,1 51,31 101,6
54 Peru 68,2 31,87 73,5
55 Philippines 58,2 43,11 83,2
56 Poland 66,0 13,11 44,3
57 Puerto Rico    
58 Romania 65,1 23,05 59,5
59 Russian Federation 51,1 43,43 77,1
60 Rwanda 64,1 55,46 89,3
61 Saudi Arabia 60,6 56,88 73,4
62 Serbia 58,6 26,59 75,0
63 Singapore 88,0 43,43 35,6
64 Slovak Republic 68,7 13,25 47,4
65 Slovenia 61,7 20,49 34,0
66 South Africa 61,8 24,56 66,8
67 Spain 68,0 20,50 42,8
68 Sweden 72,9 9,23 21,3
69 Switzerland 81,0 9,94 23,2
70 Tanzania 57,9 27,34 80,4
71 Thailand 64,1 38,60 77,0
72 Trinidad and Tobago 62,3 23,12 64,4
73 Turkey 62,9 45,56 76,6
74 Ukraine 46,3 36,79 67,2
75 United Kingdom 74,8 16,89 35,3
76 United States 76,0 18,22 34,8
77 Uruguay 69,7 15,92 40,5
78 Venezuela 36,1 34,44 77,3
79 Vietnam 51,0 71,78 74,0
80 Zambia 58,7 27,97 85,9
81 Zimbabwe 28,6 38,12 106,3

Sumber: 1) Wall Street Journal and The Heritage Foundation (2013); 2) Reporter Without 
Border/Reporter Sans Frontieres  (2013); 3) Foreign Policy (2012) 
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Apendiks 4.4. Data Mentah (Row Data) Model  Nilai Demokrasi

A= Kepuasan Terhadap Jalannya Demokrasi (%)1  
B= Dukungan terhadap Demokrasi (%)2

C= Political Right (Indeks, 1 hingga 7) 3

D= Civil Liberties (Indeks, 1 hingga 7) 4

E= Sistem Demokrasi (Indeks, 1 hingga 10) 5

 No NEGARA
 

A B C D E

Data Tahun 2007 2007 2011 2011 2011
1 Albania 27 96 3 3 6
2 Algeria 41 88 6 5 3
3 Argentina 44 91 2 2 7
4 Armenia 5 73 6 4 4
5 Australia  - 87 1 1 8
6 Azerbaijan 44 96 6 5 3
7 Bangladesh 77 98 3 4 6
8 Belarus 16 81 7 6 3
9 Bosnia and 

Herzegovina 34 91 4 3 5

10 Brazil  - 83 2 2 7
11 Bulgaria  - 81 2 2 7
12 Burkina Faso  -  - 5 3 4
13 Canada 66 87 1 1 9
14 Chile 60 82 1 1 8
15 China 88 90 7 6 3
16 Colombia  -  - 3 4 7
17 Croatia  - 94 1 2 7
18 Cyprus  -  - 1 1 7
19 Czech Republic  - 91 1 1 8
20 Dominican Republic  - 93 2 2 6
21 Egypt, 95 98 6 5 4
22 Estonia 41 90 1 1 8
23 Ethiopia  -  - 6 6 4
24 Finland  - 85 1 1 9
25 France  -  - 1 1 8
26 Georgia 16 86 4 3 5
27 Germany 60 93 1 1 8
28 Ghana  -  - 1 2 6
29 Guatemala 45 85 3 4 6
30 Hong Kong 66 77  -  6
31 Hungary  - 85 1 2 7
32 India 63 91 2 3 7
33 Indonesia 29 71 2 3 7
34 Iran 70 69 6 6 2
35 Italy  -  - 1 1 8
36 Japan 41 92 1 2 8
37 Jordan 73 90 6 5 4
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38 Korea, Rep, 33 91 1 2 8
39 Kyrgyz Republic 30 78 5 5 4
40 Latvia 14 83 2 2 7
41 Lithuania 26 90 1 1 7
42 Macedonia 18 78 3 3 6
43 Malaysia  -  - 4 4 6
44 Mali  -  - 2 3 6
45 Mexico 41 79 3 3 7
46 Moldova 8 78 3 3 6
47 Montenegro 39 90 3 2 6
48 Morocco 43 96 5 4 4
49 Netherlands  -  - 1 1 9
50 New Zealand  - 88 1 1 9
51 Nigeria 60 66 4 4 4
52 Norway  - 95 1 1 10
53 Pakistan 18 82 4 5 5
54 Peru 35 88 2 3 7
55 Philippines 45 78 3 3 6
56 Poland  - 88 1 1 7
57 Puerto Rico 54 90    
58 Romania  - 87 2 2 7
59 Russian Federation  - 59 6 5 4
60 Rwanda  -  6 5 3
61 Saudi Arabia  - 74 7 7 2
62 Serbia  - 89 2 2 6
63 Singapore  -  - 4 4 6
64 Slovak Republic  -  - 1 1 7
65 Slovenia  - 88 1 1 8
66 South Africa 49 87 2 2 8
67 Spain  - 93 1 1 8
68 Sweden 72 94 1 1 10
69 Switzerland 60 91 1 1 9
70 Tanzania 76 88 3 3 6
71 Thailand  -  - 4 4 7
72 Trinidad and Tobago  -  - 2 2 7
73 Turkey  - 90 3 3 6
74 Ukraine 7 77 4 3 6
75 United Kingdom  -  - 1 1 8
76 United States 64 90 1 1 8
77 Uruguay  - 96 1 1 8
78 Venezuela 62 89 5 5 5
79 Vietnam 97  - 7 5 3
80 Zambia  -  - 3 4 6
81 Zimbabwe 31 87 6 6 3

Sumber: 1) Wold Value Survey (2007); 2) Wold Value Survey (2007); 3) Freedom House 
(2011); 4) Freedom House (2011); 5) Economist Intelligence Unit (2011)
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APENDIKS 4.5: Ringkasan Konstruk Variabel
Data Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

TOLERANSI AGAMA Mean Std. De-
viation

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Mempunyai tetangga orang  
yang beragama beda dengan saya"?

