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Lembar Fakta 
Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan 2010 reformasi 
pengecualian agama 

Pemerintah Victoria telah mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan 
(Equal Opportunity Act) tahun 2010. Sejauh ini, undang-undang ini memperbolehkan badan-badan 
agama dan sekolah untuk mendiskriminasi orang berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, aktivitas 
seksual yang sah, status perkawinan, status orang tua dan identitas gender. Dalam lembar fakta ini, hal-
hal tersebut di atas akan disebut sebagai karakteristik pribadi. 

Diskriminasi 
Diskriminasi adalah ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena karakteristik pribadi yang dilindungi 
oleh hukum. 
Sesuai Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan tahun 2010, diskriminasi dan pelecehan seksual yang 
terjadi dalam lingkup kehidupan publik tertentu, termasuk di tempat kerja, sekolah atau di toko-toko 
merupakan pelanggaran hukum. Namun, UU tersebut menyadari perlunya menyeimbangkan hak setiap 
orang, termasuk para penganut keyakinan suatu agama. Karena alasan ini, maka ada pengecualian 
yang membuat tindak diskriminasi dalam keadaan tertentu tidaklah melanggar hukum. 

Pengecualian Keagamaan 
Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity Act) memungkinkan badan-badan agama 
dan sekolah yang dijalankan berdasarkan agama untuk mendiskriminasi seseorang karena karakteristik 
pribadi mereka. Ini berarti lembaga agama dan sekolah dapat secara sah menolak masuknya calon 
siswa, mengeluarkan siswa, menolak mempekerjakan seseorang, memecat seseorang, atau 
memperlakukan seseorang secara berbeda berdasarkan alasan ini. 
Sekolah dan lembaga agama hanya dapat mendiskriminasi seseorang jika tindak diskriminasi tersebut 
sesuai dengan doktrin, keyakinan, atau prinsip agama tersebut atau secara wajar perlu dilakukan untuk 
tidak merusak keyakinan seseorang. 
Misalnya, suatu sekolah agama mungkin dapat memecat asisten administrasi yang mengaku gay, atau 
bercerai, jika sekolah menganggap perlu dilakukan untuk tidak merusak keyakinan anggota penganut 
agama tersebut Sebuah organisasi keagamaan dapat menolak memberikan layanan konseling kepada 
anggota masyarakat yang merupakan transgender jika diskriminasi tersebut sesuai dengan keyakinan 
agamanya.  
Undang-undang tersebut juga mengizinkan seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain 
berdasarkan keyakinan agama dan karakteristik pribadi lainnya jika diskriminasi itu perlu dilakukan 
supaya orang yang melakukan diskriminasi tersebut dapat menjalankan agamanya. Namun, 
pengecualian ini sangat terbatas karena kebanyakan diskriminasi terjadi dalam konteks pekerjaan atau 
sekolah.  

Perubahan yang diusulkan 
Pemerintah ingin mengubah undang-undang ini sehingga dalam mempekerjakan staf badan keagamaan 
dan sekolah hanya dapat mendiskriminasi jika pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang 
menjalankan ajaran agama tersebut. Selain itu, dalam menjalankan sekolah atau memberikan layanan 
yang didanai oleh Pemerintah Victoria, badan keagamaan hanya boleh mendiskriminasi berdasarkan 
keyakinan agama seseorang (bukan pada karakteristik pribadi lainnya). 
Diskriminasi tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang sudah dicakup dalam Undang-Undang 
Kesetaraan Kesempatan, dengan tujuan menjalankan keyakinan agama. 

https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
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Perubahan ini akan menjamin adanya keseimbangan yang lebih adil antara hak kebebasan beragama 
dan hak untuk bebas dari tindak diskriminasi. 

Apa yang tidak akan berubah? 
pemerintah tidak mengubah undang-undang yang mengizinkan lembaga agama dan sekolah melakukan 
diskriminasi yang terkait dengan: 

• menahbiskan atau mengangkat imam, pendeta atau anggota ordo keagamaan 

• melatih atau mengajar orang-orang yang ingin ditahbiskan atau diangkat sebagai imam, pendeta 
agama atau anggota ordo keagamaan 

• memilih atau menunjuk seseorang untuk melakukan fungsi yang berkaitan dengan, atau 
berpartisipasi dalam, ibadah atau praktik keagamaan apa pun. 

Informasi lebih lanjut 
Informasi lebih lanjut tentang reformasi tersebut dan tautan ke layanan bantuan tersedia di 
justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions.  

