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PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, kegiatan penulisan Kerangka  Ilmiah PPHN dalam merespon secara 
ilmiah terhadap gelagat perkembangan hukum di Indonesia secara tahap demi tahap telah 
dialui sehingga tersusunnya laporan kerangka  ilmiah ini.  

Persoalan delik agama di Indonesia yang majemuk merupakan persoalan sosial yang 
sensitive, maka jika terjadi dugaan adanya tindak pidana terhadap agama perlu dtangani 
secara cermat dan hati-hati. Perselisihan yang belanjut dengan tindak pidana 
dilatarbelakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali 
ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan 
bernegara. Tindak pidana terhada agama acap kali terjadi diawali dari konflik-konlik yang 
bersekala lokal bisa berkembang menjadi permasalahan nasional dan internasional. 
Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

    Negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai aspek luar dari agama yang 
bersinggungan dengan aspek publik melalui kebijakan hukum administrasi yang 
diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi dan jika tidak terselesaikan menjadi 
perbuatan melawan hukum pidana, sehingga diselesaikan melalui proses peradilan pidana. 

    Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin 
meningkat dengan segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan agama 
telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang 
menimbulkan disharmonis hubungan internasional, kerusakan dan bahkan kematian 
orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kategori tindak 
pidana subjektif yang interpretasinya dipengaruhi pandangan subjektif aparat penegak 
hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur 
tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu 
perbuatan dilarang atau sebagai kriminal (kriminalisasi) dan penerapan hukum pidana 
terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama 
(kriminal). Perbedaan pandangan ini semakin melebar ketika suatu dihadapkan suatu 
perkembangan hukum di Indonesia yang telah memasukkan pasal-pasal yang memuat 
tentang hak sasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 
sehingga dalam interpretasi pasal-pasal hukum pidana yang mengatur tindak pidana 
terhadap agama dihadapkan dengan hak-hak konstitusional khususnya mengenai 
interpretasi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. 

    KUHP telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, 
dan dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodanaan Agama yang memuat ketentuan hukum 
administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu 



memasukkan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi 
lebih lengkap. Keberadaan norma hukum yang mengatur tindakan administrasi dalam 
rangka untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak 
efektif dipergunakanlah sanksi pidana sebagai alternatif sanksi (ultimum remedium), namun 
demikian keradaan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodanaan Agama tersebut dipersoalkan karena tindakan 
pencegahan tersebut dinilai bertentangan hak asasi manusia yang diatur dalam Kontitusi 
Republik Indonesia.  

    Praktek penegakan hukum pidana seringkali dihadapkan kepada persoalan 
interpretasi khususnya terkait dengan penghinaan atau penodaan terhadap ajaran agama 
yaitu perbuatan mana yang dinilai telah menghina atau menodai agama. Hal ini disebabkan 
karena firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci memerlukan kegiatan interpretasi dan 
interpretasi yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai interpretasi yang benar dan sah 
dalam memahami firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci agama dan interpretasi yang 
salah dan sesat, sehingga menjadi perbuatan penodaan terhadap agama. Persoalan 
kompetensi untuk melakukan interpretasi ini dipandang membelenggu kebebasan 
seseorang dalam beragama dan kekebasan orang dalam berpikir atau mengemukakan 
pendapat yang disinyalir oleh pihak yang kontra sebagai bentuk penegakan hukum pidana 
yang melanggar hak asasi manusia. 

    Penulisan mengenai delik agama ini hendak membahas mengenai norma hukum 
pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan 
praktek penegakan hukumnya. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memperjelas dan 
mempertegas eksistensi delik agama dalam hukum pidana nasional Indonesia dan 
memberikan alternatif pemikiran dalam menghadapi problem penegakan hukumnya.  

       Jakarta, Desember  2010 

                           

         Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

    Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang majemuk ditempatkan 

sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena 

perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan 

acapkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, 

dan bernegara. Tidak dipungkiri bahwa konflik-konflik personal, lokal, nasional, regional 

dan internasional ada beberapa di antaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar 

belakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi 

faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

    Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan yang lainnya, 

karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi dan ukhrowi. 

Agama menjadi faktor pemersatu dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Adakalanya yang mengingkari atau tidak setuju 

menghubungkan antar keduanya dan pandangan yang dikembangkan memisahkan secara 

tegas antara urusan duniawi dan urusan ukhrowi. Urusan negara adalah urusan duniawi 

yang harus dipisahkan dengan urusan agama dan negara harus steril dari urusan agama, 

sedangkan urusan agama menjadi tugas para agamawan dengan umatnya yang wilayahnya 

berada dalam keyakinan individu umat yang beragama.  

    Masing-masing negara menetapkkan kebijakan politik yang berbeda, ada yang 

memisahkan secara tegas antara urusan agama dengan urusan negara (sekuler), ada yang 

tidak memisahkan/menyatukan antara urusan agama dengan urusan negara (negara 

teokrasi/agama), dan ada yang memberi batas-batas tertentu urusan agama menjadi 

urusan negara dan negara bertanggungjawab dan menjamin pelaksanaannya. Dalam 

konteks penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dideklarasikan Tahun 

1945 yang telah meletakkan fondasi di mana agama menjadi bagian tak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan negara, tetapi tidak secara ekplisit menyatakan sebagai NKRI sebagai 

negara agama. Oleh sebab itu, agama dan persoalan hubungan antar umat beragama baik 

dalam keyakinan agama yang sama maupun keyakinan agama yang berbeda diatur oleh 
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negara dan menjadi tanggung jawab negara. Negara ikut bertangung jawab untuk 

mendorong agar umat beragama mentaati ajaran agamanya dan memberi jaminan 

perlindungan hukum terhadap umat beragama. 

    Urusan agama memiliki cakupan yang luas bahkan mencakup semua sektor 

kehidupan dalam bermasyarakat termasuk bernegara, maka scope kompetensi masing-

masing diatur agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan terjadinya disharmoni 

hubungan antara negara dan agama.  

    Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin 

meningkat dengan segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan agama 

telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang 

menimbulkan disharmonis hubungan internasional, kerusakan dan bahkan kematian 

orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kategori tindak 

pidana subjektif yang interpretasinya dipengaruhi pandangan subjektif aparat penegak 

hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur 

tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu 

perbuatan dilarang atau sebagai kriminal (kriminalisasi) dan penerapan hukum pidana 

terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama 

(kriminal). Perbedaan pandangan ini semakin melebar ketika suatu dihadapkan suatu 

perkembangan hukum di Indonesia yang telah memasukkan pasal-pasal yang memuat 

tentang hak sasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

sehingga dalam interpretasi pasal-pasal hukum pidana yang mengatur tindak pidana 

terhadap agama dihadapkan dengan hak-hak konstitusional khususnya mengenai 

interpretasi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. 

 KUHP telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, 

dan dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang memuat ketentuan hukum administrasi 

dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukkan Pasal 

156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap. 

Keberadaan norma hukum yang mengatur tindakan administrasi dalam rangka untuk 

mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak efektif 

dipergunakanlah sanksi pidana sebagai alternatif sanksi (ultimum remedium), namun 

demikian keberadaan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut dipersoalkan karena tindakan 

pencegahan tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam 
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Kontitusi Republik Indonesia. Melalui proses uji materiil  Mahkamah Konstitusi telah 

menerbitkan putusannya Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 yang 

menyatakan bahwa undang-undang dimaksud adalah konstitusional. Namun demikian, 

putusan tersebut masih menyisakan perdebatan, karena adanya tuntutan agar undang-

undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan, yakni bagaimana bentuk penyempurnaaan 

dan perbaikannya. Di samping itu, kovenan tentang Pencegahan Penghinaan Terhadap 

Agama telah memberikan pedoman bagaimana mengatur pencegahan penghinaan 

terhadap agama dan bagaimana Negara berperan dalam mengambil kebijakan 

perlindungan terhadap agama.  