2,23 0,63

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Orang yang beragama beda 
dengan saya mendirikan tempat ibadah atau menjalankan ibadah di 
lingkungan saya"?

2,51 0,69

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh orang  yang beragama beda dengan saya"?

2,42 0,67

Cronbach's Alpha = 0.685

 TOLERANSI ETNIS Mean Std. De-
viation

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Mempunyai tetangga orang  
yang mempunyai suku beda dengan saya"?

2,08 0,45

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Orang yang mempunyai suku  
beda dengan saya mendirikan tempat  pertemuan atau kantor atau 
mengadakan kegiatan di lingkungan saya"?

2,21 0,51

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh orang  yang mempunyai suku beda dengan saya"?

2,28 0,56

Cronbach's Alpha = 0.720

 TOLERANSI ORIENTASI SEKSUAL Mean Std. De-
viation

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Mempunyai tetangga seorang 
homoseksual (mempunyai hubungan sesama jenis)"?

3,02 0,82

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Orang homoseksual mendiri-
kan tempat  pertemuan atau kantor atau mengadakan kegiatan  di 
lingkungan saya"?

3,10 0,80

Apakah Ibu/Bapak sangat menerima, menerima, tidak menerima 
atau sangat tidak menerima apabila "Kepala pemerintahan dipimpin 
oleh orang  orang homoseksual "?

3,16 0,81

Cronbach's Alpha = 0.854

KONDISI NASIONAL Mean Std. De-
viation

Keadaan ekonomi nasional sekarang 2,79 0,84

Keadaan politik nasional sekarang 3,10 0,90

Keadaan penegakan hukum nasional sekarang 3,08 0,92

Keadaan keamanan nasional sekarang 3,31 0,84
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Cronbach's Alpha = 0.721

KONDISI KEHIDUPAN SEHARI-HARI Mean Std. De-
viation

Untuk Ibu/Bapak sendiri, saat ini apakah  Ibu/Bapak merasa sangat 
bahagia, cukup bahagia, kurang bahagia atau tidak bahagia sama 
sekali?

1,98 0,52

Jika dibuat rata-rata, sepanjang hidup Ibu/Bapak selama ini, apakah 
Ibu/Bapak secara umum merasa sangat sangat bahagia, cukup 
bahagia, kurang bahagia atau tidak bahagia sama sekali?

2,01 0,50

Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak menggambarkan kondisi 
kesehatan Ibu/Bapak akhir-akhir ini? 2,06 0,51

Cronbach's Alpha = 0.698

 TINGKAT KEAGAMAAN Mean Std. De-
viation

Selain pernikahan dan pemakaman, seberapa sering Ibu/Bapak 
menghadiri kegiatan keagamaan akhir-akhir ini? 2,82 1,67

Terlepas dari apakah Ibu/Bapak sering pergi ke acara keagamaan 
ataukah tidak, apakah Ibu/Bapak sendiri menyebut diri sebagai 
orang yang taat beragama?

1,39 0,50

Seberapa sering Ibu/Bapak mempertimbangkan ajaran-ajaran aga-
ma sebelum mengambil keputusan yang dipandang penting dalam 
hidup Ibu/Bapak?

2,08 0,77

Cronbach's Alpha = 0.689

KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA Mean Std. De-
viation

Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak menilai kebebasan beragama 
di Indonesia saat ini? 2,19 0,59

Bagaimana Ibu/bapak menilai pelaksanaan kebebasan agama 
dalam hal "Kebebasan menjalankan ibadah atau merayakan hari 
keagamaan"?

1,97 0,46

Bagaimana Ibu/bapak menilai pelaksanaan kebebasan agama 
dalam hal "Kebebasan mendirikan tempat ibadah"? 2,13 0,55

Cronbach's Alpha = 0.714

PENEGAKAN TOLERANSI Mean Std. De-
viation

Menurut penilaian Ibu/Bapak seberapa baik pemerintah saat ini 
menjamin setiap warga negara dan pemeluk agama menjalankan 
ibadah dari agama yang diyakininya secara bebas?

2,08 0,52

Menurut penilaian Ibu/Bapak seberapa tegas pemerintah menegak-
kan dan melindungi kebebasan beragama? 2,26 0,59

Cronbach's Alpha = 0.692

AGAMA DALAM POLITIK Mean Std. De-
viation

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Politisi yang tidaki 
percaya terhadap Tuhan tidak pantas memegang jabatan dalam 
kantor pemerintahan"?

1,92 0,82
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Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Pemimpin agama 
seharusnya tidak terlibat dalam politik, tidak ikut mempengaruhi 
suara masyarakat dalam Pemilu"?

2,47 1,05

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Akan baik bagi In-
donesia jika kantor pemerintahan banyak dipimpin oleh orang yang 
mempunyai kepercayaan agama kuat"?

1,93 0,70

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Pemimpin agama 
seharusnya tidak mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat 
oleh pemerintah"?

2,49 1,00

Cronbach's Alpha = 0.781

NILAI DEMOKRASI Mean Std. De-
viation

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Demokrasi, dib-
anding bentuk pemerintahan lainnya, adalah bentuk pemerintahan 
terbaik untuk sebuah negara seperti negara kita ini"?

