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ABSTRAK 
 

 Secara historis penolakan 

terhadap konsep ketuhanan mulai 

gencar pada abad ke-18 saat sains mulai 

melemahkan intuitif agama yang 

ditandai dengan mencuatnya isu 

positivisme. Paham positivistik 

memerlukan pembuktian-pembuktian 

rasional yang memungkinkan 

masyarakat berfikir secara logis tanpa 

disertai dengan penerapan intuisi agama 

yang pada akhirnya agama mulai 

dijauhi oleh masyarakat, yang dalam hal 

ini digawangi oleh seorang geolog 

bernama Charles Lyell (1797-1875) 

yang secara eksplisit menyatakan 

penolakannya terhadap alkitab. Pada 

tahun 1848 Karl Marx beserta Friedrich 

Engels seorang tokoh pejuang class 

merilis sebuah manifesto kepada 

masyarakat Jerman yang umum dikenal 

sebagai Manifesto Komunis, yang 

selain berisi tentang perjuangan ploretar 

juga terdapat penolakan terhadap 

proyeksi mistis yang dilancarkan oleh 

kelompok penguasa. Di Indonesia, 

semangat  ploretariat juga mulai 

didengungkan, Tan Malaka seorang 

pimpinan partai komunis juga beberapa 

kali menyuarakan penolakan terhadap 

proyeksi mistis, dalam karyanya, Tan 

juga kerap memunculkan formulasi 

tentang penolakan terhadap intuitif 

agama yang secara tidak langsung 

mengarah kepada sikap ateisme. Pada 

tahun 2008 muncul gerakan yang 

mengatasnamakan dirinya Indonesian 

Atheist yang secara terang-terangan 

menyuarakan pendapatnya tentang 

ateisme. Dalam perjalanannya, 

Indonesian Atheist (IA) menolak 

undang-undang yang telah final, serta 

beberapa kali menimbulkan perdebatan 

tentang konsepsi Tuhan. IA merupakan 

babak baru gerakan penolak konsep 

Tuhan pada abad ke-21 di Indonesia. 

 Berdasarkan uraian diatas, 

masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana eksistensi dari Indonesian 

Atheist yang bergerak melalui media 

internet ini, ditelisik dari sisi sejarah 

dan perkembangan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan 

pendekatan historis serta analisa 

komparatif. Subyek yang diambil 

adalah komunitas Indonesian Atheist 

yang bergerak melalui media internet 

dan juga berkembang di masyarakat 

dalam dunia nyata yang bersifat semi 

tertutup. 

 Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Indonesian 

Atheist mulai bergerak melalui sarana 

digital, yang kemudian berevolusi ke 

dunia nyata pada masyarakat Indonesia. 

Pada masa berdiri, IA hanya menjadi 

sebuah wadah penghimpun non-

believers di Indonesia, hingga pada 

masa perkembangan, IA bergerak lebih 

agresif menembus tataran konstitusi 

melalui ide. Namun, pada akhirnya IA 

hanya sampai pada tataran pikir semata. 

Dalam penelitian ini ditemukan 

berbagai corak pemikiran, setidaknya 

terdapat dua unsur pembentuk, yakni 

positivistik dan sekuler. Positivistik 

pada idealisme dan sekuler pada ranah 

propaganda yang darinya muncul 

berbagai keterkaitan antara ateis dengan 

masyarakat beragama di Indonesia dan 

undang-undang pemerintah. 
 

Kata Kunci (keyword) : Ateis, 

Indonesia, Sejarah, Eksistensi 
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I. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara berketuhanan yang mengakui enam 

agama resmi. Yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. 

Namun dari sekian banyak penduduk Indonesia sebagian kecil memilih untuk 

tidak bertuhan (non-believers).  

Saat ini Indonesia memiliki penduduk lebih dari 237 juta jiwa , dan 

pemeluk agama Islam tetap menempati urutan terdepan dari sekian banyak 

agama dan keyakinan yang ada. Sesuai dengan ideologi Pancasila, 

bahwasannya setiap penduduk yang berkebangsaan Indonesia agar 

mengamalkan butir-butir yang terkandung dalam sila pertama yaitu ; 

“Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab” (II/MPR/1978). Artinya, secara ideologi, setiap warga negara 

Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memeluk 

suatu agama.  

Bertolak belakang dari paparan di atas, fakta sosial menunjukkan 

bahwasanya di negara Indonesia melalui sensus ateis global yang berafiliasi 

dengan komunitas Indonesian Atheist, terjadi peningkatan jumlah Ateis dari 

600 anggota pada tahun 2011 menjadi 947 pada tahun 2013. Sebagai gerakan 

intra-konstitusi angka tersebut patut dipertimbangkan, mengingat bahwa 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keberagamaan. 

Berbicara tentang Ateis di Indonesia, beberapa tahun lalu masyarakat 

Indonesia dihadapkan dengan kasus yang dianggap oleh pemerintah sebagai 
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tindakan penistaan agama (blasphemy) yang dilakukan oleh seorang CPNS 

Sumatera Barat bernama Alexander Aan. Melalui akun jejaring sosialnya 

Aan melontarkan pernyataan bahwa Ia tidak mempercayai eksistensi Tuhan 

atau sama saja dengan mendaku sebagai Ateis, serta mengadvokasi 

masyarakat untuk bertujuan sama. Pada akhirnya Aan mendapat kecaman 

dari berbagai pihak atas tindakan yang dilakukan hingga pengadilan Muaro 

Sijunjung menjatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 

100 juta. 

Sikap a-teis adalah  negasi dari sikap teis itu sendiri, yang mana hal ini 

berkaitan dengan  jati diri seseorang dalam  memandang eksistensi Tuhan. Di 

Indonesia bentuk sikap seperti ini tergolong asing. Kasus Alexander Aan 

merupakan bagian kecil dari beberapa kasus yang pernah ada. Namun, jika 

kita menelisik beberapa pemberitaan di internet, dewasa ini tepatnya pada 

Maret 2013 masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan pemberitaan 

yang berhubungan dengan sikap a-teis. 

Adalah Karl Karnadi pemuda berusia 29 tahun yang secara terang-

terangan mengekspos dirinya melalui media nasional bahwa Ia berpandangan 

a-teis. Karnadi adalah pemuda berkebangsaan Indonesia yang tinggal di 

Jerman sejak tahun 2006 dan menempuh pendidikan S2 (strata dua) di bidang 

ilmu komputer. Karnadi merupakan pimpinan sekaligus pendiri komunitas 

Indonesian Atheist yang dirilis sejak tahun 2008 di media sosial internet, 

antara lain Website, Facebook, dan Twitter.  Terkhusus laman Facebook, 

Indonesian Atheist memiliki lebih dari 7000 anggota hingga tahun 2013. 
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Mengenai tujuan dari pendirian komunitas tersebut adalah semata-mata untuk 

mengubah stigma buruk masyarakat Indonesia tentang a-teis, dan mencoba 

menjembatani dialog antara ateis dan teis di Indonesia. Pada salah satu media 

nasional berbahasa asing Karnadi menyatakan : 

“We don’t want to preach, we only want to answer questions and correct 

false stereotypes about atheist” 

Disini Karnadi secara eksplisit mengajak agar masyarakat Indonesia 

mampu memahami perbedaan, bukan hanya pada lingkup Teologi, bahkan 

lebih dari itu. Terkait dengan undang-undang negara bahwasannya ateis tidak 

dapat berkembang di Indonesia, hal ini justru menjadi alasan bagi komunitas 

ini bahwasannya undang-undang menjamin kebebasan setiap warga negara, 

hanya saja masyarakat kurang mencermati. Dengan demikian, kelompok ateis 

tetap bisa hidup di Indonesia dengan damai tanpa diskriminasi dari pihak 

manapun. 