    Praktek penegakan hukum pidana seringkali dihadapkan kepada persoalan 

interpretasi khususnya terkait dengan penghinaan atau penodaan terhadap ajaran agama 

yaitu perbuatan mana yang dinilai telah menghina atau menodai agama. Hal ini disebabkan 

karena firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci memerlukan kegiatan interpretasi dan 

interpretasi yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai interpretasi yang benar dan sah 

dalam memahami firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci agama dan interpretasi yang 

salah dan sesat, sehingga menjadi perbuatan penodaan terhadap agama. Persoalan 

kompetensi untuk melakukan interpretasi ini dipandang membelenggu kebebasan 

seseorang dalam beragama dan kekebasan orang dalam berpikir atau mengemukakan 

pendapat yang disinyalir oleh pihak yang kontra sebagai bentuk penegakan hukum pidana 

yang melanggar hak asasi manusia. 

    Penulisan mengenai delik agama ini hendak membahas mengenai norma hukum 

pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan 

praktek penegakan hukumnya yang melahirkan putusan pengadilan atau yurisprudensi, 

dan keterkaitan dengan konvensi serta persoalan hak asasi manusia. Melalui tulisan ini 

diharapkan dapat memperjelas dan mempertegas eksistensi delik agama dalam hukum 

pidana nasional Indonesia dan memberikan alternatif pemikiran dalam menghadapi 

problem penegakan hukumnya. 

B. Permasalahan 

     Dari latar belakang permasalahan di atas dirumuskan permasalahan pokok yang 

menjadi titik sentral kegiatan penulisan ilmiah ini: 
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1. Apakah bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan hukum positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana agama di 

Indonesia? 

3. Apakah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalah 

gunaan dan/atau Penodaan Agama masih relevan dalam rangka pencegahan 

terjadinya tindak pidana terhadap agama di Indonesia? 

4. Apakah pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam peraturan perundang-

undangan hukum positif Indonesia memuat norma hukum pidana yang 

bertentangan dengan hak asasi manusia? 

5. Apakah isi Kovenan tentang Pencegahan Penghinaan Terhadap Agama dan 

bagaimana relevansinya dengan pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam 

hukum pidana positif Indonesia? 

6. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana terhadap agama di masa yang akan datang 

yang cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum?  

C. Maksud dan Tujuan 

1. Mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia dan penerapannya 

dalam praktek penegakan hukum. 

2. Mengetahui dan menguji relevansi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai pencegah 

terjadinya tindak pidana terhadap agama. 

3. Mengetahui dan menguji hubungan antara norma hukum pidana dalam peraturan 

perundang-undangan hukum positif Indonesia dengan norma hukum tentang hak 

asasi manusia, yaitu hubungan yang menguatkan atau memperlemah keberlakuan 

hak asasi manusia. 

4. Mengetahui isi konvenan tentang Pencegahan Penghinaan Terhadap Agama dan 

relevansinya dengan pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam hukum 

pidana positif Indonesia 

5. Melakukan analisis prospeksi mengenai pengaturan tindak pidana terhadap agama 

di masa yang akan datang yang cocok dengan perkembangan masyarakat dan 

perkembangan hukum di Indonesia.  

D. Metode Penelitian 



 5 

    Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini termasuk sebagai penelitian hukum 

yang bercorak normatif. Sebagai penelitian normatif, kajian pokok adalah norma hukum 

positif Indonesia yang memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana terhadap agama 

dan hukum administrasi yang terkait langsung dengan tindak pidana terhadap agama.         

Bahan hukum yang dijadikan bahan kajian dibagi ke dalam : 

1. Peraturan Perundang-undangan Hukum Positif Nasional yang dalam penelitian 

ini dikelompokkan sebagai bahan hukum primer; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan/Yurisprudensi yang 

dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder; 

3. Kovenan tentang Pencegahan Penghinaan terhadap Agama yang dalam 

penelitian ini dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder; 

4. Doktrin hukum pidana tentang tindak pidana agama yang dalam penelitian ini 

dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder; dan 

5. Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP) yang dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai bahan hukum 

tersier. 

Kajian terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode 

interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum 

pidana dan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama. Selanjutnya dilakukan 

konstruksi hukum sebagai tahapan untuk menemukan sistem hukum pidana Indonesia 

yaitu sistem pengaturan tindak pidana terhadap agama. Hasil kajian sistem hukum pidana 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkan ketentuan norma hukum 

pidana dengan ketentuan hak asasi manusia dan instrumen internasional serta RUU 

KUHP (tahun 2008) untuk melakukan proyeksi pengaturan delik agama di Indonesia di 

masa datang. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DALAM HUKUM POSITIF 

INDONESIA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama 

      Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, 

meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah 

delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:  

1. delik menurut agama;  

2. delik terhadap agama;  

3. delik yang berhubungan dengan agama.  

      Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa 

delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan 

agama.1 Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada 

dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik 

pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik- delik 

kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).  

      Sedangkan pasal 156a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama 

bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam 

beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara 

penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara 
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penguburan jenazah (pasal 176); mentertawakan petugas agama dalam menjalankan 

tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.  

      Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. 

Ketentuan Pasal 156a dikutip selengkanya sebagai berikut:  

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja 

di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :  

a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap 

suatu agama yang dianut di Indonesia;  

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin 

dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu 

dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan 

menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski 

demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan 

untuk melindungi penganut agama.2 

      Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum tidak ada 

tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a 

merupakan tambahan untuk mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama. Dalam 

pasal 156 disebutkan:  

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau 

penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.  

 Istilah “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah tiap-tiap bagian dari 

rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, 

negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum 

tata negara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di 

sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau 

menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu 
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ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara 

total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.   

       Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut 

langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.3 

      Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan 

mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. 

Larang tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti: 

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang 

utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 

kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-

pokok ajaran dari agama itu".  

      Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang 

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. 

Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. 

Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan 

untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.  

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya: 

a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan 

masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan 

atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.  

b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan 

masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran- 

aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional 

dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan 

undang-undang ini.  

c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar 

jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai 

ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini 

melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari 

ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Keempat, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, 
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Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang 

ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama 

tersebut dibatasi kehadirannya.  

      Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga 

menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada 

orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa 

pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik 

sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik “Godslastering” sebagai “blasphemy” menjadi 

prioritas dalam delik agama.4  

B. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Hukum Pidana 

Nasional Indonesia 

      Pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam 

KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. 

Delik Agama dalam KUHP: 

Delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama. 

Delik agama dimuat dalam Bab Ketertiban Umum yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 

503, 530, 545, 546, dan 547 KUHP. Adapun yang termasuk delik genus dari delik agama 

dimuat dalam Pasal 156a KUHP. 

Jaminan tidak boleh dikuranginya kemerdekaan beragama. 

Namun demikian dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana dalam Buku I KUHP juga 

diatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam penegakan hukum 

pidana. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya dikutip sebagai berikut: 

BUKU I KUHP 

Pasal 14c  

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, 

selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, 

hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat 

menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek 
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daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. 

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan 

atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka 

boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang 

harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. 

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama 

atau kemerdekaan berpolitik terpidana. 

Pasal 15a 

(1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan 

melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 

(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, 

asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 

(3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam 

pasal 14d ayat 1. 

(4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-

mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. 

(5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan 

syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. 

Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang 

semula diserahi. 

(6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat 

yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka 

orang itu diberi surat pas baru. 

Delik Agama yang diatur di luar KUHP: 

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan 

atau Penodaan Agama yang mengatur tentang ketentuan hukum administrasi dan sanksi 

administrasi dan sanksi pidana adminisrasi serta memuat amandemen KUHP yaitu 

memasukkan Pasal 156a KUHP. 