2,49 0,94

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Dalam demokrasi 
ekonomi berjalan buruk"? 2,87 0,87

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Demokrasi itu 
ketidakpastian dan terlalu banyak percekcokan"? 2,84 0,91

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Demokrasi itu tidak 
baik dalam hal menjaga ketertiban"? 2,77 0,98

Seberapa Ibu/Bapak setuju dengan pernyataan "Demokrasi dapat 
bermasalah, tetapi ini lebih baik dari bentuk pemerintahan lain"? 2,70 1,01

Cronbach's Alpha = 0.865

 KEPUASAN JALANNYA DEMOKRASI Mean Std. De-
viation

Secara umum,  seberapa Ibu/Bapak puas dengan hasil demokrasi 
selama ini? 2,38 0,59

Seberapa bersediakah ibu/bapak bersedia mempertahankan sistem 
pemerintahan demokratis Indonesia seperti saat ini? 2,59 1,06

Cronbach's Alpha = 0.642

INFORMASI POLITIK Mean Std. De-
viation

Seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di 
tingkat daerah ataupun nasional melalui Koran?

5,09 2,12

Seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di 
tingkat daerah ataupun nasional melalui Majalah berita?

5,51 2,13

Seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di 
tingkat daerah ataupun nasional melalui TV?

2,93 1,98

Seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di 
tingkat daerah ataupun nasional melalui Radio?

5,14 2,10

Seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di 
tingkat daerah ataupun nasional melalui Internet?

5,66 2,10
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Seberapa sering Anda "Membicarakan masalah politik politik atau 
masalah yang menyangkut kepentingan umum" dengan orang lain 
misalnya saudara,  tetangga, teman kerja, dll?

1,89 0,71

Cronbach's Alpha = 0.771

ANCAMAN (THREAT) Mean Std. De-
viation

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Saya khawatir jika tidak ada orang 
lain yang mau berbicara dengan saja"?

2,28 0,77

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Saya khawatir jika kehadiran saya 
tidak diterima oleh orang lain"?

2,56 0,84

Cronbach's Alpha = 0.766

EFIKASI POLITIK Mean Std. De-
viation

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Orang seperti saya tidak dapat 
mempengaruhi keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemer-
intah"?

2,46 0,85

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Secara umum, masalah-masalah 
politik tampak sangat rumit, sehingga orang-orang seperti saya 
tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di dunia politik"?

2,47 0,85

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Pendapat orang-orang seperti 
saya  tidak diperhatikan oleh pemimpin politik ketika mengambil 
suatu kebijakan atau keputusan"?

2,46 0,86

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat 
tidak setuju dengan pernyataan "Pemimpin politik hanya melayani 
kepentingan pihak-pihak tertentu saja bukan kepentingan rakyat 
seperti saya"?

2,44 0,90

Cronbach's Alpha = 0.872

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey. 

Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di 

World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi agama (0=tidak bersedia 

menjadi tetangga orang berbeda agama, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda 

agama). 
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APENDIKS 4.6: Perbandingan Model Antar Negara 
untuk Toleransi Agama

VARIABEL 
 

Bangladesh
 

Ghana
 

India
 

Indonesia
 

Japan
 

Jordan
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -2.473 0.000*** -0.116 0.848 0.135 0.376 0.294 0.243 -2.461 0.000*** 1.083 0.000****

Umur (x003r) 0.048 0.225 -0.061 0.174 0.009 0.695 -0.069 0.022 0.060 0.225 -0.238 0.000***

Pendidikan (x025) 0.046 0.029* -0.095 0.019 -0.083 0.000*** -0.068 0.001*** 0.058 0.029* -0.128 0.000***

Pendapatan (x047r) 0.496 0.000***   -0.146 0.006** -0.101 0.190 0.508 0.000*** -0.011 0.867

Diskusi politik (a062) -0.040 0.544   -0.057 0.214 0.125 0.141 -0.028 0.544 -0.102 0.213

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.015 0.860 -0.312 0.002** 0.175 0.007** -0.150 0.010* 0.027 0.860 0.031 0.858

Social trust (a165) 0.154 0.120 0.018 0.928 -0.031 0.550 0.270 0.000*** 0.166 0.120 0.039 0.649

Posisi politik (e033) 0.033 0.006** -0.026 0.131 0.019 0.069 0.002 0.838 0.045 0.006** -0.018 0.201

Gerakan HAM 
(e107)           -0.068 0.306

Kepuasan 
demokrasi (e110) 0.470 0.000***   0.141 0.002** 0.038 0.580 0.482 0.000*** 0.021 0.355

Sistem politik (e111)     0.001 0.957 -0.119 0.000***   -0.052 0.461

Demokrasi sistem 
terbaik (e123) -0.153 0.050*   -0.074 0.178 0.025 0.693 -0.141 0.050* 0.019 0.360

Pentingnya 
demokrasi (e235)   -0.018 0.637 -0.065 0.000*** -0.021 0.236   -0.186 0.021*

Ancaman (e184)             

Informasi suratkabar 
(e248)   -0.068 0.690 0.157 0.180 0.047 0.648   0.134 0.277

Informasi televisi 
(e249)   0.183 0.257 0.117 0.299 -0.314 0.041*   -0.084 0.606

Aktivitas agama 
(f028) 0.145 0.000*** -0.074 0.060 -0.053 0.001*** -0.071 0.001*** 0.157 0.000*** -0.011 0.538

Agama dalam politik 
(f102) 0.094 0.039* 0.050 0.293 0.077 0.001*** -0.036 0.375 0.106 0.039* 0.011 0.692

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423

Nagelkerke 
R-Square

0,045 0,025 0,039 0,042 0,092 0,081

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey. 
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data 
di World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi agama (0=tidak bersedia 
menjadi tetangga orang berbeda agama, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda 
agama).
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APENDIKS 4.6: Perbandingan Model Antar Negara 
untuk Toleransi Agama