Dari deskripsi (penggambaran) masalah tersebut terdapat masalah yang 

menarik dan problematik untuk diketahui dan dijadikan untuk bahan kajian 

Teologi maupun Sosiologi mengenai gerakan ateis yang tumbuh di tengah 

mayoritas masyarakat beragama melalui media internet, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan komunitas  internet Indonesian 

Atheist pada tahun 2008-2013 ? 

Dengan deskripsi dan perumusan masalah tersebut, studi mengenai 

pergerakan ateis, maka kajian ini menjadi penting dengan tujuan : (1) 
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mengetahui Sejarah serta Perkembangan Indonesian Atheist pada Media 

Internet dalam kurun waktu lima tahun sejak masa berdirinya (2008-2013). 

II. Studi Terdahulu 

   Kajian atau penelitian yang secara khusus (spesifik) menelaah 

tentang ateis dalam “skala komunitas” (kelompok) sejauh pengetahuan 

penulis belum banyak dilakukan di lingkungan akademik. Kajian/penelitian 

selama ini yang dilakukan lebih bersifat umum terutama tentang sikap ateis 

secara personal. 

   Penelitian yang bersifat umum tersebut memberikan khazanah 

yang cukup tentang beragam corak keyakinan (position). Namun, kajian 

tersebut belum cukup memberikan tempat khusus bagi fenomena pergerakan 

(komunitas) ateis di Indonesia. 

Beberapa penelitian mengenai sikap ateis pada tataran individu 

telah banyak dilakukan. Karya ilmiah yang pernah dilakukan terkait ini 

adalah tentang “Ateis dan Konsep Takdir” oleh Agus Mustofa seorang 

penggiat tasawuf modern serta penulis aktif. Dalam karya tersebut terdapat 

himpunan tanya jawab yang ditujukan kepada seorang ateis asal Surabaya 

bernama Brian Koentjoro, Brian adalah seorang warga negara Indonesia  

yang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Australia. Dalam kajian 

tersebut terdapat beberapa dialog terkait konsep takdir dan kehendak bebas 

dalam tataran ateis. 
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III. Kerangka Pikir 

Penelitian mengenai suatu masalah dalam kajian ilmu-ilmu sosial 

maupun teologi menghasilkan pengertian secara konkrit tentang suatu objek. 

Deskriptif merupakan gambaran lugas mengenai suatu pokok masalah yang 

di teliti.  

Ateis seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, merupakan 

negasi (pengingkaran) dari sikap Teis. Dalam diskursus teologi, ateis 

menjadi sebuah lawan atas keberadaan Tuhan. Bagi ateis, Tuhan memang 

diyakini oleh banyak manusia akan tetapi sulit untuk membuktikan 

keberadaannya. Adapun pengalaman keagamaan yang dijadikan oleh 

pemeluk agama sebagai landasan teologis, ternyata tidak dapat dijadikan 

sebagai bukti keberadaan Tuhan. William James (1842-1910) 

mengungkapkan dalam bukunya yang terkenal The Varieties Of Religious 

Experience, pengalaman personal keagamaan seseorang tidak pernah 

dianggap sebagai argumen penting pembuktian adanya Tuhan. Karena bagi 

kelompok ateis, konsepsi tentang Tuhan hanyalah imajinasi yang tidak dapat 

dibuktikan secara empiris. Sejalan dengan ini, Karl Marx (1818-1883) juga 

menyatakan bahwa, ide tentang adanya Tuhan adalah suatu reflex dari 

ketidakmampuan manusia. Karena manusia tidak dapat mengerjakan hal-hal 

yang besar, maka ia mengkhayalkan adanya zat yang maha Kuasa. Paham-

paham yang disebarkan oleh Marx, James, Lenin, Freud, serta ideologi 

positivisme dianggap sebagai faktor keragu-raguan seseorang terhadap 

agama.   
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Jika mencermati kajian yang dilakukan oleh Indonesian Atheist, 

disana terdapat pelbagai penerapan disiplin sains dan tekhnologi, hal ini 

sejalan dengan pergerakan pada tahun 1830-an dimana sains mulai 

melemahkan kepastian religius masyarakat. Seperti ungkapan Charles Lyell 

(1797-1875) pada bukunya yang berjudul Principles Of Geology 

bahwasannya kerak bumi jauh lebih tua daripada enam ribu tahun yang 

disebutkan dalam alkitab. Pelemahan terhadap teks suci agama kerap 

dilakukan oleh kelompok ateis. Selain itu, sifat reduktif yang dimiliki oleh 

ateis juga pernah tergambar pada masa romantisisme, dimana ateis mereduksi 

nilai-nilai intuitif dan imajinatif manusia dan menggantikannya dengan 

saintifik.  

Selain itu, pergumulan antara ateis dan teis di Indonesia menjadi 

bahasan yang cukup vulgar, hal ini terkait dengan undang-undang yang 

berlaku, serta masyarakat Indonesia yang agamis. Komunitas seperti 

Indonesian Atheist memaksa pemerintah Indonesia untuk kembali membuka 

catatan konstitusi. TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 yang disusul dengan 

rekonsiliasi pada tahun 2006 tentang penolakan paham Komunisme serta 

Ateisme ternyata tidak mampu menyurutkan niat kelompok ateis untuk 

mendapat hak kebebasan di Indonesia.  

Adapun mengenai persinggungan antara kelompok ateis dengan 

kelompok beragama di Indonesia secara otomatis mengikuti trayek konstitusi, 

dimana kelompok beragama mampu membantah paham ateisme berdasarkan 

adanya undang-undang yang melarangnya. 
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Dengan demikian penelitian ini memuat tiga variabel, yakni eksistensi 

kelompok ateis, sikap kelompok teis terhadap kelompok ateis, serta pengaruh 

undang-undang terhadap dua variabel tersebut. 

IV. Metodologi 

Suatu penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini, supaya tidak menimbulkan kerancuan 

metode penelitiannya. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), oleh sebab 

itu bersifat deskriptif. yakni pencandraan secara sistematis, faktual, akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dalam wilayah tertentu. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis yakni, studi 

tentang peristiwa di masa lampau. Sejarah merupakan peristiwa faktual di 

masa lampau, bukan kisah fiktif apalagi rekayasa. Menurut Baverley 

Southgate menghendaki pemahaman obyektif terhadap fakta-fakta historis. 

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah 

dan perkembangan yang berkaitan dengan Komunitas Indonesian Atheist yang 

bergerak di media internet. Sehingga dapat dipelajari faktor yang 

mempengaruhinya dan mendukungnya. 

V. Subjek 

Penelitian ini berlatar belakang dari keberadaan komunitas “Indonesian 

Atheist” yang bergerak di media sosial internet. Sasaran dari pendirian 

komunitas ini adalah masyarakat Indonesia, sesuai dengan namanya yakni 
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“Indonesian Atheist”. Komunitas ini berdiri dan berkembang di tengah 

masyarakat Indonesia melalui jaringan internet. Maka, status komunitas ini 

adalah semi tertutup. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat 

diakses. 