Tersebar dalam berbagai undang-undang di bidang hukum administrasi yang 

memuat ketentuan hukum pidana yang merujuk kepada tindak pidana agama dalam 

KUHP disertai dengan pemberatan ancaman pidana (misalnya Undang-undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 27 ayat 

(3)). 

Di samping itu, ada norma-norma lain yang mengatur tentang larangan melakukan 

tindak pidana penghinaan terhadap agama, misalnya dalam kode etik profesi, yang 

selanjutnya dapat dijadikan norma interpretasi terhadap tindak pidana terhadap agama 

dalam menjalankan profesi yang bersangkutan.  

C.  Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Agama 

      Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP 

disebutkan secara rinci sebagai berikut:  

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan 

rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156). 

2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a huruf a). 

3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya 

orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b). 

4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka 

umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk 

karena agama (Pasal 157) 

5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara 

keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 175). 

6. Mengganggu pertemuan atau upacara  keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan 

(Pasal 176). 

7. Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 177 Ke-1). 

8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat 

dilakukan (Pasal 177 Ke-2). 

9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (Pasal 503 

Ke-2). 

10. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1). 

11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545). 

12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 Ke 1). 

13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang betujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan 

perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 Ke 2). 
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14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di 

bawah sumpah (Pasal 547). 

   Ketentuan mengenai delik agama dalam Buku II dan III KUHP selengkapnya 

dikutip sebagai berikut: 

a.  Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

golongan rakyat Indonesia karena agama. 

 Pasal 156 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-

tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian 

lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau 

kedudukan menurut hukum tata negara.  

b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a huruf a). 

c.  Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya 

orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b). 

Pasal 156a 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan 

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:  

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan    

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di 

muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, 
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kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 

Indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157) 

Pasal 157 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau 

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun 

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat 

dilarang menjalankan pencarian tersebut.  

e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau 

upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 175). 

Pasal 175 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan 

keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, 

atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan.  

f. Mengganggu pertemuan atau upacara  keagamaan yang bersifat umum dan 

diijinkan (Pasal 176) 

Pasal 176 

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum 

dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan 

jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu 

delapan ratus rupiah.  
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g. Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 

177 Ke-1) 

h. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu  

ibadat dilakukan (Pasal 177 Ke-2) 

Pasal 177 

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak seribu delapan ratus rupiah:  

Ke-1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang 

diizinkan; 

Ke-2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada 

waktu ibadat dilakukan.  

i. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang 

dibolehkan (Pasal 503 Ke-2) 

Pasal 503 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak 

dua ratus dua puluh lima rupiah: 

Ke-1. barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat 

terganggu; 

Ke-2. barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang 

dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang. 

 

 

 

 

 

 

j. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1) 

Pasal 530 

(1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat 

dilangsungkan dihadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa 

pelanggaran di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
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k. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian 

(Pasal 545) 

Pasal 545 

(1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan 

seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus 

rupiah. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan 

yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan. 

l. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 Ke 1) 

m.Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika 

melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 Ke 2) 

Pasal 546 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah: 

Ke-1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai 

persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan 

olehnya mempunyai kekuatan gaib. 

Ke-2. barang siapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan 

menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan 

bahaya bagi diri sendiri. 

n. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di 

pengadilan di bawah sumpah (Pasal 547) 

 

Pasal 547 

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah 

menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau 
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benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau 

pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. 

(2) Jika ketika melakukan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang 

menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan 

pidana kurungan paling lama dua bulan.  

D.  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terhadap Agama 

      Delik agama termasuk delik yang bersifat subjektif, yaitu mengatur mengenai 

keyakinan agama yang dianut di Indonesia dan interpetasi terhadap agama bersifat 

subjektif menurut agama yang bersangkutan. Sedangkan dasar interpretasi agama adalah 

Kitab Suci pada masing-masing agama. 

      Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama 

menghadapi problem tersendiri, karena dalam menyelesaikan kasus yang bersifat konkret 

berdasarkan norma hukum pidana yang bersifat abstrak diperlukan kegiatan interpretasi 

hukum dan kegiatan menginterpretasikan hukum merupakan pilihan metode yang 

dipergunakan dan ketepatan penggunaannya. Acap kali dalam pilihan interpretasi tersebut 

terjadi perbedaan antara aparat penegak hukum dan hakim dengan masyarakat penganut 

agama yang bersangkutan. Penganut agama sering terjadi aliran-aliran atau mazhab-

mazhab yang masing-masing memiliki metodologi interpretasi yang berbeda-beda. 

      Meskipun untuk mengatasi problem penegakan hukum terhadap delik agama 

sudah ada batas atau domainnya, yaitu domain agama dan domain Negara. Domain agama 

atau wilayah internal agama  meliputi isi ajaran agama, maka interpretator terhadap isi 

ajaran agama adalah penganut agama yang bersangkutan, biasanya dilakukan oleh 

pimpinan umat beragama yang bersangkutan. Domain Negara meliputi wilayah luar atau 

eksternal agama yang bersinggungan dengan wilayah publik. Dalam banyak kasus, tindak 

pidana terjadi dalam wilayah publik agama yang menjadi domain Negara tersebut acap kali 

bersumber dari aspek internal agama yang bersangkutan sehingga terjadi tarik-menarik 

antara urusan internal agama atau urusan Negara. Kemudian timbul pendapat yang 

menyatakan bahwa Negara telah mencampuri urusan internal agama atau keyakinan 

seseorang. 

      Oleh sebab itu, kehadiran Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 diperlukan 

untuk membatasi kompetensi penyelesainnya bila terjadi perselisihan atau dugaan 
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terjadinya tindak pidana agama yang menjadi domain agama dengan domain Negara. 

Negara tidak membatasi kebebasan berpendapat seseorang berkaitan dengan keyakinan 

agamanya, asalkan kebebasan berpendapat tersebut tidak menimbulkan gangguan 

terhadap ketertiban umum atau keamanan masyarakat. Negara akan bergerak dan 

menggunakan kewenangannya melalui organ-organ Negara apabila penggunaan kebebasan 

berpendapat terkait dengan keyakinan agama tersebut telah masuk ke ranah publik yang 

menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau keamanan masyarakat. 

      Negara dalam menangani dugaan terjadinya tindak pidana terhadap agama 

dilakukan melalui kebijakan penanganannya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 

1/PNPS/1965 yaitu: 

1. Menggunakan pendekatan persuasif agar kembali kepada ajaran agamanya sesuai 

dengan Kitab Sucinya. 

2. Menggunakan pendekatan hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi 

dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat yaitu pembubaran atau 

larangan. 

3. Menggunakan pendekatan hukum pidana apabila menggunakan pendekatan persuasif 

dan hukum administrasi dipandang tidak efektif mencegah terjadinya gangguan 

ketertiban umum atau keamanan masyarakat melalaui mekanisme penegakan hukum 

pidana dan penjatuhan sanksi pidana. 

Penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana terhadap 

agama sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium), bukan senjata utama (primum 

remidium). Selanjutnya mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap agama akan 

dibahas lebih lanjut pada bagian lain dari laporan ini disertai dengan telaah kasus.  

E. Problem Pengaturan dan Implementasi dalam Praktek Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Terhadap Agama 

1.   Problem Pengaturan 

  Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, delik agama merupakan delik 

subjektif karena terkait erat dengan persoalan keyakinan atau iman seseorang terhadap 

agama yang diyakininya. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan 

dengan keyakinan agama yang dianutnya merupakan problem tersendiri, karena tidak 

dimungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat beberapa aliran atau mazhab yang 
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masing-masing memiliki corak berpikir dan metodologi dalam memahami dan 

mengintepretasi Kitab Suci agamanya. 