VARIABEL 
 

Bangladesh
 

Ghana
 

India
 

Indonesia
 

Japan
 

Jordan
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -2.473 0.000*** -0.116 0.848 0.135 0.376 0.294 0.243 -2.461 0.000*** 1.083 0.000****

Umur (x003r) 0.048 0.225 -0.061 0.174 0.009 0.695 -0.069 0.022 0.060 0.225 -0.238 0.000***

Pendidikan (x025) 0.046 0.029* -0.095 0.019 -0.083 0.000*** -0.068 0.001*** 0.058 0.029* -0.128 0.000***

Pendapatan (x047r) 0.496 0.000***   -0.146 0.006** -0.101 0.190 0.508 0.000*** -0.011 0.867

Diskusi politik (a062) -0.040 0.544   -0.057 0.214 0.125 0.141 -0.028 0.544 -0.102 0.213

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.015 0.860 -0.312 0.002** 0.175 0.007** -0.150 0.010* 0.027 0.860 0.031 0.858

Social trust (a165) 0.154 0.120 0.018 0.928 -0.031 0.550 0.270 0.000*** 0.166 0.120 0.039 0.649

Posisi politik (e033) 0.033 0.006** -0.026 0.131 0.019 0.069 0.002 0.838 0.045 0.006** -0.018 0.201

Gerakan HAM 
(e107)           -0.068 0.306

Kepuasan 
demokrasi (e110) 0.470 0.000***   0.141 0.002** 0.038 0.580 0.482 0.000*** 0.021 0.355

Sistem politik (e111)     0.001 0.957 -0.119 0.000***   -0.052 0.461

Demokrasi sistem 
terbaik (e123) -0.153 0.050*   -0.074 0.178 0.025 0.693 -0.141 0.050* 0.019 0.360

Pentingnya 
demokrasi (e235)   -0.018 0.637 -0.065 0.000*** -0.021 0.236   -0.186 0.021*

Ancaman (e184)             

Informasi suratkabar 
(e248)   -0.068 0.690 0.157 0.180 0.047 0.648   0.134 0.277

Informasi televisi 
(e249)   0.183 0.257 0.117 0.299 -0.314 0.041*   -0.084 0.606

Aktivitas agama 
(f028) 0.145 0.000*** -0.074 0.060 -0.053 0.001*** -0.071 0.001*** 0.157 0.000*** -0.011 0.538

Agama dalam politik 
(f102) 0.094 0.039* 0.050 0.293 0.077 0.001*** -0.036 0.375 0.106 0.039* 0.011 0.692

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423

Nagelkerke 
R-Square

0,045 0,025 0,039 0,042 0,092 0,081

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey. 
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data 
di World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi agama (0=tidak bersedia 
menjadi tetangga orang berbeda agama, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda 
agama).
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VARIABEL 

 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -1.052 0.402 1.610 0.003** 1.085 0.243 -0.038 0.915 -4.765 0.005** -2.798 0.081

Umur (x003r) -0.095 0.443 -0.042 0.303 -0.236 0.022* -0.033 0.490 0.314 0.036 -0.048 0.746

Pendidikan (x025) -0.278 0.021* -0.013 0.744 -0.126 0.001*** -0.095 0.001*** -0.197 0.132 -0.120 0.492

Pendapatan (x047r)     -0.009 0.190 -0.209 0.000***     

Diskusi politik (a062)     -0.100 0.141 0.315 0.000***     

Anggota organisasi agama 
(a098) -0.538 0.170 0.295 0.000*** 0.033 0.010**   0.191 0.608 0.008 0.981

Social trust (a165) -0.472 0.104 -0.632 0.003** 0.041 0.000*** -0.009 0.926 0.447 0.419 0.147 0.761

Posisi politik (e033) 0.037 0.622 -0.067 0.000*** -0.016 0.838   0.056 0.567 0.070 0.532

Gerakan HAM (e107)             

Kepuasan demokrasi 
(e110)     0.023 0.580       

Sistem politik (e111)     -0.050 0.000*** -0.070 0.001***     

Demokrasi sistem terbaik 
(e123)     0.021 0.693 0.160 0.001***     

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.138 0.101 -0.195 0.000*** -0.184 0.236   -0.167 0.037* -0.129 0.129

Ancaman (e184)       0.132 0.053     

Informasi suratkabar 
(e248) 0.614 0.228 -0.449 0.035* 0.136 0.648   0.970 0.145 0.192 0.714

Informasi televisi (e249) 0.154 0.892 0.246 0.045* -0.082 0.041*   -0.277 0.748 -0.035 0.960

Aktivitas agama (f028) 0.000 0.997 -0.029 0.577 -0.009 0.001*** 0.015 0.509 0.017 0.880 0.029 0.786

Agama dalam politik (f102)   0.244 0.000*** 0.013 0.375     -0.103 0.499

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,074 0,104 0,101 0,069 0,098 0,026

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.Keterangan: 
Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di World Value 
Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi agama (0=tidak bersedia menjadi te-
tangga orang berbeda agama, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda agama). 
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VARIABEL 

 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -1.052 0.402 1.610 0.003** 1.085 0.243 -0.038 0.915 -4.765 0.005** -2.798 0.081

Umur (x003r) -0.095 0.443 -0.042 0.303 -0.236 0.022* -0.033 0.490 0.314 0.036 -0.048 0.746

Pendidikan (x025) -0.278 0.021* -0.013 0.744 -0.126 0.001*** -0.095 0.001*** -0.197 0.132 -0.120 0.492

Pendapatan (x047r)     -0.009 0.190 -0.209 0.000***     

Diskusi politik (a062)     -0.100 0.141 0.315 0.000***     

Anggota organisasi agama 
(a098) -0.538 0.170 0.295 0.000*** 0.033 0.010**   0.191 0.608 0.008 0.981