Wilayah penelitian ini tidak terbatas pada suatu regional (Kotamadya, 

Kabupaten, Kecamatan, atau Desa), namun lebih mengerucut pada suatu 

populasi media maya yang tergabung dalam beberapa jejaring sosial. Antara 

lain ; Website, facebook, dan Twitter, yang berisi lebih dari 7000 anggota pro 

dan kontra ateis. Dalam hal ini penulis tidak hanya mengobservasi secara 

langsung tetapi juga melakukan penelitian secara visual lapangan, yang terkait 

dengan pengelompokan data tentang masyarakat ateis dan masyarakat teis 

Indonesia. 

VI. Pengelompokan Data 

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan 

metode observasi.Yang dimaksud observasi disini adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di 

lapangan. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan 

dengan kegiatan-kegiatan, tingkah laku dan karakteristik dari komunitas 

Indonesian Atheist dalam lingkup digital, antara lain forum facebook “Anda 

Bertanya Ateis Menjawab” (berisi dialog aktif antara ateis dan teis yang 

berlangsung setiap hari), laman facebook Indonesian Atheist (berisi dialog 

internal anggota Indonesian Atheist) , dan website resmi Indonesian Atheist 

(berisi informasi aktual terkait perkembangan Indonesian Atheist di 
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Indonesia). Adapun yang dilakukan oleh peneliti yakni mengamati secara 

langsung dinamika yang terjadi pada komunitas tersebut melalui sarana 

digital seperti yang telah dipaparkan diatas. Selain itu peneliti juga terjun 

langsung dalam mengikuti serta mengamati kegiatan yang berlangsung dalam 

lingkup internal Indonesian Atheist. 

Selain itu terdapat metode wawancara sebagai instrumen untuk 

memperkuat validitas data. Wawancara disini adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi 

informan atau responden. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara bebas terbimbing melalui media sosial (digital). 

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang : 

a. Sejarah berdirinya Indonesian Atheist 

b. Pelaksanaan kegiatan Indonesian Atheist 

c. Pengaruh serta eksistensi di Indonesia 

Adapun subjek yang diwawancarai adalah pimpinan atau founder dari 

komunitas Indonesian Atheist, anggota aktif  Indonesian Atheist, serta 

masyarakat non-ateis yang berada pada wilayah penelitian. 

Kemudian, diantara beberapa metode yang telah dipaparkan 

sebelumnya juga terdapat suatu metode untuk menyokong data atau lebih 

tepatnya digunakan sebagai landasan dari berbagai data, yakni metode 

dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, prasasti, notulen rapat, dan lain 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari atau memperoleh data atau 
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informasi yang berkaitan dengan Indonesian Atheist serta hubungan antara 

non-ateis (teis) di Indonesia. 

Dokumen yang dijadikan sumber data antara lain buku-buku, buletin, 

catatan, web atau blog yang berasal atau berkaitan dengan komunitas 

Indonesian Atheist khususnya dan Ateis pada umumnya.  

VII. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 

Tafsiran disini dimaksudkan sebagai pemberian makna kepada analisis, 

menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. 

Kemudian data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diolah 

berdasarkan reliabilitas dan validitasnya yang kemudian dilanjutkan dengan 

analisa komparatif. Analisa komparatif bertujuan untuk menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu kelompok 

(komunitas) atau membandingkan perubahan-perubahan pandangan orang 

atau grup.  

Analisis data diawali dengan penyusunan yang dilanjutkan dengan 

mendeskripsikan data tersebut, serta pemberian makna yang dilanjutkan 

proses komparasi terhadap beberapa variabel. Selanjutnya, data yang 

terkumpul dari hasil subjek penelitian yaitu Komunitas Indonesian Atheist 

dan Masyarakat Teis disajikan secara cermat dan diklasifikasi lalu ditarik 

kesimpulan dari karakteristik masing-masing. 
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VIII. Komunitas Indonesian Atheist 

Indonesian Atheist berdiri pada tahun 2008 melalui jaringan internet. 

Tujuan dari didirikannya komunitas ini yakni ada dua faktor, yang pertama, 

Indonesian Atheist bertujuan untuk menghimpun sesama ateis dan agnostik. 

Kedua, ingin menjembatani dialog antara ateis dan teis di Indonesia dan 

mencoba meluruskan pemahaman tentang ateis yang berkembang di 

masyarakat.  

Hingga saat ini Indonesian Atheist memiliki anggota resmi yang 

terdaftar melalui uji seleksi sebanyak 1.453 anggota yang terdiri dari berbagai 

latar belakang pemikiran, diantaranya ateis murni, agnostik, panteis, deis, dan 

free thinker. 

a. Keanggotaan 

Untuk menjadi anggota dari komunitas Indonesian Atheist (IA) tidak 

dibutuhkan akses riil, hanya dibutuhkan akses jaringan internet yang 

diarahkan pada situs resmi IA. Adapun uji penyeleksian ini diantaranya, 

mengisi formulir yang berisi tentang pertanyaan seputar latar belakang pribadi 

dan argumentasi sosial yang dapat diperoleh dari web resmi IA. Adapun isi 

dari formulir tersebut yakni sebagai berikut : 

1. Nama lengkap anda sesuai profil Facebook. 

2. Alamat email utama anda. 

3. Bila anda mendaftar IA (Indonesian Atheist) menggunakan profile 

palsu/dengan identitas palsu, tolong sertakan alamat facebook profile yang 

menggunakan identitas asli (akun facebook asli akan kami rahasiakan). 
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4. Apakah yang anda harapkan dari bergabung di IA? 

5. Diantara pernyataan ini, manakah yang lebih mewakili pemikiran anda 

sebagai ateis/agnostik terhadap keberadaan Tuhan?  

6. Saya percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. 

7. Saya percaya Tuhan adalah alam semesta/hukum alam 

8. Saya tidak tahu Tuhan ada/tidak, saya asumsikan tidak ada selama tidak 

ada bukti. 

9. Saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak 

10. Saya membenci Tuhan 

11. Other (jawaban lain) 

12. Bisakah anda menceritakan tentang perjalanan anda menjadi 

ateis/agnostik? Tolong sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

13. Bagaimana pandangan anda tentang kreasionisme/penciptaan alam 

semesta? 

14. Bagaimana pandangan anda tentang isu-isu sosial terkait kaum minoritas 

lainnya seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) ? 

15. Apakah profesi anda saat ini ? 

16.  Apakah pendidikan tertinggi anda ? 

17.  Di provinsi mana anda saat ini tinggal ? 

18.  Silahkan berikan komentar tambahan yang ingin anda sampaikan tentang 

IA dan komunitas ateis di Indonesia, yang belum ditanyakan di 

pertanyaan-pertanyaan diatas. 
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Selanjutnya, seluruh rangkuman pertanyaan diatas dikirim ke alamat 

email admin, dan di seleksi untuk memperoleh keanggotaan di komunitas 

Indonesian Atheist. 

b. Kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan oleh IA tidak seperti kegiatan komunitas 

pada umumnya. Komunitas IA lebih menitikberatkan pada aktifitas online. 

Namun, di dalam kordinasi online tersebut juga terdapat pimpinan dan 

beberapa admin untuk mengatur jalannya setiap kegiatan yang diadakan. 

Adapun kegiatan tersebut diantaranya adalah dengan menciptakan sebuah 

komunitas dunia maya yang terdiri dari : 

1. Forum facebook “Anda Bertanya Ateis Menjawab” atau disingkat 

dengan “ABAM”. Forum ini  terdiri dari anggota pro-ateis dan 

kontra-ateis (teis) yang berjumlah 7400 anggota pada pertengahan 

tahun 2013 (Mei) dan berkembang menjadi 45.818 anggota pada awal 

tahun 2014 (Februari), yang mana forum ini berisi dialog aktif antara 

masyarakat ateis dan masyarakat teis yang berlangsung setiap hari. 

