
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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
1
. 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 

                                                             
1 Badan pusat statistik, ”Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, diakses dari 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321, pada tanggal 18 desember 2013  
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600 anggota pada tahun 2011 menjadi 947 pada tahun 2013.
2
 Sebagai gerakan 

intra-konstitusi angka tersebut patut dipertimbangkan, mengingat bahwa 

Indonesia merupakan negara beragama. 

Berbicara tentang Ateis di Indonesia, beberapa tahun lalu masyarakat 

Indonesia dihadapkan dengan kasus yang dianggap oleh pemerintah sebagai 

tindakan blasphemy (penistaan agama) 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. 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.
3
 

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 adalah a-teis. 

                                                             
2Atheist Census, “Country Data”, diakses dari http://atheistcensus.com/country, pada tanggal 27 

desember 2013 
3Haluan Padang, “Alexander Aan Divonis 2 tahun penjara”, diakses dari http://sindikasi.inilah. 

com/read/detail/1872303/alexander-aan-divonis-2-tahun-penjara, pada tanggal  06 januari 2014 
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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.
4
 

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”
5
 

 

Di sini 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. 

Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk menelisik 

bagaimana eksistensi serta perkembangan komunitas Indonesian Atheist 

                                                             
4 Marchel Tee, “You Ask, an atheist Answer”, diakses dari 

http://www.thejakartaglobe.com/features/you-ask-an-atheist-answers/582197/, pada tanggal 08 

januari 2013 
5 Marchel Tee 
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dilihat dari segi masyarakat beragama dan status konstitusional di Indonesia. 

Sehubungan dengan belum adanya data dan informasi yang memadai tentang 

komunitas tersebut, maka ini menjadi salah satu masalah yang mendorong 

perlu diadakannya penelitian lebih lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah yang jelas dapat menghindari penumpukan data 

yang tidak diperlukan, sehingga penelitian dapat lebih terarah pada tujuan 

yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan 

menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat 

memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menyusun data, dan 

menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan 

sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah 

dan paparan yang telah dijelaskan di atas maka, rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana sejarah dan perkembangan komunitas Indonesian Atheist pada 

media internet tahun 2008-2013 ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang penulis kerjakan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah serta perkembangan 

komunitas Indonesian Atheist pada media internet tahun 2008-2013. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang didapat, baik 

dalam segi prakteknya (applied science) maupun akademis (pure science). 

Manfaat yang dapat diambil dari segi prakteknya (applied science) adalah: 

a. Dengan melakukan penelitian ini akan menambah ilmu dan wawasan 

serta karakteristik komunitas yang berkaitan dengan keyakinan pada 

khalayak umum. 

b. Dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran 

tentang diskursus keyakinan pada umumnya, dan bagi civitas 

akademia Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Jurusan Perbandingan Agama pada khususnya. 

c. Dapat digunakan sebagai informasi bagi umat Islam untuk lebih 

memahami keanekaragaman keyakinan di Indonesia agar nantinya 

dapat menjadi acuan dalam penegakan norma-norma agama yang lebih 

proporsional dan progresif. 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini melalui 

aspek akademik (pure science) adalah: 

a. Dapat menambah wawasan, perkembangan komunitsas lingkup 

keyakinan di Indonesia, lembaga-lembaga agama di Indonesia, dan 

keyakinan kontemporer. Sehingga dari penelitian ini bisa mendorong 

dan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, kemudian proses 
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pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung, berkembang dan 

dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal. 

b. Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya 

pemerintah bidang keagamaan dan keyakinan agar menghasilkan 

kebijakan-kebijakan yang bernilai positif serta progresif.  

 

 

 

 

  