Social trust (a165) -0.472 0.104 -0.632 0.003** 0.041 0.000*** -0.009 0.926 0.447 0.419 0.147 0.761

Posisi politik (e033) 0.037 0.622 -0.067 0.000*** -0.016 0.838   0.056 0.567 0.070 0.532

Gerakan HAM (e107)             

Kepuasan demokrasi 
(e110)     0.023 0.580       

Sistem politik (e111)     -0.050 0.000*** -0.070 0.001***     

Demokrasi sistem terbaik 
(e123)     0.021 0.693 0.160 0.001***     

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.138 0.101 -0.195 0.000*** -0.184 0.236   -0.167 0.037* -0.129 0.129

Ancaman (e184)       0.132 0.053     

Informasi suratkabar 
(e248) 0.614 0.228 -0.449 0.035* 0.136 0.648   0.970 0.145 0.192 0.714

Informasi televisi (e249) 0.154 0.892 0.246 0.045* -0.082 0.041*   -0.277 0.748 -0.035 0.960

Aktivitas agama (f028) 0.000 0.997 -0.029 0.577 -0.009 0.001*** 0.015 0.509 0.017 0.880 0.029 0.786

Agama dalam politik (f102)   0.244 0.000*** 0.013 0.375     -0.103 0.499

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,074 0,104 0,101 0,069 0,098 0,026

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.Keterangan: 
Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di World Value 
Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi agama (0=tidak bersedia menjadi te-
tangga orang berbeda agama, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda agama). 
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APENDIKS 3: Perbandingan Model  Antar Negara 
untuk Toleransi Etnis

 
VARIABEL Bangladesh

 
Ghana

 
India

 
Indonesia

 
Japan

 
Jordan

 
B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -2.161 0.000*** -0.673 0.266 0.401 0.000*** -0.258 0.313 -3.241 0.000*** -0.159 0.622

Umur (x003r) 0.041 0.277 -0.054 0.240 -0.035 0.039 0.019 0.545 0.205 0.000*** -0.075 0.029*

Pendidikan 
(x025) 0.011 0.606 0.017 0.655 -0.074 0.000*** -0.037 0.066   -0.079 0.000***

Pendapatan 
(x047r) 0.508 0.000***   -0.147 0.000*** -0.125 0.110   0.061 0.443

Diskusi 
politik (a062) 0.156 0.017   -0.002 0.929 0.077 0.370 0.264 0.022* 0.016 0.858

Anggota 
organisasi 
agama 
(a098)

-0.058 0.456 -0.200 0.055 -0.020 0.655 -0.188 0.002** 0.107 0.641 -0.071 0.679

Social trust 
(a165) 0.099 0.298 -0.041 0.840 -0.147 0.000*** 0.270 0.000*** 0.257 0.027* -0.034 0.716

Posisi politik 
(e033) 0.022 0.062 -0.015 0.395 0.010 0.169 -0.005 0.701 -0.016 0.497 -0.019 0.224

Gerakan 
HAM (e107)     -0.165 0.000***   -0.182 0.075   

Kepuasan 
demokrasi 
(e110)

0.596 0.000***   0.078 0.059 0.074 0.289   -0.015 0.844

Sistem politik 
(e111)     -0.010 0.355 -0.132 0.000***   0.005 0.833

Demokrasi 
sistem 
terbaik 
(e123)

-0.086 0.247   -0.085 0.015* -0.020 0.750   -0.171 0.040*

Pentingnya 
demokrasi 
(e235)

  -0.031 0.424 -0.055 0.000*** -0.038 0.031*   0.075 0.001***

Ancaman 
(e184)           -0.416 0.001***

Informasi 
suratkabar 
(e248)

  0.029 0.862 0.063 0.571 0.133 0.206   0.073 0.554

Informasi 
televisi 
(e249)

  0.088 0.597 0.138 0.212 -0.251 0.107   0.077 0.635

Aktivitas 
agama (f028) 0.090 0.000*** 0.023 0.544 -0.057 0.000*** -0.024 0.268 -0.039 0.245 -0.011 0.563

Agama 
dalam politik 
(f102)

-0.073 0.123 0.056 0.245 0.149 0.000*** -0.001 0.977   0.046 0.115

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423
Nagelkerke 
R-Square 0,346 0,011 0,037 0,039 0,031 0,153
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APENDIKS 3: Perbandingan Model  Antar Negara 
untuk Toleransi Etnis

 
VARIABEL Bangladesh

 
Ghana

 
India

 
Indonesia

 
Japan

 
Jordan

 
B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -2.161 0.000*** -0.673 0.266 0.401 0.000*** -0.258 0.313 -3.241 0.000*** -0.159 0.622

Umur (x003r) 0.041 0.277 -0.054 0.240 -0.035 0.039 0.019 0.545 0.205 0.000*** -0.075 0.029*

Pendidikan 
(x025) 0.011 0.606 0.017 0.655 -0.074 0.000*** -0.037 0.066   -0.079 0.000***

Pendapatan 
(x047r) 0.508 0.000***   -0.147 0.000*** -0.125 0.110   0.061 0.443

Diskusi 
politik (a062) 0.156 0.017   -0.002 0.929 0.077 0.370 0.264 0.022* 0.016 0.858

Anggota 
organisasi 
agama 
(a098)

-0.058 0.456 -0.200 0.055 -0.020 0.655 -0.188 0.002** 0.107 0.641 -0.071 0.679

Social trust 
(a165) 0.099 0.298 -0.041 0.840 -0.147 0.000*** 0.270 0.000*** 0.257 0.027* -0.034 0.716

Posisi politik 
(e033) 0.022 0.062 -0.015 0.395 0.010 0.169 -0.005 0.701 -0.016 0.497 -0.019 0.224