Pertanyaan yang sering diajukan 
 
1. Apakah usulan undang-undang tersebut berarti sekolah agama akan dipaksa mempekerjakan orang 

yang tidak menganut keyakinan agama mereka? 

Tidak. Usulan undang-undang tersebut memperbolehkan sekolah yang dijalankan berdasarkan agama 
untuk terus hanya mempekerjakan penganut keyakinan agama yang sama dengan sekolah tersebut jika 
memiliki keyakinan agama yang sama adalah bagian mendasar (dengan kata lain, penting atau 
esensial) dari pekerjaan tersebut. 
 
2. Apakah usulan undang-undang tersebut berarti sekolah beragama tidak akan bisa lagi mengajarkan 

agama mereka? 

Tidak. Usulan undang-undang tersebut tidak akan mempengaruhi hak orang tua untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka ke sekolah beragama yang mengajarkan dan mengamalkan agama mereka. 
 
3. Apakah Victoria satu-satunya tempat di dunia dengan jenis undang-undang yang diusulkan ini? 

Tidak. Ada undang-undang serupa di Tasmania yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade. 
 
4. Apakah usulan undang-undang tersebut berarti badan-badan keagamaan tidak dapat memutuskan 

siapa yang diizinkan menjadi pendeta atau imam? 

Tidak. Victoria sudah memiliki undang-undang yang mengizinkan badan-badan keagamaan untuk 
memutuskan siapa yang dapat dipilih untuk pekerjaan yang melibatkan praktik atau ibadah keagamaan, 
misalnya, menjadi pendeta atau imam. Tidak ada perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-
undangan tersebut. 
 
5. Apakah usulan undang-undang tersebut berarti sekolah beragama harus menerima siswa dari 

agama lain? 

http://justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions
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Tidak. Victoria sudah memiliki undang-undang yang mengizinkan sekolah beragama hanya menerima 
siswa dari agama yang bersangkutan. Tidak ada perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-
undangan tersebut. 
 
6. Akankah sekolah beragama dapat memutuskan untuk tidak mempekerjakan seorang guru hanya 

karena guru itu gay atau orang tua yang belum menikah? 

Tidak. Sekolah agama tidak akan boleh menolak mempekerjakan seseorang karena orientasi seksual 
atau status perkawinan orang tersebut.  
 
7. Akankah sekolah beragama diharuskan mempekerjakan seseorang bahkan jika keyakinan agama 

orang tersebut berbeda dengan sekolah itu?  

Tidak. Dalam keadaan tertentu, jika keyakinan agama merupakan bagian mendasar (dengan kata lain, 
penting atau esensial) dari pekerjaan tersebut, sekolah boleh memutuskan untuk tidak mempekerjakan 
seseorang jika keyakinan agama orang tersebut berbeda dengan keyakinan sekolah. 

 

8. Apakah undang-undang yang diusulkan menciptakan standar ganda dengan mengizinkan kelompok 
lain, seperti partai politik, untuk memilih siapa yang mereka pekerjakan, padahal badan-badan 
keagamaan kehilangan hak ini? 

Tidak. Badan dan sekolah yang dijalankan berdasar agama tertentu akan terus dapat memilih siapa 
yang mereka pekerjakan berdasarkan keyakinan agama tetapi tidak dapat melakukan diskriminasi 
berdasarkan atribut yang tidak terkait, misalnya seksualitas atau identitas gender. Demikian halnya 
partai politik hanya dapat memilih siapa yang mereka rekrut berdasarkan keyakinan politik seseorang 
tetapi tidak berdasarkan atribut lain yang tidak terkait. 

 

9. Apakah undang-undang yang diusulkan melanggar hukum hak asasi manusia internasional? 

Tidak. Amandemen tersebut akan secara tepat menyeimbangkan hak atas kebebasan beragama 
dengan hak atas kesetaraan sehingga keduanya dapat diakui dan dinikmati secara layak.  

 

10. Akankah perubahan tersebut memberikan kuasa baru bagi hakim untuk memutuskan kelayakan 
agama dari sebuah lembaga atau sekolah beragama? 

Tidak. Sesuai dengan berbagai undang-undang yang berlaku di Australia, ada kalanya pengadilan 
mungkin perlu menggunakan bukti yang ada untuk membuat keputusan terkait agama apa yang dianut 
oleh suatu badan atau sekolah agama tertentu. Ini adalah peraturan yang berlaku sesuai undang-
undang di seluruh Australia dan akan tetap diberlakukan jika undang-undang yang diusulkan sudah 
berlaku. 
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