Permasalahan kebijakan kriminalisasi adalah perbuatan mana yang dilarang atau 

dinyatakan sebagai kriminal? Apakah mendasarkan interpretasi yang dilakukan oleh 

aliran atau mazhab yang mayoritas? Bagaimana perlindungan terhadap aliran atau 

mazhab yang minoritas yang berpotensi menjadi korban kebijakan kriminalisasi? 

Apakah ada keseragaman interpretasi terhadap Kitab Suci agama sebagai standar 

interpretasi yang harus diikuiti oleh umat seluruh dunia terhadap agama yang sama? 

Dalam prakteknya, Negara menjaga jarak untuk masuk kedalam isi ajaran agama, 

karena hal itu menjadi kompetensi atau domain agama yang bersangkutan. Negara 

hanya mengatur aspek luar atau ekternal agama dan itupun Negara membatasi diri 

hanya sepanjang yang bersinggungan dengan ruang publik yang pengaturannya 

menjadi domain Negara.  

Tolak tarik ruang pengaturan antara domain agama dengan domain Negara 

sangat tergantung kepada aturan main yang dibuat dalam Konstitusi Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lanjutannya (Undang-

Undang Nomor 1/PNPS/1965) serta undang-undang lain yang mengatur bidang 

hukum administrasi yang terkait dengan agama-agama. Sedangkan pengaturan 

mengenai tindak pidana terhadap agama, berada dalam ruang publik agama dan 

dibatasi pada domain Negara.   

2.  Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problem delik agama salah 

satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana 

terhadap hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari 

agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat 

adanya suatu perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran 

agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan terhadap 

tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik 

objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan 

terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya. 
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Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan 

sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat 

yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama 

masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama.  

 Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi 

umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam 

KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari 

perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam 

beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara 

keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat 

ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang sedang 

menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; 

menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang 

dipakai untuk beribadah.  

 Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan 

beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan 

yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang 

dimaksud “...membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah...”, “....mengejek orang 

yang sedang menjalankan ibadah...” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas 

agama”. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas 

dalam hukum pidana.  
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BAB III 

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 

TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU 

PENODAAN AGAMA 

 

A. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 

sebagai hasil proses pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 

Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang intinya bahwa 

norma hukum yang dimuat dalam  Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara bijak dan adil argumen 

mereka yang setuju (pro) terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 

Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menilai undang-

undang tersebut adalah konsitusional, demikian argumen mereka yang tidak setuju atau 

menilai bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional. Mahkamah juga telah menyaring 

diantara kedua argumen hukumnya dan menyimpulkan serta mengujinya yang intinya 

undang-undang dimaksud adalah konstitusional. 

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut polemik mengenai 

kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para 

pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau 

melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan 

wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa 

teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang 

dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Selanjutnya, 

jika orang perseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan 

dari Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara 
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memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke 

pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP. Keberadaan Pasal 156a 

yang memuat delik agama yang telah diuji konstitusionalitasnya dapat menjadi dasar 

hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan 

benar.   

Berikut ini akan diuraikan latar belakang pengujian Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan 

argumen yang pro dan kontra serta argumen Mahkamah Konstitusi. 

B. Latar belakang pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965  

Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dilatar belakangi oleh 

alasan-alasan sebagai berikut: 

Implikasi hukum perubahan UUD RI Tahun 1945 

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen 

Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan 

ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, 

sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut 

dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang 

kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya Undang-Undang sebagai 

amanat amandemen tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM warga 

negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu Kovenan 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui Undang-Undang 12 

tahun 2005. Sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk Undang-Undang, 

dibentuk Undang-Undang 10 tahun 2004. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2004, 

delegasi kewenangan membentuk peraturan dari eksekutif kepada menteri-menteri tidak 

diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan pembentuk Undang-Undang 
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kepada legislatif. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

1. UUD 1945 

2. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-

undangan yang lahir sebelum amandemen Konstitusi. Oleh karena itu, substansi Undang-

Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan pasca amandemen Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut 

dapat dilihat dari hal berikut ini : 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara 

Hukum 

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, 

dapat terlihat jelas pertentangan Undang-Undang a quo dengan UUD 1945 dan 

Perubahannya. Dimana pada awalnya, Undang-Undang a quo berbentuk suatu Penetapan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 

Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang. 

Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden a quo, dapat diketahui bahwa 

peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan dalam masa 

Demokrasi Terpimpin. 

Moeljarto Tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan 

pada aspek terpimpinnya sehingga menjurus kepada disguised authocracy. Di dalam 

demokrasi terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat 

dalam proses pembuatan keputusan akan tetapi politisasi, di mana partisipasi rakyat 

terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. 

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan 

terpusat di tangan Presiden Soekarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-pilar 

demokrasi, maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah 

lemah, sebaliknya Presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat...” Konfigurasi politik 
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pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan 

produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965.  

Setelah Dekrit Presiden, muncul 2 jenis peraturan perundang-undangan yang tidak 

bersumber dari UUD 1945 melainkan bersumber dari Dekrit Presiden yaitu: 

1. Penetapan Presiden, surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59. 

2. Peraturan Presiden, surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 Nomor 

2775/HK/50. 

Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar 

biasa pada Presiden yaitu: 

1. PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang menetapkan ”sementara Dewan 

Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

7/1953 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945” 

2. PNPS 2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang menetapkan 

”sebelum tersusun MPR menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 2 

ayat (1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam 

PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan 

dalam PNPS 2/1959 ini.” 

3. PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. 

Pasca tumbangnya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan memorandum 

yang diberi judul Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Memorandum 

DPR-GR tersebut berisi: a.Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya 

pemberontakan G-30-S PKI. b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. c. Bentuk 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. dan d. 

Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum 

DPRGR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni s.d. 5 Juli 1966) diangkat 

menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia 

Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966). Bentuk dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS 

Nomor XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
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1. UUD 1945. 

2. Ketetapan MPR (TAP MPR). 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). 

4. Peraturan Pemerintah. 

5. Keputusan Presiden. 

6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : 

Peraturan Menteri. 

Instruksi Menteri; dan lain-lainnya. 

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada 

tanggal 21 Juli 1998 yang dilanjutkan dengan kekuasaan Presiden Habibie. Habibie 

menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan 

Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan 

MPR tahun 2000. Pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai 

pengganti TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor 

III/MPR/2000 adalah: 

1. UUD RI. 

2. Ketetapan (TAP) MPR. 

3. Undang-Undang (UU). 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). 

5. Peraturan Pemerintah (PP). 

6. Keputusan Presiden (Keppres). dan 

7. Peraturan Daerah (Perda).  

Pada masa reformasi ini terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan pertama 

disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999. perubahan kedua disahkan dalam 

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan 

MPR RI Tahun 2001 dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI 

Tahun 2002.  

Dalam Perubahan Konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya 

kekuasaan pembentuk Undang-Undang dari eksekutif ke legislatif.  

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur ”Presiden memegang kekuasaan 

membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” [Pasal 5 

ayat (1)] dan ”Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 
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[Pasal 20 ayat (1)] Ketentuan ini pasca amandemen berubah menjadi ”Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” [Amandemen 

Pasal 5 ayat (1)] dan ” Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang”.[Pasal 20 ayat (1)] 

Berdasarkan latar belakang kelahiran Undang-Undang a quo sebagaimana diuraikan 

di atas, sangat jelas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan 

konstitusi. 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Dikeluarkan Ketika Negara Dalam 

Keadaan Darurat 

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan 

hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya 

tentang Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya 

sebagai Presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah 

berhasil diterobos. Sejak saat itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, 

memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali “legalitas revolusioner'. 

Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, 

untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong 

royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI. 

Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya 

sendiri sebagai warga negara “biasa” menjadi formatur untuk membentuk zakenkabinet 

(kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak 

berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri. 

Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, 

termasuk penolakan oleh Masyumi karena dianggap tidak konstitusional. Tetapi proses ini 

tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, 

membenarkannya sebagai tindakan Pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa 

saja menyimpang dari konstitusi.  

Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang 

diketuai Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri. Anggotanya terdiri dari orang-

orang non-partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, 
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partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat 

Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentangnya. 

Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat 

dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah 

menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui adanya Negara dalam keadaan darurat 

pada masa demokrasi terpimpin. Mr. Van Dullemen, mengemukakan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh suatu Peraturan Darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar 

hal itu diakui yaitu. 

1. Kepentingan tertinggi negara yakni adanya atau eksistensi negara itu sendiri 

2. Peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu 

3. Noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat saja, dan 

sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan darurat 

yang berlaku  

4. Ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat 

mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh.  

Dalam United Nations, Economic and Sosial Council, UN Sub Commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of 

Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights dinyatakan bahwa PBB 

mengakui adanya batasan-batasan dalam penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik. 

Negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang 

dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan yang dilakukan atas hak 

terkait memang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara 

harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan 

secara proporsional. Pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan 

hak asasi manusia tetap efektif dan terus-menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara 

yang dapat mengancam terlindunginya hak tersebut. Namun hal terpenting adalah tidak 

ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan tersebut terhadap hak yang 

dijamin oleh Kovenan yang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang terdapat dalam 

konvenan itu sendiri.  
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Dalam Pasal 29 Siracusa Principle dinyatakan bahwa: National security may be 

involved to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the exixtence of 

the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force. 

Batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan 

untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik 

terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada ancaman politik atau militer yang serius 

yang mengancam seluruh bangsa. 

Berdasarkan hal-hal di atas, peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat 

seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan 

tersebut berakhir. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai peraturan yang 

dilahirkan dalam keadaan darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak 

diberlakukan lagi.  

 

C. Argumen penolakan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 karena 

dinilai bertentangan hak asasi manusia  

Bagi kelompok masyarakat yang berpedapat bahwa Undang-undang Nomor 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau 

bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan alasan pokok sebagai berikut: 

1. Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi 

Terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. Alasannya karena UU 

Pencegahan Penodaan Agama dibentuk pada masa revolusi dan diberi bentuk 

hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945. 

2. Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama 

yang diakui oleh negara. 

3. Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal 

menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah” sebagaimana yang 

dimungkinkan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama. 

4. Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena 

dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran 
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keagamaan yang diakui oleh negara padahal kebebasan beragama adalah hak asasi 

setiap manusia. 

5. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada 

perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan 

seseorang. 

6. Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan 

ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat 

digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya. 

Pokok pikiran yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 

tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan 

hak asasi manusia  tersebut dibangun berdasarkan argumen sebagai berikut: 

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 

1945 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:  

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 

menceritakan,menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk 

melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 

agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 

dari agama itu". 

Bahwa dengan mengacu pada bunyi Pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa 

Pasal tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di 

muka umum: 

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk 

melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang 

dianut di Indonesia. 

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama 

yang dianut di Indonesia. 
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Dalam penjelasan resmi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dijelaskan 

unsur-unsur Pasal dimaksud sebagai berikut: 

1. Yang dimaksud dengan “di muka umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan 

kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan 

“agama yang dianut di Indonesia” adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 

Khong Hu Cu (Confusius). 

2. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. 

Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh 

penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 

1945, keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan 

oleh Pasal ini. 

3. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, 

Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat 

jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama-agama tersebut 

dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

ini atau peraturan perundangan lain. 

4. Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” adalah segala macam kegiatan yang 

bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, 

mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran 

keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. 

Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran agama” adalah ajaran agama dimana 

dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau 

cara-cara untuk menyelidikinya. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-

Undang a quo pada angka 4 disebutkan bahwa Undang-Undang a quo dimaksudkan 

pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-

penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok 

oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. 

Selain unsur-unsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada beberapa frasa di 

dalam bunyi Pasal yang tidak memiliki penjelasan, antara lain: 

a. Penafsiran yang menyimpang  

b. Kegiatan keagamaan yang menyimpang 

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok 

permasalahan perlu perhatikan, yaitu: 



 30 

a. Tentang Pokok-Pokok Ajaran Agama  

Dalam penjelasan Undang-Undang a quo, pokok-pokok ajaran suatu agama dapat 

diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang 

mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa 

pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari 

agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang a quo. 

Pokok-pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama-

agama yang ada. Seperti dalam Islam misalnya yang mengenal banyak aliran 

keagamaan: Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan seterusnya. 

Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab 

fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni 

bahkan terbagi pula dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyyah. 

Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin 

pinggiran (furuiyyah), melainkan juga masalah-masalah yang lebih fundamental (ushuli). 

Perdebatan teologis antara Sunni dan Mu'tazilah bahkan mengenai hubungan antara 

zat Allah dan sifatnya. Mu'tazilah mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk, oleh 

karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri 

Allah. 

Dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan 

merumuskan pokok-pokok ajaran agama secara berbeda. 

Persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada 

pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. Dalam agama 

lokal, rumusan ajaran pokok agamanya/keyakinannya kadang kala tidak terdefinisikan, 

dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. 

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok 

oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, 

rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan 

tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang 

dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi 

kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama 
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dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan diskriminasi terhadap 

kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda. 

b.  Tentang Menceritakan, Menganjurkan atau Mengusahakan Dukungan Umum untuk 

Melakukan Penafsiran Yang Menyimpang  

Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama-

agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama-

agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal 

terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah 

konsekuensi logis dari perkembangan agama.  

Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing-

masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. Kristen tentu 

menyimpang dari ajaran Yahudi dalam banyak kasus, misalnya bolehnya memakan 

daging babi atau tidak disunnat dalam Kristen, sementara Yahudi melarang memakan 

babi dan mengharuskan sunnat.  

Islam pasti adalah penyimpangan nyata dari agama Kristen yang menganggap 

Yesus sebagai Tuhan, sementara Islam hanya menganggap Yesus sebagai Nabi. Jika 

dirujuk ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk 

penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya. 

Justru karena ada klaim kebenaran dari masing-masing tafsiran agama maka setiap 

penafsiran berhak hidup. Sesungguhnya semua penafsiran adalah terkait dengan naluri 

manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai mahluk yang dikaruniai akal. 

Oleh karena itu, masing-masing penafsiran memiliki potensi kebenaran, tetapi juga 

potensi kesalahan. Membatasi kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan 

penafsiran, berarti menutup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang 

mungkin lebih baik. Ini bukan saja bentuk kezaliman karena menghalangi kebenaran 

untuk muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia. 

Persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

ajaran agama. Hal ini terkait dengan kecenderungan umum bahwa kedatangan agama-

agama ke dunia adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka 
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bumi ini. Kegiatan mana dapat berbentuk dakwah, tabligh, penginjilan, misionarisme, 

proselytisme, dan lain sebagainya. 

Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-hasil 

penafsiran agama. Ini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk menerima 

kebenaran yang sebenar-benarnya. 

Pembatasan terhadap penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan 

penyebaran penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran. Oleh 

karena itu Negara tidak boleh membatasinya. 

c.  Tentang Kegiatan Keagamaan Yang Menyerupai Kegiatan Agama Yang dianut di Indonesia, yang 

Menyimpang Kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan seseorang,  

konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. Rumusan ini juga 

adalah konsekuensi hukum dari rumusan sebelumnya tentang “penafsiran yang 

menyimpang”. Karena, penafsiran tidak dapat dibatasi, maka kegiatan keagamaan yang 

merupakan pelaksanaan dari penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat 

dikategorikan sebagai kegiatan yang menyimpang. 

Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan 

tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan kegamaan).  

Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bagian dari bid'ah yang 

menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena 

itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran 

dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan 

penjatuhan pilihan pada satu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, 

maka akan ada 60 juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan 

keagamaan yang meyimpang. 

Di samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, terkait 

dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang 

bersifat personal itu bisa dihakimi? Lagi-lagi, jika logika penghukuman terhadap 

kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada kondisi sosial di mana masing-masing 

agama dan keyakinan saling menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang 

dilakukan oleh masing-masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain. 
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Kegiatan keagamaan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan beragamnya 

kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam satu ajaran agama 

yang sama. 

Perbedaan kegiatan keagamaan muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan 

keyakinan agama. Masyarakat Islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat taraweh. 

Boleh tidaknya kunut dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. Tata cara 

wudhu demikian pula. Boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi 

isu utama dalam perbedaan NU dan Muhammadiyah. 

Berikut ini argumen hukum inskonstitusionalitas Undang-undang Nomor 

/PNPS/1965: 

1.a   Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 

1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran 

Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya 

Selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal a quo juga bertentangan 

dengan Hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud dalam: 

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi : 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 

diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya. 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 
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Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:  

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. 

Terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28E 

ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, berbagai peraturan 

baik nasional maupun internasional juga telah menjabarkannya, antara lain : 

a. Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM) 

Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan: 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. this right includes freedom to 

change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public 

or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. 

Yang diterjemahkan sebagai: 

setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. dalam hal ini 

termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk 

menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, 

mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. 

b.  International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil 

dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005.  

Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan: 

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall 

include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either 

individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief 

in worship, observance, practice and teaching. 

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion 

or belief of his choice. 
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3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are 

prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the 

fundamental rights and freedoms of others. 

4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents 

and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children 

in conformity with their own convictions. 

Yang diterjemahkan sebagai: 

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini 

mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya 

sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan 

keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk 

menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya. 

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang 

hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan 

untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau 

hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang 

tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa 

pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 

mereka sendiri.  

c. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama 

atau Keyakinan. 

Deklarasi yang nyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 

1981 ini mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi 

berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama 

sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik. 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
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Di dalam Pasal 4 dinyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun dan oleh siapapun.” 

Dan di dalam Pasal 22 ayat (2)-nya dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

keyakinannya itu” 

Mengacu pada ketentuan nasional dan internasional sebagaimana telah dipaparkan 

di atas, dapat dijelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki 

pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan menyatakan pikiran (thought) dan 

sikap sesuai hati nurani (conscience). Hak ini meliputi kebebasan memeluk agama atau 

keyakinan apapun berdasarkan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara 

perseorangan atau berkelompok dengan yang lain di tempat terbuka atau tertutup, 

memanifestasikan agama atau keyakinan dalam penyembahan, perayaan, praktek, dan 

pengajaran.  

Hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada agama 

tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau praktek 

sebagaimana agama-agama tradisional. Maka dari itu, Komite Hak Sipil dan Politik 

memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau keyakinan 

apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas baru yang bisa jadi 

subjek permusuhan di dalam komunitas agama mayoritas.  

Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan “baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama dalam ruang terbuka maupun tertutup”. Kebebasan 

menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, praktek dan pengajaran 

meliputi berbagai bentuk tindakan. Konsep peribadatan mencakup kegiatan ritual dan 

seremonial sebagai bentuk pengekspresian secara langsung suatu keyakinan, termasuk 

berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan semacamnya, termasuk mendirikan tempat 

ibadah, penggunaan benda-benda dan ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari 

besar keagamaan.  

Perayaan dan praktek keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada kegiatan 

seremonial akan tetapi termasuk pula kebiasaan pengaturan makanan, penggunaan pakaian 
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pembeda atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual yang terkait dengan tahapan 

kehidupan, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa digunakan oleh suatu kelompok. 

Sebagai tambahan, praktek dan pengajaran agama atau keyakinan termasuk kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan urusan-urusan dasarnya, seperti kebebasan memilih 

pemimpin agama mereka, pendeta dan guru, kebebasan mendirikan seminari, sekolah 

keagamaan dan kebebasan untuk membuat dan mengedarkan teks-teks atau publikasi 

keagamaan. 

Kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan 

memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan 

dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik, begitu pula halnya hak untuk 

mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. Yang dilarang adalah pemaksaan yang 

dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan 

ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang-orang beriman 

atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan agama dan kebaktiannya, untuk 

mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk berpindah agama. Kebijakan atau 

praktek-praktek yang memiliki maksud atau dampak yang serupa, seperti, misalnya, yang 

membatasi akses pada pendidikan, perawatan medis, pekerjaan atau segala hak yang 

dijamin oleh ketentuan-ketentuan lain di dalam Kovenan, sama halnya bertentangan 

dengan ketentuan yang menjamin kebebasan beragama. perlindungan yang sama dinikmati 

oleh seluruh pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non-keagamaan.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pembedaan antara kebebasan 

berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, dari kebebasan memanifestasikan 

agama atau keyakinan. Dimana terkait dengan kebebasan berpikir, berhati-nurani, 

beragama atau berkeyakinan, sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, kebebasan ini tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable) sementara kebebasan 

memanifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana akan di jelaskan lebih lanjut di bagian pembatasan.  

Sejalan dengan pembedaan tersebut, hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu 

forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum 

menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum 

eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik 

dan membela keyakinannya di publik.  
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Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama 

atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (to 

practice) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan 

juga mengandung arti setiap orang punya hak untuk mengembangkan pemikiran-

pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (impermissible 

external influence) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui 

obat-obat psikoaktif, atau koersi.  

Manfred Nowak membagi dua jenis forum internum yaitu: 

a.  Kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif Kebebasan pasif menyangkut hak 

untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak 

untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau 

melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan, atau 

keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau 

keyakinannya atau mengubahnya. Kebijakan negara yang mempunyai efek atau 

maksud yang sama seperti di atas, tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR jo. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. 

Ada larangan koersi yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan 

mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan fisik 

atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau 

keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau 

keyakinannya. 

b.  Kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif. 

Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara 

eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika seseorang sedang 

menjalankan ibadah di rumah atau di tempat ibadah bersama orang lain secara privasi, 

maka Negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi. 

Forum eksternum menyangkut kebebasan memanifestasikan agama seperti. 

penyembahan (worship), upacara keagamaan (observance), dan pengajaran (teaching). 

Penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, serta 

kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan menggunakan 

pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan 
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keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan 

menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan.  

Sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi 

Agama, forum eksternum (kebebasan memanifestasikan agama) meliputi:  

a. To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain 

places for these purposes. (bersembahyang atau berkumpul dalam kaitannya dengan 

keagamaan atau keyakinan, dan mendirikan dan memelihara tempat untuk 

maksud ini)  

b. To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions.(mendirikan 

dan memelihara lembaga derma atau kemanusiaan yang sesuai)  

c. To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related 

to the rites or customs of a religion or belief. 

d. (membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu Pasal-

Pasal dan bahan-bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan suatu agama 

atau keyakinan) 

e. To write, issue and disseminate relevant publications in these areas.(menulis, menerbitkan 

dan menyebarluaskan publikasi yang relevan dalam wilayah ini) 

f. To teach a religion or belief in places suitable for these purposes. 

g. (menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan di tempat yang cocok untuk 

maksud ini) 

h. To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and 

institutions. (mencari dan menerima sumbangan keuangan sukarela dan 

pemberian lain dari perseorangan dan dari kelembagaan) 

i. To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the 

requirements and standards of any religion or belief. 

j. (melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi pemimpin yang 

tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama atau keyakinan) 

k. To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precept 

of one's religion or belief. (merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan 

keagamaan sesuai ajaran suatu agama atau keyakinan) 

l. To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of 

religion and belief at the national and international levels. (menetapkan dan memelihara 

komunikasi dengan individu dan komunitas terkait dengan soal-soal kegamaan 

pada tingkat nasional dan internasional)  
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Mengacu pada cakupan hak atas kebebasan berpikir (thought), bersikap sesuai hati 

nurani (conscience), dan beragama atau berkeyakinan (religion or belief) sebagaimana dijelaskan 

di atas, suatu penafsiran keyakinan atas keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang 

berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari 

penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus utama (mainstream). Oleh karenanya, 

kebebasan melakukan penafsiran keagamaan bersifat mutlak (absolute), tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). 