2. Forum facebook Indonesian Atheist. Forum ini berisi dialog 

internal anggota resmi Indonesian Atheist. 

3. Web atau blog resmi Indonesian Atheist. Website ini berisi 

informasi aktual terkait perkembangan Indonesian Atheist di 

Indonesia, serta kajian-kajian atau rangkuman jawaban yang berasal 

dari beberapa forum yang telah disebutkan sebelumnya (forum 

facebook ABAM dan forum facebook Indonesian Atheist).  
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Adapun tujuan dari diciptakannya beberapa media online tersebut 

adalah untuk mengganti interaksi yang bersifat riil kepada khalayak 

umum. Selain kegiatan online, IA juga memiliki kegiatan yang bersifat riil 

(offline), namun hanya terkhusus bagi anggota resmi IA dan orang yang 

telah mendapatkan izin dari pihak IA. Adapun kegiatan offline tersebut 

diantaranya adalah gathering yang diadakan setiap bulan di beberapa 

tempat. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam acara gathering tersebut antara 

lain: Nongkrong (duduk menikmati makanan dan minuman yang disajikan 

dalam suatu tempat), Ngobrol (membicarakan isu-isu terkini yang terkait 

dengan ateis).   

Di sisi lain IA juga memiliki kegiatan yang bersifat sosial seperti 

bantuan kemanusiaan. Hal ini pernah dilakukan pada tahun 2013 terkait 

bencana Topan Haiyan di Filipina. Namun, bantuan tersebut tidak berupa 

kegiatan bersama di publik, hanya bantuan donasi yang dikirim melalui 

instansi yang berbeda (nebeng).  

Kegiatan secara riil memang terlalu sulit bagi komunitas IA, 

ancaman-ancaman yang muncul terkait dengan status ateis di Indonesia 

masih menjadi penghambat. Kegiatan gathering yang kerap diadakan juga 

tak lepas dari ancaman dari berbagai oknum, terlebih pasca kasus 

Alexander Aan. 

Tindakan Alexander Aan yang secara terang-terangan menolak 

eksistensi Tuhan memang dianggap sebagai tindakan yang fatal bagi 
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kalangan ateis di Indonesia pada umumnya, hal ini terkait dengan 

perundang-undangan di Indonesia yang masih belum menerima asas 

penolakan terhadap Tuhan. Jika kita sedikit menelusuri setiap individu 

yang berada di komunitas IA, tidak ada satupun member yang secara 

terang-terangan memperlihatkan identitas asli mereka. Bahkan di lingkup 

dunia maya pun, kecuali pimpinan dari IA sendiri, yakni Karl Karnadi, 

itupun karena ia berdomisili di luar Indonesia. 

 

IX. Ateis dan Masyarakat Beragama 

Teis merupakan antonim dari Ateis, yang berarti percaya akan 

keberadaan Tuhan atau bisa disebut sebagai masyarakat kitab (wahyu), yaitu 

masyarakat yang berpijak pada norma kewahyuan yang berasal dari Dzat 

transenden, yakni Tuhan. Dalam formulasi Arkoun, definisi masyarakat kitab 

memiliki wilayah tersendiri, yaitu masyarakat yang berpedoman pada tiga 

agama semit (Yahudi, Kristen, dan Islam). 

Dalam penelitian ini pengertian masyarakat teis tidak digambarkan 

secara luas, tetapi hanya masyarakat teis yang berada pada salah satu wilayah 

kelompok ateis, dalam hal ini individu teis yang berada di lingkup forum 

facebook ABAM, yang mana didalamnya terdapat aktifitas kelompok teis 

dan kelompok ateis yang nantinya mampu menghasilkan gambaran simpel 

tentang sikap teis terhadap ateis dalam skala (populasi) kecil.  

Kelompok ateis (anggota IA) yang aktif berdiskusi di dalam forum 

ABAM terbilang sangat minim dibanding dengan jumlah anggota yang 

berada pada forum tersebut, hal ini tercermin pada setiap thread (topik 
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bahasan) baru yang muncul hanya dijawab oleh beberapa narasumber yang 

sama dengan berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 

teis. 

Kelompok teis di dalam forum tersebut kerap melontarkan pertanyaan 

yang bersifat teologis. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul 

antara lain seperti, “mengapa ateis tidak setuju/menentang agama?”, “jika 

Tuhan tidak ada, darimana adanya alam semesta ?” , “tanpa agama, apa 

landasan moral ateis ?”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih kompleks. 

Selain itu kelompok teis juga kerap mengajukan pertanyaan yang bersifat 

flamming (memicu perdebatan). 

Dalam mengamati aktifitas forum tersebut, peneliti mencoba 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok teis secara tertutup 

(internal) yang bersifat interview, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

penilaian kelompok teis terhadap kelompok ateis. Diantara banyak anggota 

yang berada di dalam forum tersebut mayoritas penentang adalah dari 

keyakinan agama Islam. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan adalah yang 

berkenaan dengan status ateis serta sikap sebagai masyarakat teis terhadap 

adanya kelompok ateis di Indonesia.  

Masyarakat teis secara umum sangat mengenal ateis. Namun, 

anggapan ini masih belum tepat, karena masyarakat masih “mencampur” 

antara pemahaman ateis dan ideologi Komunis. Bagi kelompok ateis 

pemahaman ini perlu diluruskan, inilah tujuan utama ateis Indonesia 

membentuk komunitas seperti Indonesian Atheist. 
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Dalam hal ini kelompok teis tidak bisa menerima keputusan secara 

sepihak. Dalam kaitannya dengan status ateis di Indonesia harus selalu 

merujuk kepada undang-undang yang ada. Bagi kelompok teis, sampai 

kapanpun pemerintah tetap harus menindak tegas individu yang melakukan 

penyebaran paham ateis, karena tidak sesuai dengan sila pertama ; Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Namun.bagi kelompok ateis, sila pertama bukan merupakan 

halangan untuk mendirikan sebuah paham yang berhaluan anti-Tuhan. 

Adapun mengenai kebebasan individu, kelompok teis tetap bertindak 

moderat. Karena memang tidak ada undang-undang yang secara eksplisit 

menegaskan bahwa warga negara Indonesia wajib meyakini suatu agama.  

Sejalan dengan peta variabel yang dijabarkan sebelumnya bahwa sikap 

masyarakat teis di sini secara otomatis mengikuti trayek konstitusi, yang 

berarti bahwa penolakan teis terhadap paham ateisme di Indonesia selalu 

condong dengan kebijakan pemerintah, atau bahkan pasrah terhadap 

ketentuan yang dihasilkan oleh pemerintah. Jika pemerintah melegalkan 

penyebaran paham ateisme, maka masyarakat teis hanya bisa pasrah terhadap 

pemerintah. 

Konklusi yang muncul dari kalangan teis secara umum memang 

tampak apatis (acuh tak acuh), hal ini disinyalir karena minimnya 

pengetahuan masyarakat awam khususnya tentang status ateis di Indonesia, 

atau bahkan pengertian umum “ateis” itu sendiri. 
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X. Ateis dan Undang-undang Pemerintah 

Dalam hal kebebasan keyakinan, kelompok ateis menganggap bahwa 

kebijakan ofisialisasi agama merupakan bentuk pengekangan terhadap 

masyarakat minoritas. Karl Karnadi selaku pimpinan dari Indonesian Atheist 

berpendapat bahwa masyarakat ateis tidak berbeda dengan masyarakat 

Indonesia yang lain. 