Gerakan 
HAM (e107)     -0.165 0.000***   -0.182 0.075   

Kepuasan 
demokrasi 
(e110)

0.596 0.000***   0.078 0.059 0.074 0.289   -0.015 0.844

Sistem politik 
(e111)     -0.010 0.355 -0.132 0.000***   0.005 0.833

Demokrasi 
sistem 
terbaik 
(e123)

-0.086 0.247   -0.085 0.015* -0.020 0.750   -0.171 0.040*

Pentingnya 
demokrasi 
(e235)

  -0.031 0.424 -0.055 0.000*** -0.038 0.031*   0.075 0.001***

Ancaman 
(e184)           -0.416 0.001***

Informasi 
suratkabar 
(e248)

  0.029 0.862 0.063 0.571 0.133 0.206   0.073 0.554

Informasi 
televisi 
(e249)

  0.088 0.597 0.138 0.212 -0.251 0.107   0.077 0.635

Aktivitas 
agama (f028) 0.090 0.000*** 0.023 0.544 -0.057 0.000*** -0.024 0.268 -0.039 0.245 -0.011 0.563

Agama 
dalam politik 
(f102)

-0.073 0.123 0.056 0.245 0.149 0.000*** -0.001 0.977   0.046 0.115

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423
Nagelkerke 
R-Square 0,346 0,011 0,037 0,039 0,031 0,153
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VARIABEL 

 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -0.732 0.339 0.165 0.758 0.312 0.385 -0.220 0.459 -4.057 0.000*** -3.083 0.000***

Umur (x003r) 0.063 0.412 0.082 0.041 0.028 0.562 -0.023 0.412 0.218 0.019* 0.044 0.281

Pendidikan (x025) -0.220 0.002** 0.012 0.759 -0.071 0.015* -0.036 0.038* -0.102 0.216 -0.064 0.044*

Pendapatan (x047r)     -0.264 0.000*** -0.095 0.015*   -0.091 0.411

Diskusi politik (a062)     0.050 0.434 -0.023 0.721   0.037 0.714

Anggota organisasi 
agama (a098) -0.047 0.801 0.260 0.002**     -0.666 0.017* 0.141 0.234

Social trust (a165) 0.287 0.183 -0.530 0.012* -0.068 0.470 0.043 0.577 0.779 0.036* -0.023 0.860

Posisi politik (e033) 0.223 0.000*** -0.058 0.001***     0.017 0.775 0.028 0.316

Gerakan HAM (e107)             

Kepuasan demokrasi 
(e110)       0.027 0.705   0.165 0.094

Sistem politik (e111)     -0.026 0.214     -0.058 0.155

Demokrasi sistem 
terbaik (e123)     -0.028 0.558 -0.096 0.113   0.209 0.022*

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.202 0.000*** -0.115 0.000***     -0.074 0.178 -0.047 0.374

Ancaman (e184)     0.082 0.226 0.001 0.995     

Informasi suratkabar 
(e248) 0.177 0.537 -0.426 0.043*     0.713 0.060 0.161 0.653

Informasi televisi 
(e249) -1.310 0.008** 0.172 0.155     -0.234 0.665 -0.152 0.748

Aktivitas agama (f028) 0.018 0.711 0.138 0.006** 0.025 0.274 -0.025 0.127 -0.025 0.735 0.063 0.037*
Agama dalam politik 
(f102)   0.258 0.000***   0.053 0.149   -0.058 0.346

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,127 0,084 0,011 0,032 0,084 0,032

Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data 
di World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi etnis a (0=tidak bersedia 
menjadi tetangga orang berbeda  etnis, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda etnis). 



211Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

 
VARIABEL 

 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -0.732 0.339 0.165 0.758 0.312 0.385 -0.220 0.459 -4.057 0.000*** -3.083 0.000***

Umur (x003r) 0.063 0.412 0.082 0.041 0.028 0.562 -0.023 0.412 0.218 0.019* 0.044 0.281

Pendidikan (x025) -0.220 0.002** 0.012 0.759 -0.071 0.015* -0.036 0.038* -0.102 0.216 -0.064 0.044*

Pendapatan (x047r)     -0.264 0.000*** -0.095 0.015*   -0.091 0.411

Diskusi politik (a062)     0.050 0.434 -0.023 0.721   0.037 0.714

Anggota organisasi 
agama (a098) -0.047 0.801 0.260 0.002**     -0.666 0.017* 0.141 0.234

Social trust (a165) 0.287 0.183 -0.530 0.012* -0.068 0.470 0.043 0.577 0.779 0.036* -0.023 0.860

Posisi politik (e033) 0.223 0.000*** -0.058 0.001***     0.017 0.775 0.028 0.316

Gerakan HAM (e107)             

Kepuasan demokrasi 
(e110)       0.027 0.705   0.165 0.094

Sistem politik (e111)     -0.026 0.214     -0.058 0.155

Demokrasi sistem 
terbaik (e123)     -0.028 0.558 -0.096 0.113   0.209 0.022*

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.202 0.000*** -0.115 0.000***     -0.074 0.178 -0.047 0.374

Ancaman (e184)     0.082 0.226 0.001 0.995     

Informasi suratkabar 
(e248) 0.177 0.537 -0.426 0.043*     0.713 0.060 0.161 0.653

Informasi televisi 
(e249) -1.310 0.008** 0.172 0.155     -0.234 0.665 -0.152 0.748

Aktivitas agama (f028) 0.018 0.711 0.138 0.006** 0.025 0.274 -0.025 0.127 -0.025 0.735 0.063 0.037*
Agama dalam politik 
(f102)   0.258 0.000***   0.053 0.149   -0.058 0.346

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,127 0,084 0,011 0,032 0,084 0,032

Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data 
di World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi etnis a (0=tidak bersedia 
menjadi tetangga orang berbeda  etnis, 1= bersedia menjadi tetangga orang berbeda etnis). 
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APENDIKS 4: Perbandingan Model Antar Negara untuk 
Toleransi Homoseksualitas

 
VARIABEL 

Bangladesh
 

Ghana
 

India
 

Indonesia
 

Japan
 

Jordan
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta 2.363 0.000*** 0.401 0.533 -0.975 0.000*** -0.055 0.826 -1.630 0.000*** 4.040 0.000***

Umur (x003r) 0.023 0.653 0.035 0.454 0.036 0.057 0.042 0.157 0.148 0.003** -0.061 0.538

Pendidikan (x025) -0.010 0.745 0.036 0.396 0.113 0.000*** 0.033 0.095   0.014 0.821

Pendapatan (x047r) -0.698 0.000***   -0.441 0.000*** 0.134 0.070   0.307 0.235

Diskusi politik (a062) -0.220 0.014   0.271 0.000*** -0.042 0.612 0.331 0.003** -0.234 0.377

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.269 0.003** 0.412 0.000*** 0.186 0.000*** 0.222 0.000***   8.882 0.998

Social trust (a165) -0.163 0.204 -0.266 0.247 0.282 0.000*** -0.134 0.021 0.355 0.001*** -0.340 0.240

Posisi politik (e033) -0.045 0.004** 0.050 0.006** 0.013 0.095 -0.001 0.933 0.032 0.166 -0.077 0.052

Gerakan HAM (e107)     1.009 0.000***   0.044 0.584   

Kepuasan demokrasi 
(e110) -1.108 0.000***   -0.067 0.123 -0.031 0.640   0.361 0.119

Sistem politik (e111)     -0.072 0.000*** 0.070 0.009**   0.070 0.343

Demokrasi sistem terbaik 
(e123) 0.045 0.642   0.047 0.194 -0.027 0.660   0.377 0.187

Pentingnya demokrasi 
(e235)   0.058 0.134 -0.054 0.000*** 0.058 0.001***   0.014 0.810

Ancaman (e184)           0.051 0.872

Informasi suratkabar 
(e248)   0.103 0.576 -0.245 0.031 -0.237 0.023*   0.324 0.363

Informasi televisi (e249)   0.213 0.192 -0.095 0.397 0.360 0.019*   0.294 0.467

Aktivitas agama (f028) -0.027 0.403 0.056 0.161 0.007 0.546 0.032 0.130 0.095 0.037* -0.062 0.251

Agama dalam politik 
(f102) -0.499 0.000*** -0.181 0.000*** 0.001 0.962 -0.188 0.000   -0.123 0.114

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423

Nagelkerke R-Square 0,691 0,053 0,293 0,059 0,050 0,062

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di 
World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi homoseksualitas (0=tidak 
bersedia menjadi tetangga orang homoseksualitas, 1= bersedia menjadi tetangga orang 
homoseksualitas). 
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APENDIKS 4: Perbandingan Model Antar Negara untuk 
Toleransi Homoseksualitas

 
VARIABEL 

Bangladesh
 

Ghana
 

India
 

Indonesia
 

Japan
 

Jordan
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta 2.363 0.000*** 0.401 0.533 -0.975 0.000*** -0.055 0.826 -1.630 0.000*** 4.040 0.000***

Umur (x003r) 0.023 0.653 0.035 0.454 0.036 0.057 0.042 0.157 0.148 0.003** -0.061 0.538

Pendidikan (x025) -0.010 0.745 0.036 0.396 0.113 0.000*** 0.033 0.095   0.014 0.821

Pendapatan (x047r) -0.698 0.000***   -0.441 0.000*** 0.134 0.070   0.307 0.235

Diskusi politik (a062) -0.220 0.014   0.271 0.000*** -0.042 0.612 0.331 0.003** -0.234 0.377

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.269 0.003** 0.412 0.000*** 0.186 0.000*** 0.222 0.000***   8.882 0.998

Social trust (a165) -0.163 0.204 -0.266 0.247 0.282 0.000*** -0.134 0.021 0.355 0.001*** -0.340 0.240

Posisi politik (e033) -0.045 0.004** 0.050 0.006** 0.013 0.095 -0.001 0.933 0.032 0.166 -0.077 0.052

Gerakan HAM (e107)     1.009 0.000***   0.044 0.584   

Kepuasan demokrasi 
(e110) -1.108 0.000***   -0.067 0.123 -0.031 0.640   0.361 0.119

Sistem politik (e111)     -0.072 0.000*** 0.070 0.009**   0.070 0.343

Demokrasi sistem terbaik 
(e123) 0.045 0.642   0.047 0.194 -0.027 0.660   0.377 0.187

Pentingnya demokrasi 
(e235)   0.058 0.134 -0.054 0.000*** 0.058 0.001***   0.014 0.810

Ancaman (e184)           0.051 0.872

Informasi suratkabar 
(e248)   0.103 0.576 -0.245 0.031 -0.237 0.023*   0.324 0.363

Informasi televisi (e249)   0.213 0.192 -0.095 0.397 0.360 0.019*   0.294 0.467

Aktivitas agama (f028) -0.027 0.403 0.056 0.161 0.007 0.546 0.032 0.130 0.095 0.037* -0.062 0.251

Agama dalam politik 
(f102) -0.499 0.000*** -0.181 0.000*** 0.001 0.962 -0.188 0.000   -0.123 0.114

N 3.025 1.534 8.543 3.019 5.723 2.423

Nagelkerke R-Square 0,691 0,053 0,293 0,059 0,050 0,062

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di 
World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi homoseksualitas (0=tidak 
bersedia menjadi tetangga orang homoseksualitas, 1= bersedia menjadi tetangga orang 
homoseksualitas). 
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VARIABEL 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -0.484 0.568 -1.013 0.063 -1.616 0.000*** 5.985 0.011* -3.380 0.000*** -1.416 0.000**