Penafsiran merupakan bentuk eksistensi spiritual seseorang, hal mana seperti 

ditegaskan oleh Manfred Nowak dalam bukunya UN Covenant on Civil and Political Rights: 

CCPR Commentary (1993) 314 para 10, menjadi kewajiban Negara untuk tidak 

mengintervensinya, baik dengan cara indoktrinasi, cuci otak, penggunaan obat-obatan 

kejiwaan atau cara-cara manipulatif lainnya. Negara juga berkewajiban untuk mencegah 

pihak swasta untuk melakukan intervensi serupa, atau cara-cara mempengaruhi dengan 

penggunaan paksaan, ancaman, atau cara cara yang bertentangan dengan kehendak atau 

setidaknya tanpa persetujuan yang implisit dari pihak yang dipengaruhi.  

Perbuatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk 

melakukan penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan 

suatu agama atau keyakinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (d) dan (e) 

Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama, yaitu: To write, issue and 

disseminate relevant publications in these areas serta To teach a religion or belief in places suitable for 

these purposes. 

Dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 

dukungan umum atau dengan kata lain Proselytism, merupakan kebebasan yang dilindungi. 

Proselytism baru dilarang ketika ada kekerasan, atau paksaan, atau motif ekonomi. 

Proselytism sah-sah saja ketika dilakukan dengan cara-cara yang damai (peaceful), 

walaupun substansi Proselytism itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbeda dari ajaran 

mainstream agama/keyakinan atau menafsirkan suatu ajaran agama/keyakinan. 

Dalam kasus Kokkinakis v. Yunani (2 Mei 1993), seorang penganut Saksi Yehovah 

pernah dihukum oleh pemerintah Yunani dengan tuduhan proselytism. Pada akhirnya 

Pengadilan menilai bahwa proselytism adalah bagian dari keyakinan Saksi Yehovah, dan 

pemerintah dianggap gagal menunjukan bahwa penghukuman Kokkinakis dapat 
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dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat : kebutuhan sosial yang mendesak, dengan tujuan yang 

sah dan perlu di dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.  

Selain melarang penafsiran, Pasal 1 Undang-Undang a quo juga melarang kegiatan 

keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Dengan mengacu 

kepada uraian point/angka 38 di atas, ketentuan pasal 1 merupakan pelanggaran terhadap 

kewajiban Negara untuk jaminan hak Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

keyakinannya itu. 

Kegiatan keagamaan hanya dapat dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan 

yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau 

hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam 

bagian pembatasan di bawah ini. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), 

dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.  

Oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

1.b  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil dan 

Persamaan di Muka Hukum 

Pasal 1 Undang-Undang a quo bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil 

dan hak persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam: 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :  

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Asas kepastian hukum yang adil dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules 

are clear, well-understood, and fairly enforced”. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, 

prediktibilitas, dan transparansi. 
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Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya 

The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu: 

1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh 

rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan. 

2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. 

3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap 

waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya 

kepadanya. 

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan 

dengan pelaksanaan senyatanya.    

Keberadaan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, 

merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta 

bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang di dalam Pasal 18-nya melindungi 

kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama.  

Keberadaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sebagaimana 

diuraikan dibagian atas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan 

kepastian hukum bagi kelompok tertentu di masyarakat yang dianggap berbeda dalam 

menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rumusan Pasal 1 a quo 

merupakan rumusan yang diskriminatif dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan 

affirmative action untuk melindungi kelompok minoritas. 

Tindakan-tindakan yang merefleksikan kebebasan berpikir, bersikap sesuai hati 

nurani, dan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh 

konstitusi dan perundangundangan lainnya, dinyatakan dilarang dan dapat dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965. 

Selain bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan tentang 

hak seseorang atas kebebasan beragamanya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, Pasal 1 

a quo bertentangan pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru, 

antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semestinya ketentuan Pasal 1 a quo yang bersifat 



 43 

diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi 

dihapuskan sesuai dengan asas lex superiori derogat legi inferiori dan Ketentuan-ketentuan yang 

saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang masih tetap diberlakukan, 

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. Ketidakpastian demikian akan 

mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan 

pemberlakuan secara sewenang-wenang. 

Di dalam pemberlakuannya, Pasal 1 a quo akan sangat bergantung pada tafsir 

keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena Negara tidak memiliki kemampuan 

atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. 

Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari kelompok agama 

minoritas. 

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok 

oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan 

pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi 

menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap 

menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok 

lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok 

tertentu, maka Negara telah memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok lain yang 

memiliki pokok ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan di muka 

hukum. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah 

jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

dengan segala akibat hukumnya. 

1.c  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum 

Bahwa konsepsi Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seperti ditegaskan oleh 

Muh. Yamin sebagaimana dikutip oleh Azhary, diartikan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum dimana (rechtstaat goverment of laws) tempat keadilan tertulis berlaku bukan 

pula Negara kekuasaan (maschstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan 

kesewenang-wenangan.  
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Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat ini 

mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar hukum misalnya Anne Marie 

Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. Scheltema 

memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari rechtsstaat. Namun, secara 

umum asas-asas yang harus ada pada suatu rechstaat tidak dapat dilepaskan dari ada dan 

berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta paradigma-paradigmanya.Dengan kata lain, 

wawasan rechtsstaat dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan.  

Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) 

pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya 

peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (the Rule of Law) menurut A.V. 

Dicey, yaitu (1) Supremacy of law, (2) Equality of law, (3) due process of law. The International 

Commission of Jurist, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus 

tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan 

yang bebas dan tidak memihak.  

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi 

nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman 

dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan antara organized public power (the rule 

of law dalam arti formil) dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materil). Negara 

hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu 

dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan 

substanstif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan 

perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di 

dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-

undangan dalam arti sempit.  

Dalam negara hukum yang demokratis salah satu pilar yang sangat penting adalah 

perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak 

kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. 

Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak 

boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. 

Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution 

based on human rights). 

Berdasarkan Jimly Asshidiqie, terdapat 12 prinsip pokok Negara hukum yang 

berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri 
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tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang 

sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah : 

1. supremasi hukum (supremasi of law). 

2. persamaan dalam hukum (equality before the law). 

3. asas legalitas (due process of law). 

4. pembatasan kekuasaan. 

5. organ-organ eksekutif yang bersifat independen. 

6. peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent judiciary). 

7. peradilan tata usaha negara (administrative court). 

8. peradilan tata negara (constitusional court). 

9. perlindungan hak asasi manusia. 

10. bersifat demokratis (democratische rechstaat). 

11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfarerechtsstaat). 

12. transparansi dan kontrol sosial.   

Kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan ciri dari 

negara hukum atau rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. dimana kepastian hukum 

merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.  

Asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam negara 

hukum (rule of law) juga dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-

understood, and fairly enforced”.Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, 

prediktibilitas, dan transparansi. 

Prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi 

manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok 

dari suatu Negara hukum, prinsip-prinsip mana sesuai uraian kami sebelumnya telah 

dilanggar oleh Pasal 1 Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

Atas dasarpertimbangan tersebut telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka 

sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan UUD 1945 



 46 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: 

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan 

keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri 

Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” 

Pasal ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal-hal yang diatur di 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Dimana substansi dari Pasal 1 

dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan UUD 1945, maka 

konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga bertentangan dengan 

konstitusi. Seandainya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak 

mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU a quo, quod non, ketentuan pengaturan perintah dan 

peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu keputusan 

bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, pun bertentangan 

dengan konstitusi. 