Terlebih Karl Karnadi berargumen bahwa kebebasan memeluk 

keyakinan tidak akan berarti jika masalah akta kependudukan masih 

dipersulit, pengurusan kartu tanda penduduk yang harus mencantumkan 

agama resmi merupakan tindakan tidak adil. Seharusnya pemerintah 

menghapus kolom agama tersebut, karena masyarakat Indonesia tidak 

seluruhnya masuk dalam agama yang diakui pemerintah saja, karena masih 

banyak masyarakat Indonesia yang memeluk kepercayaan seperti kejawen, 

sunda wiwitan, dan kepercayaan lokal lainnya. Pengosongan kolom agama 

bagi kelompok minoritas merupakan tindakan diskriminatif. 

Adapun terkait dengan Sila pertama ideologi Pancasila yang 

menyebutkan unsur ketuhanan dalam bernegara, kelompok ateis secara tegas 

berargumen bahwa tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk meyakini 

suatu agama. 

Selain itu kelompok ateis juga menegaskan bahwasannya di dalam 

sumber dari segala sumber hukum Indonesia (UU No.X Tahun 2004 tentang 

pembentukan undang-undang pasal 2) , tafsir hukum Pancasila juga 

diturunkan dan ditafsir menjadi konstitusi dan udang-undang yang berlaku. 
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Sampai hari ini tidak undang-undang atau peraturan yang melarang seorang 

warga negara Indonesia untuk menjadi ateis. 

XI. Eksistensi Ateis di Indonesia 

Berbicara tentang ateis di Indonesia tidak terlepas dari peran ideologi 

Komunis yang pernah ada. Walaupun sejatinya minim korelasi, paling tidak 

melalui trayek ini dapat diperoleh gambaran singkat mengenai embrio 

kelompok ateis di Indonesia. 

Gagasan Komunis pertama kali dibawa oleh warga Belanda bernama 

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet pada tahun 1913. Bersamaan 

dengan rekannya Adolf Baars, Sneevliet mendirikan ISDV (Indische Sociaal-

Democratische Veereniging). Pada mulanya ISDV menyebarluaskan gagasan 

sosialis, tapi kemudian berpaling sepenuhnya pada Komunisme. 

Kurang lebih tiga tahun sebelumnya, pada tahun 1911 seorang 

pengusaha batik asal Solo bernama Haji Samanhudi (1868-1956) mendirikan 

sebuah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada awalnya 

SDI bukan merupakan organisasi politik, tapi seiring berjalannya waktu, 

pimpinan cabang yang berada di Surabaya mengubahnya menjadi gerakan 

politik. Selanjutnya pada tahun 1912 nama “Sarekat Dagang Islam” diubah 

menjadi “Sarekat Islam” saja dengan membuang kata “Dagang”. Pimpinan di 

balik gubahan itu adalah H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) seorang ahli 

pidato yang gemar berpolitik.  

Pada masa awal berdiri, SI dihadapkan dengan berbagai permasalahan 

politik yang berkaitan dengan sikap Muslim terhadap pemerintah kolonial, hal 
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ini mendorong SI untuk segera menentukan kebijakan. Tjokroaminoto selaku 

pimpinan tinggi SI memahami kekhawatiran Muslim, hingga dari situ muncul 

pernyataan bahwa.“Menurut syariat Islam, umat Muslim harus tunduk pada 

pemerintahan Belanda, dan mengikuti perundang-undangan yang ada.” 

Tantangan lain yang dihadapi SI adalah terkait asas dasar organisasi, 

apakah tetap ketat berhaluan Islam atau diubah menjadi Komunis, persoalan 

ini menyita waktu hampir 10 tahun sejak awal pendiriannya. Terlebih cabang 

SI pada masa berkembang banyak terpengaruh oleh ISDV, bahkan cabang SI 

di Semarang telah berubah haluan menjadi organisasi Komunis. Diantara 

pemimpin cabang Semarang adalah Semaun, Darsono, dan Alimin. Mereka 

beranggapan bahwa dasar CSI (Central Sarekat Islam) tidak sanggup 

menerima kemajemukan masyarakat Indonesia, maka dari itulah asas dasar SI 

harus diubah menjadi Komunis agar dapat menerima segala macam lapisan 

masyarakat. 

Di Solo hubungan antara SI dan Komunis sangat harmonis, Haji 

Misbach (wafat 1926) yang juga merupakan tetua dari SI Solo menganggap 

bahwa Islam dan Komunisme adalah sama pentingnya, maka dari itu harus 

tetap berjalan beriringan. Alih-alih SI menjadi organisasi yang berjuang untuk 

gagasan komunis. 

Selain Haji Misbach, ulama yang menyokong pergerakan Komunisme 

adalah Datuk Batuah. Batuah menjadi lokomotif pergerakan Komunisme di 

wilayah Sumatera Barat. Bahkan Hamka dalam bukunya yang berjudul Ajahku 



21 
 

 
 
 

menjelaskan bahwasannya Batuah bertanggung jawab atas penyebaran 

Komunisme di Minangkabau. 

Pada akhirnya nama Tjokroaminoto, Semaun, Haji Misbach, dan 

Batuah menjadi tokoh utama pergerakan Islam-Komunis di Indonesia melalui 

organisasi yang mereka ciptakan. 

a. Komunisme dan Ateisme 

Dalam arti singkat Komunisme merupakan sub-ideologi politik 

yang berkaitan dengan pemerataan stratifikasi sosial. Hal ini berbeda 

dengan Ateisme yang merupakan bentuk penolakan terhadap konsep 

keTuhanan. Komunisme berawal dari Manifesto Komunis yang 

dipublikasi oleh Karl Marx (1818-1883) beserta Friedrich Engels (1820-

1895) pada liga komunis di Jerman tanggal 21 Februari 1848, yang mana 

di dalamnya memuat tentang perjuangan kelas (stratifikasi sosial). 

Adapun definisi ateisme menurut Karl Karnadi adalah, bentuk 

ketidakpercayaan terhadap Tuhan dan dewa-dewi.  Dalam kata lain, 

seorang ateis tidak mempercayai adanya bentuk kesadaran yang biasa 

disebut Tuhan, dalam penciptaan alam semesta. 

Korelasi antara Ateis dan Komunis terletak pada muatan yang 

terkandung dalam manifesto yang dilancarkan oleh kedua tokoh tersebut, 

yakni Marx dan Engels. Didalam manifesto komunis, terdapat peringatan 

terhadap “proyeksi mistis” yang dilakukan oleh kelompok borjuis untuk 

melancarkan tindakan eksploitatifnya dalam perseteruan antar kelas. 
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Proyeksi mistis yang dimaksud adalah agama yang dijadikan suatu 

alat untuk memobilisasi rakyat agar patuh terhadap kehendak kelompok 

penguasa (kapitalis). Maka dari itulah Marx dan Engels melalui manifesto 

komunisnya, selain membangkitkan semangat kebebasan kelas, juga 

mencoba untuk menafikan konsep agama yang dianggap sebagai faktor 

penghambat kemajuan rakyat.  

Mensejajarkan Komunisme dan Ateisme sangat tidak mudah 

bahkan terbilang absurd , hal ini seperti menggabungkan antara Islam dan 

Demokrasi. Komunisme lebih dipandang sebagai alat dominasi kekuasaan 

sedangkan Ateisme lebih bersifat transenden.  