Umur (x003r) 0.123 0.190 -0.014 0.725 0.162 0.003** 0.182 0.445 0.310 0.000*** 0.106 0.000***

Pendidikan (x025) -0.231 0.008** 0.007 0.867   -0.115 0.365 -0.145 0.000*** -0.135 0.000***

Pendapatan (x047r)       0.315 0.274   0.074 0.305

Diskusi politik (a062)     0.345 0.003** 1.090 0.080 0.109 0.298 0.193 0.002**

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.223 0.267 -0.009 0.908     -0.124 0.368 0.071 0.282

Social trust (a165) -0.186 0.437 0.382 0.072 0.369 0.001*** -1.006 0.190 0.609 0.000*** 0.367 0.000***

Posisi politik (e033) 0.029 0.600 0.075 0.000*** 0.046 0.166   0.016 0.649 0.079 0.000***

Gerakan HAM (e107)     0.058 0.584       

Kepuasan demokrasi 
(e110)       -0.846 0.120   -0.051 0.435

Sistem politik (e111)           -0.105 0.000***

Demokrasi sistem 
terbaik (e123)       1.222 0.022*   0.034 0.554

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.036 0.605 0.191 0.000***     0.019 0.579 0.058 0.025*

Ancaman (e184)       -0.327 0.492     

Informasi suratkabar 
(e248) -0.204 0.537 0.453 0.030     0.501 0.019* -0.096 0.535

Informasi televisi (e249) -1.384 0.007** -0.675 0.000***     -0.154 0.651 0.188 0.408

Aktivitas agama (f028) -0.047 0.395 0.059 0.265   -0.072 0.624 -0.037 0.348 -0.063 0.001***

Agama dalam politik 
(f102)   -0.310 0.000***   -0.443 0.055   -0.270 0.000***

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,073 0,122 0,133 0,082 0,098 0,107

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di 
World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi homoseksualitas (0=tidak 
bersedia menjadi tetangga orang homoseksualitas, 1= bersedia menjadi tetangga orang 
homoseksualitas).c
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VARIABEL 

Netherland
 

Rwanda
 

Egypt
 

Saudi Arabia
 

Great Britain
 

United States
 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstanta -0.484 0.568 -1.013 0.063 -1.616 0.000*** 5.985 0.011* -3.380 0.000*** -1.416 0.000**

Umur (x003r) 0.123 0.190 -0.014 0.725 0.162 0.003** 0.182 0.445 0.310 0.000*** 0.106 0.000***

Pendidikan (x025) -0.231 0.008** 0.007 0.867   -0.115 0.365 -0.145 0.000*** -0.135 0.000***

Pendapatan (x047r)       0.315 0.274   0.074 0.305

Diskusi politik (a062)     0.345 0.003** 1.090 0.080 0.109 0.298 0.193 0.002**

Anggota organisasi 
agama (a098) 0.223 0.267 -0.009 0.908     -0.124 0.368 0.071 0.282

Social trust (a165) -0.186 0.437 0.382 0.072 0.369 0.001*** -1.006 0.190 0.609 0.000*** 0.367 0.000***

Posisi politik (e033) 0.029 0.600 0.075 0.000*** 0.046 0.166   0.016 0.649 0.079 0.000***

Gerakan HAM (e107)     0.058 0.584       

Kepuasan demokrasi 
(e110)       -0.846 0.120   -0.051 0.435

Sistem politik (e111)           -0.105 0.000***

Demokrasi sistem 
terbaik (e123)       1.222 0.022*   0.034 0.554

Pentingnya demokrasi 
(e235) -0.036 0.605 0.191 0.000***     0.019 0.579 0.058 0.025*

Ancaman (e184)       -0.327 0.492     

Informasi suratkabar 
(e248) -0.204 0.537 0.453 0.030     0.501 0.019* -0.096 0.535

Informasi televisi (e249) -1.384 0.007** -0.675 0.000***     -0.154 0.651 0.188 0.408

Aktivitas agama (f028) -0.047 0.395 0.059 0.265   -0.072 0.624 -0.037 0.348 -0.063 0.001***

Agama dalam politik 
(f102)   -0.310 0.000***   -0.443 0.055   -0.270 0.000***

N 1.050 1.057 6.051 1.502 2.134 3.991

Nagelkerke R-Square 0,073 0,122 0,133 0,082 0,098 0,107

*p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001
Sumber: Diolah dari data survei yang dilakukan oleh World Value Survey.
Keterangan: Angka di belakang nama variabel adalah kode pertanyaan dalam sheet data di 
World Value Survey (WVS). Variabel dependen adalah toleransi homoseksualitas (0=tidak 
bersedia menjadi tetangga orang homoseksualitas, 1= bersedia menjadi tetangga orang 
homoseksualitas).c
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Amerika dan Eropa 
memberikan pelajaran berharga 

bagi bangsa lain dalam 
menghapus diskriminasi 

yang keras dan kejam.  
Salah satunya adalah penganut 

Protestan dan Katolik hidup damai 
berdampingan, 

setelah berperang ratusan tahun yang 
menelan korban tewas jutaan orang. 

Obama yang berkulit hitam bisa 
menjadi presiden Amerika Serikat. Dan 
banyak lain pencapaian mereka dalam 

menghapus diskriminasi. 
Banyak aktor yang menjadi 

penggerak perjuangan antidiskriminasi 
di sana, dan telah banyak pula mereka 
membangun infrastuktur sosial  sebagai 
fondasi yang kuat untuk menganggap 

bahwa itu manusia sama apapun etnik, 
agama, jenis kelamin dan 
orientasi seksual mereka.