Penulis dalam hal ini mencoba untuk menganalisis beberapa kaitan 

antara ide Komunisme di Indonesia dan Ateisme. Banyak yang berasumsi 

bahwasannya mensejajarkan Komunisme dan Ateisme adalah suatu 

tindakan yang berlebihan.  

Untuk lebih idealnya penulis mencoba untuk memaparkan sedikit 

tentang ide-ide atau pernyataan yang berhubungan dengan Ateisme  yang 

tercermin dari beberapa tokoh Komunis di Indonesia.  

Pertama adalah Tan Malaka, seorang pimpinan partai komunis ke-2 

setelah Sneevlit. Banyak yang berpendapat bahwa Tan merupakan seorang 

Islam yang taat, karena dari kecil sudah dididik oleh keluarganya yang 

religius dan juga hidup di lingkungan Minang yang terkenal sebagai basis 

pembaharuan Islam Indonesia. Namun, jika kita melihat beberapa 

pernyataannya ketika misalnya saat pidato di Kongres Komunis 
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Internasional IV, di Moscow, Rusia, pada tahun 1922, Tan mengatakan 

bahwa:  

“Ketika menghadap Tuhan saya seorang muslim, tapi manakala 

berhadapan dengan manusia saya bukan muslim”. 

 

Pernyataan Tan di atas menunjukkan sikap-sikap keterpengaruhan 

terhadap ide-ide Sosialisme dan Komunisme, seperti yang telah penulis 

ungkapkan sebelumnya bahwa Komunisme sedikit banyak telah 

mereduksi sikap intuitif dan keberagamaan masyarakat. Belum lagi jika 

kita menyelami pemikiran dari Tan sendiri lebih mengarah ke 

Trotskyisme, atau berkiblat ke pemikiran Leon Trotsky, yang mana 

Trotsky merupakan sorang ahli teori Marxis. 

Bukan hanya itu, di dalam karyanya yang terkenal yaitu Madilog 

(1948), Tan juga menunjukkan sikap-sikap penolakan terhadap konsep 

Dewa-dewi dan menggantikannya dengan ide-ide saintifik tanpa 

menyisakan ruang bagi konsep ketuhanan sedikitpun. Dalam Madilog Tan 

mengatakan :  

 “Diperingatkan lagi, bahwa maha Dewa Rah dalam kurang 

dari sekejap mata, dengan kata PEPATAH saja, menimbulkan 

jutaan-jutaan Bintang, Bumi dan langit. Pertama di sini kita 

lihat kejadian yang berlawanan dengan common sense, pikiran 

sehat. Baik dalam kamarnya ahli pisah, ataupun diluarnya tak 

pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda.” 

  

Dari alur kalimat di atas, Tan mencoba menjelaskan tentang proses 

penciptaan alam semesta yang mengacu pada pemikiran Darwin (evolusi), 

yang kemudian melanjutkan kesimpulannya pada penolakan terhadap 
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kreasionisme. Kreasionisme merupakan konsep penciptaan seperti yang 

diyakini oleh beberapa agama, khususnya agama semit. 

Secara tidak langsung Tan menyampaikan bahwa kemunculan 

sebuah benda tidak bisa berasal dari ucapan semata, seperti “Bim Salabim” 

atau “Kun Fayakun”. Tapi di sini Tan memakai contoh lain dengan 

mengambil konsep keyakinan Mesir Kuno, yakni Dewa Rah yang mampu 

menciptakan suatu benda hanya dengan sekali berucap. 

Pemikiran semacam itu bukan hal baru, bahkan Charles Lyell 

(1797-1875) dalam karyanya seperti yang sudah dipaparkan di halaman 

sebelumnya juga memiliki pola pikir demikian. Jika kita melihat kembali 

ke pemikiran-pemikiran yang disajikan oleh Indonesian Atheist, maka 

akan ditemukan kemiripan. Dengan seperti itu setidaknya tataran pola 

pikir gerakan ateis dari abad ke-18 hingga sekarang terdapat banyak 

kesamaan, dengan mengambil pemikiran Lyell, Tan, dan kelompok 

Indonesian Atheist. 

Yang Kedua adalah Soemarsono, Ia merupakan mantan pimpinan 

Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Ia juga merupakan koordinator 

pasukan ABRI yang pro-Partai Komunis pada saat peristiwa pelucutan 

militer 18 september 1948.  

Dalam kisahnya, Soemarsono sedang berkunjung ke rumah salah 

satu anak dari petinggi PKI, yakni Alimin untuk mengadakan pertemuan 

membicarakan suatu masalah terkait dengan kebijakan “jalan baru” Partai 

komunis. Pada saat itu Alimin tidak setuju dengan keputusan yang 
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diberikan oleh kawannya Musso sebelum meninggal dunia. Alimin 

mengatakan kepada Soemarsono bahwa Ia bermimpi bertemu almarhum 

Musso, dan di dalam mimpinya tersebut Musso berkata kepada Alimin, 

“Min, aku salah.” Kemudian dari mimpi tersebut Alimin menafsirkan 

bahwa ide “jalan baru” yang muncul dari Musso dianggap batal. 

Mendengar cerita seperti itu Soemarsono mengatakan “Orang komunis 

kok percaya yang gaib (…).” 

Dari sepenggal cerita di atas setidaknya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dari beberapa penganut ide Komunis diantaranya tidak 

mempercayai hal-hal gaib. Walaupun terkesan remeh tapi setidaknya cerita 

tersebut dapat mewakili pola pikir orang-orang yang berhaluan Komunis. 

b. Eksistensi Indonesian Atheist di Negara Beragama 

Keberadaan kelompok ateis di Indonesia memunculkan beberapa 

pertanyaan terkait dengan status semu yang disandangnya. Selain itu 

masyarakat tentu berpikir bagaimana menjaga kerukunan hidup dengan 

kelompok ateis yang notabene tidak mengakui suatu landasan moral 

apapun. Bagi masyarakat awam keberadaan kelompok ateis terbilang 

cukup asing. Romantisisme mengenai keberadaan kelompok anti-Tuhan 

tentu kembali merujuk pada gerakan Komunis pada masa lampau, hal ini 

tercermin dari banyaknya anggapan masyarakat yang menyimpulkan 

bahwa ateis berasal dari rahim ideologi Komunis itu sendiri. Walaupun 

tidak ada keterkaitan yang signifikan, setidaknya sikap anti-Tuhan juga 

muncul dalam dialektika Komunis. 
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Dalam hal ini, komunitas Indonesian Atheist (IA) sangat menolak 

anggapan tersebut, dengan berargumen bahwasannya ateis tidak memiliki 

kaitan dengan ideologi Komunis, karena banyak masyarakat agamis yang 

juga mengikuti ideologi tersebut.  

Kaitannya dengan ini Karl Karnadi selaku founder IA juga 

menegaskan bahwa tidak ada satu pasal pun yang melarang keberadaan 

ateis di Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia berhak 

mendapatkan kebebasan. 

Data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 

kegiatan komunitas ini adalah bahwasannya kelompok IA atau kelompok 

ateis pada umumnya merasa terisolir dengan keadaan. Hal ini berkaitan 

erat dengan masalah keamanan. Bahkan ketika peneliti bertemu dengan 

salah satu anggota IA yang tergabung dalam chapter Yogyakarta. Dalam 

pertemuan tersebut mereka sangat selektif dalam menerima pihak luar. 

c. Kehidupan Kelompok Ateis 

Sebagai anggota dari salah satu kelompok yang termasuk dalam 

gerakan intra-konstitusi, individu yang tergabung dalam Indonesian 

Atheist selalu menjauhi aktifitas publik.  

Anggota komunitas IA tidak berkenan untuk menunjukkan atau 

mengekspos informasi tentang dirinya, bahkan aktifitas yang dilakukan di 

dalam dunia maya pun tetap menggunakan identitas palsu. Seperti ketika 

peneliti mengajukan pertanyaan wawancara, beberapa sumber dari IA 

tidak ada satu pun yang berani menyebutkan nama aslinya. 
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Menjadi ateis di Indonesia sangat tidak mudah lantaran masih 

banyak ancaman yang datang dari berbagai arah. Ancaman-ancaman yang 

berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan utama 

bagi ketidaksiapan kelompok ateis untuk menyuarakan pendapatnya di 

ranah publik, karenanya ateis di Indonesia hanya bergerak melalui opini 

yang terhubung melalui media. 

Terlebih lagi, kelompok ateis tidak hanya tertutup terhadap 

lingkungannya, namun masih banyak dari mereka yang dengan sengaja 

merahasiakan statusnya sebagai ateis terhadap anggota keluarganya. Hal 

ini dipicu dari faktor ketergantungan, ketika salah satu anggota keluar dari 

suatu keyakinan yang dipeluk oleh mayoritas keluarga, maka ini akan 

menjadi masalah. 

Kelompok ateis yang masih menempuh jenjang pendidikan, 

mereka juga sedikit teralienasi, bahkan banyak dari mereka yang masih 

menggunakan agama asalnya untuk menjauhi hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti celaan, hingga marjinalisasi. 

d. Ateis dan Kebangsaan 

  Jika kita melihat gerakan ateis pada abad ke-18 yang senantiasa 

mengedepankan sains, maka corak ateis pada saat ini juga tak jauh 

berbeda. Kelompok IA dalam perannya juga selalu menerapkan disiplin 

sains dan tekhnologi. Kajian-kajian keilmuan yang berbau saintifik 

menjadi menu utama bagi individu yang andil dalam pergerakan ini.  
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 Sains bagi mereka adalah alasan mengapa ia lahir di dunia, bagi 

mereka tujuan hidup adalah untuk membangun kesejahteraan, karena 

sebagian dari mereka tidak mempercayai konsep kehidupan setelah mati 

(afterlife). Bahkan ketika mereka ditanya “bagaimana anda tahu jika 

setelah mati tidak ada kehidupan”, mereka lantas menjawab dengan sedikit 

anekdot “saya tidak tahu. Tapi selama ini belum ada yang hidup lagi untuk 

melaporkan”. 

 Maka dari itu, dalam konsep bernegara mereka juga selalu 

mengedepankan sisi-sisi yang erat kaitannya dengan kebebasan, dalam 

pergerakannya mereka mengupayakan konsep negara sekular yang 

menurut mereka adalah keputusan final dan adil, karena menginginkan 

negara bebas dari intervensi agama. Atau singkatnya adalah agama dan 

negara harus dipisahkan (sekuler), jika tidak demikian maka masyarakat 

Indonesia akan selalu terbentur dengan norma-norma agama dalam 

bernegara. 

 Dari uraian diatas mungkin sedikit terbesit, mengapa ateis tidak 

memilih ideologi komunis yang notabene dari sejarah cukup erat 

hubungannya. Karena secara dialektis komunis lebih erat berurusan 

dengan politik-ekonomi, secara kasar komunis bertujuan untuk 

memperjuangkan ide-ide sosialisme yang berguna untuk kemajuan suatu 

kelas. Sedangkan Sekular lebih mengarah ke penerapan kebebasan secara 

luas. 
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XII. Pandangan Masyarakat Teis Terhadap Ateis 

Masyarakat teis dalam persinggungannya dengan ateis lebih 

banyak menganggap bahwa ateis merupakan keputusan yang tidak wajar, 

bukan hanya dipandang dari segi bernegara, tetapi juga terkait keyakinan 

diri. Teis berargumen bahwa penolakan terhadap Tuhan adalah cermin 

keangkuhan diri, karena tidak sadar akan adanya sang pencipta. Namun, 

bagi ateis, konsep penciptaan (kreasionisme) tersebut hanyalah doktrin 

yang hampir dimiliki oleh semua agama. 

Dari pengamatan yang dihasilkan dari forum ateis ABAM, pada 

umumnya kelompok teis bersikap toleran terhadap keputusan yang muncul 

dari kelompok ateis. Peneliti kerap menemukan kelompok teis yang 

sebelumnya adalah penolak argumentasi umum yang muncul, pada 

akhirnya lebih banyak setuju dengan pendapat-pendapat yang diajukan 

oleh kelompok ateis. Bahkan sebagian dari kelompok teis lebih memilih 

untuk mengambil “jalan damai” dalam perdebatan mengenai agama. 

Perihal ini memang cukup krusial, di mana dogma agama dibenturkan 

dengan sains. Masyarakat yang memiliki keyakinan agama rendah dapat 

dengan mudah terseret ke dalam sikap ateis.  

Ketika masyarakat teis berargumen bahwa “Bagaimana jika anda 

salah, dan Tuhan itu ada, apakah anda tidak rugi ?”. Ateis lantas menjawab 

“Semua orang bisa salah, bahkan anggapan teis terhadap Tuhan pun juga 

bisa salah, agama hanyalah menyangkut letak geografis, jika anda lahir di 

Amerika mungkin anda beragama Kristen, jika anda lahir di Israel 
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mungkin anda Yahudi, jika anda lahir di Arab mungkin anda memeluk 

Islam, jika anda lahir pada zaman Viking mungkin anda akan menyembah 

Thor.” 

Kesimpulan semacam itu dapat dengan mudah diterima oleh 

masyarakat Teis, karena lebih bersifat rasional dan terbarukan, 

dibandingkan dengan kitab-kitab yang muncul di abad pertengahan. Bagi 

masyarakat teis ini merupakan suatu pencerahan, di mana kegelisahan 

yang kerap muncul terkait dengan keyakinan, secara langsung sudah 

terjawab, dan dengan mudah masyarakat teis berpindah menjadi ateis, 

inilah yang disebut sebagai leap of faith (lompatan iman). Jika hal ini 

dibiarkan maka satu demi satu masyarakat teis akan berpindah haluan dan 

mungkin agama-agama yang saat ini ada akan punah digantikan dengan 

agama baru.  

Selanjutnya mengenai argumen masyarakat teis terhadap 

kependudukan ateis di Indonesia, dalam tataran bernegara, teis lebih 

menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh kelompok ateis adalah 

menyalahi aturan, karena secara jelas mereka menolak asas ideologi 

bangsa, yaitu Pancasila. Tetapi kaitannya dengan ini kelompok ateis 

berpendapat bahwa tidak ada yang melarang untuk menjadi ateis. Di sini 

terjadi perdebatan terhadap asas negara, masyarakat teis mengandalkan 

keputusan sila pertama ; Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan kelompok 

ateis menjawabnya dengan menggunakan dalih bahwasannya pemerintah 
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menjamin setiap kemerdekaan rakyatnya, sehingga ateis tetap dapat 

berkembang di Indonesia.. 

 

XIII. Status Konstitusi Ateis di Indonesia 

Dalam perundangan-undangan Indonesia yang membahas tentang 

status ateis, dalam hal ini Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud 

MD ketika ditemui oleh peneliti seusai acara seminar nasional RMI-NU di 

Sunan Hotel Solo pada tanggal 23 Februari 2014, ketika ditanya mengenai 

kependudukan ateis di Indonesia, Mahfud menjawab:  

“Sebelumnya hal ini sudah sering saya sampaikan di beberapa 

media, ya intinya tidak ada larangan terkait keberadaan ateis di 

Indonesia, hanya saja seseorang dilarang menyebarkan 

pemahaman itu ke khalayak, karena dari situlah ateis dapat 

dikenai hukuman”. 

 

Dengan kata lain, Mahfud ingin menegaskan bahwa seorang ateis 

dapat dikenai hukuman ketika mereka mengajak orang lain untuk 

berkeyakinan sama.  

Indonesian Atheist menanggapi hal ini dengan beberapa argumen 

yang kerap disampaikan dalam kajian-kajiannya. Karl Karnadi sendiri 

mengungkapkan bahwasannya selama ide ateis dikekang, maka tidak ada 

istilah kebebasan beragama. Seperti kesulitan dalam pengurusan akta 

kependudukan yang harus mencantumkan agama yang hanya diakui di 

Indonesia. Peraturan pemerintah yang mengharuskan memilih salah satu 

dari enam agama yang diakui adalah sama saja mengekang kebebasan 

warga negara. 
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Pada tataran ini komunitas ateis tertutup dengan konsepsinya 

sendiri, bagi mereka jumlah mayoritas tidak selalu benar. Terlebih 

ofisialisasi agama merupakan tindakan tidak adil, eksploitasi yang 

dilancarkan oleh umat beragama kepada kelompok minoritas juga terlalu 

banyak di Indonesia. 

Namun, secara konstitusi, undang-undang tentang ateis telah final 

dan tercermin dalam beberapa pasal. yaitu :  

 Keputusan TAP MPRS NOMOR XXV/1966 Pasal 2 

- Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau 

mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-

Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan 

penggunaan segala macam aparatur serta media bagi 

penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, 

dilarang. 

 Undang-undang KUHP Pasal 156 a 

- Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, 

barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan : 

a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia; 

b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa 

pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Lebih jelasnya pokok dari ketetapan tersebut adalah, bahwasannya 

tidak diperkenankan untuk menyebarkan paham Marxisme/Leninisme 

“serta sendi-sendi yang ada didalamnya”. Sedangkan pada keputusan 

kedua bahwasannya masyarakat tidak diperkenankan mengadvokasi orang 

lain untuk tidak menganut agama. 

Dalam hal ini Komunitas Indonesian Atheist tentu tidak sesuai 

dengan rumusan pasal pertama, terlebih pasal kedua. Namun, kelompok 

ateis selalu menuntut keadilan terkait status kelompok minoritas serta 

menuntut kebijakan pemerintah untuk menghapus ofisialisasi agama, yang 

mana dari hal tersebut ketimpangan terkait kelompok minoritas mulai 

muncul. 

Pada intinya kelompok ateis terjebak oleh segala konsep yang 

diciptakannya sendiri, menginginkan penghapusan status agama di 

Indonesia tentu sangat tidak etis, memperjuangkan minoritas sejatinya 

memang harus ada, akan tetapi bukan dengan cara mengkritik agama 

secara hominem. 

XIV. Kesimpulan 

a. Indonesian Atheist berdiri pada bulan Oktober tahun 2008 melalui 

media internet, dengan sarana media sosial facebook. Pada tahun 2009 

IA mengadakan konferensi perdana di Bandung dan pada tahun 2010 

IA kembali mengadakan konferensi yang kedua di Jakarta. Bersamaan 

dengan itu IA mendapat pengakuan dari AFP (American Free Press) 

melalui ulasan yang dirilis pada 25 Januari 2009 tentang perlindungan 
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online bagi komunitas ateis di Indonesia.  Perkembangan IA dalam 

dunia nyata mulai tampak pada tahun 2009 setelah IA mengadakan 

konferensi dan beberapa kegiatan gathering yang diadakan di beberapa 

tempat. Hingga tahun 2013 IA sudah mengadakan gathering  hampir di 

seluruh kota besar di Indonesia. 

b. Hingga tahun 2013 anggota IA sudah mencapai angka 1000 lebih, 

didominasi oleh kalangan berlatar belakang ateis, karena banyak dari 

anggota IA yang memiliki latar belakang non-ateis, seperti teis-liberal 

dan beberapa dari panteis maupun deis. Adapun proses keanggotaan 

dalam IA hanya diperlukan akses internet yang nantinya diadakan uji 

seleksi bagi calon anggota IA. 

c. Kegiatan atau aktifitas yang dilakukan komunitas IA dibagi menjadi 

dua jenis; pertama, kegiatan online, kegiatan ini merupakan aktifitas 

yang dilakukan di dalam jaringan internet dengan mengadakan sebuah 

forum dialog antara ateis dan masyarakat teis. Juga terdapat beberapa 

media online lain yang diperlukan sebagai wadah interaksi antara ateis 

dan teis. Yang kedua, kegiatan offline, kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang diadakan di dunia nyata melalui acara gathering bulanan 

atau pertemuan yang diadakan setiap bulan di beberapa tempat. Selain 

itu juga terdapat kegiatan charity (bantuan kemanusiaan) yang juga 

kerap dilakukan oleh IA. 

d.  Mengenai permasalahan sosial, kelompok ateis di Indonesia sangat 

terisolir dengan keadaan, masalah keamanan menjadi problem utama 
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dalam menyuarakan pendapat di ranah publik. Hingga tahun 2013 IA 

hanya bergerak melalui opini media, sehingga eksistensi mereka 

terbatas pada tataran ide semata. 

e. Masyarakat teis secara tegas menolak keberadaan ateis karena 

dianggap tidak sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia yang 

menjunjung tinggi asas ketuhanan. Selain itu masyarakat teis masih 

beranggapan bahwa ateis merupakan sub ideologi komunis yang 

mana hingga sekarang komunisme dianggap sebagai anomali bangsa, 

sehingga masyarakat teis tidak menginginkan adanya kelompok ateis 

di Indonesia. 

f. Perundang-undangan ateis, bertitik tolak pada aktifitas kelompok 

tersebut. Ateis tidak dianggap melanggar hukum jika tidak 

menyebarkan keyakinannya kepada khalayak umum. Adapun 

penyangkalan ateis terhadap Pancasila dapat dikembalikan bahwa 

warga negara Indonesia wajib membela asas Pancasila, adalah mutlak 

imperatif. 

XV. Saran 

a. Bagi masyarakat dan umat Islam, perlu memahami lebih dalam tentang 

keanekaragaman pandangan yang ada di Indonesia. Sehingga 

masyarakat beragama di Indonesia dan umat Islam khususnya dapat 

menjadi tolok ukur kebijakan pemerintah. 

b. Bagi lembaga di perguruan tinggi, perlu adanya pembinaan dan 

pendampingan keberagamaan yang ketat demi mengantisipasi dari 
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paham-paham yang mungkin dapat menimbulkan anomali serta 

ketimpangan didalam menjalani keyakinan. 

c. Bagi pemerintah terkhusus Kementerian Agama, perlu adanya 

koordinasi yang rapat terkait dengan maraknya penodaan terhadap 

agama yang kerap muncul di masyarakat. Terkait agama adalah suatu 

entitas yang memiliki tingkat sensitifitas tinggi. 

Bagi peneliti, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menggambarkan peta perkembangan kelompok Ateis di Indonesia yang 

semakin gencar. 
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