2.a  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) 

UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan 

Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya 

Dengan mengacu pada standar internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai hak 

atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan 

Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik menyatakan:  

“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion 

or belief of his choice.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

“Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya 

untuk menganut atau memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.” 

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo terdapat dalam Paragraf 5 Komentar 

Umum Nomor 22 mengenai larangan pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu 

agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum 

guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati keyakinan 
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agamawi dan jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk 

mengganti agama atau keyakinan mereka. Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan:  

“The Committee observes that the freedom to "have or to adopt" a religion or belief necessarily 

entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion 

or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or 

belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, 

including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or nonbelievers to 

adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. 

Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting 

access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other 

provisions of the Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is 

enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

“Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau memeluk” suatu 

agama atau keyakinan perlu mencakup kebebasan untuk memilih agama atau 

keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan yang sedang 

dianutnya dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk memeluk 

pandangan-pandangan yang ateistik, serta hak untuk mempertahankan agama atau 

keyakinannya. Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat mengurangi hak untuk 

menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan 

ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang 

percaya atau orang-orang yang tidak percaya untuk menaati keyakinan dan 

jemaatnya, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk beralih. 

Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki maksud atau dampak yang 

sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses ke pendidikan, 

pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan ketentuan-

ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18.2. Perlindungan yang 

sama diberikan pada penganut semua keyakinan yang bersifat non-agama”. 

Paragraph 9 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan a quo selanjutnya menjelaskan :  
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“The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or 

traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any 

impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 

27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In particular, 

certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility for 

government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or 

imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the 

prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection 

under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2 of the Covenant 

constitute important safeguards against infringement of the rights of religious minorities and of 

other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of 

violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes to be informed of 

measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from 

infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to 

respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to 

assess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been 

implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports 

information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as 

blasphemous.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

(Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama 

tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama 

tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak 

dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan 

Pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau 

orang-orang yang tidak beragama atu keyakinan. Khususnya langkah-langkah 

tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang 

membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang 

dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka 

atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak 

sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan 

jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. langkah-langkah yang 

diatur oleh Pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran 

terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk 
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melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27 dan dari tindakan-

tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Komite ingin 

diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-

negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau keyakinan dari 

pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, 

informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas 

berdasarkan Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan 

sejauh mana hak atas kebebasan berpkir, berkeyakinan, beragama dan 

berkeyakinan telah dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan 

harus memasukan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan 

praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat 

dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan.) 

Paragraph 10 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan a quo menjelaskan :  

“If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of ruling 

parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under 

article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against 

persons who do not accept the official ideology or who oppose it.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

(Jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-

konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan 

sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebebasan berdasarkan Pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh 

Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak 

menerima ideologi resmi tersebut atau menentangnya.) 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo, setiap orang tidak boleh dipaksa 

dalam meyakini agama dan keyakinan pilihannya. Atau, Pasal 18 ayat (2) Kovenan dengan 

tegas melarang pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, 

termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-

orang yang percaya atau tidak percaya untuk menganut keyakinan dan menaati jemaat, 

untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau 

keyakinan mereka. 
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Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang memberikan ancaman 

pidana penjara selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang 

yang sama, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo. Perbuatan menafsirkan 

dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah merupakan forum internum dari hak 

atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. Sementara, tindakan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, 

menganjurkan atau memperoleh dukungan umum untuk melakukan kegiatan penafsiran 

dan kegiatan keagamaan adalah tindakan-tindakan yang merupakan perwujudan dari hak 

atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan itu, sehingga tidak bisa dibatasi 

dengan sewenang-wenang. 

Maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jika dilihat persesuaiannya 

antara konsideran, penjelasan umum dan setiap Pasal adalah. 

Pertama, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, 

cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau 

penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. 

Kedua, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi 

kebatinan/keyakinan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan 

hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah 

persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional 

dengan mengeluarkan undangundang ini. 

Ketiga, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai 

terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran 

pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. dan aturan ini melindungi 

ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-

ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Pasal 3, dalam hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang a quo, nyata-

nyata membatasi kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. Hal ini 

bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dilindungi 

dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

Pasal 3, yang harus diartikan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a quo, 

memuat frasa “penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-
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kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu” merupakan pembatasan yang, 

meskipun diatur dalam undang-undang, merupakan pembatasan yang diterapkan untuk 

tujuan-tujuan yang memaksa (coercive) karena untuk menyatakan penafsiran atau kegiatan 

yang menyimpang hanya diambil suatu penafsiran tunggal tentang ajaran-ajaran pokok 

agama-agama yang telah ditentukan. 

Hal ini semakin jelas jika kita melihat penjelasan umum undang-undang a quo yang 

menyatakan “pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang 

sangat membahayakan Agama-agama yang ada”, sehingga salah satu tujuan dari Undang-

Undang a quo adalah melindungi agama-agama yang diakui dan bukan dalam konteks 

melindungi individu untuk bebas menyatakan agama, keyakinanannya, tetapi lebih 

dibanyak dirumuskan dalam perspektif untuk melindungi agama-agama besar yang diakui. 

Perlindungan terhadap agama-agama yang diakui ini semakin jelas maksudnya 

sebagaimana dinyatakan dalam bagian lain dalam penjelasan Undang-Undang a quo yang 

menyatakan “…maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai 

terjadi penyelewenganpenyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai 

ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan…”.  

Pasal 3 yang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun termasuk 

ketentuan yang bersifat memaksa (coercion) dan merupakan sanksi hukum yang dilarang 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Kovenan a quo dan Paragraf 5 Komentar Umum 

Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.  

Pemaksaan ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 yang memasuki 

wilayah forum internum kebebasan beragama sepanjang frasa “melakukan penafsiran tentang 

sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatankegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran dari agama itu” sehingga dapat diartikan frasa tersebut merupakan pemaksaan untuk 

hanya melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan pokok-pokok ajaran 

agama yang diakui. 

Jika ketentuan Pasal 3, dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang a 

quo ditelaah Pasal per Pasal, maka ketentuan Pasal 3 tersebut berdasarkan unsur dalam 

Pasal 1 Undang-Undang a quo yang menyatakan “Melakukan penafsiran atau kegiatan-

kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari 

pokokpokok ajaran dari agama itu” adalah termasuk komponen dari kebebasan kebebasan 
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berfikir, beragama atau berkeyakinan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas 

Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama dan Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi 

Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), 

dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

2.b Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Persamaan Di 

Muka Hukum dan Kepastian Hukum 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai 

berikut: 

1. UUD 1945. 

2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

3. Peraturan Pemerintah. 

4. Peraturan Presiden. 

5. Peraturan Daerah.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tidak ditemui lagi peraturan 

menteri dan keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 dimana 

pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Karena hal itulah, Presiden 

tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasan pembentuk peraturan kepada menterimenteri.  

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 menegaskan jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah regeling, dan bukan penetapan 
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kebijakan (beleid). Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri a quo merupakan beleid, bukan regeling. Karena SKB tersebut 

dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan. 

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengatur pula tentang 

pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pula pembatasan mengenai Hak Asasi 

Manusia tersebut yaitu di dalam undang-undang, seperti disebutkan dalam Pasal a quo : 

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut 

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 

1. Hak-hak asasi manusia. 

2. Hak dan kewajiban warga negara.” 

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965, yang menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat 

keputusan menteri menimbulkan ketidak-pastian hukum dan karenanya bertentangan 

dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. 

Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

2.c  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum  

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara 

hukum formil a quo mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Pengakuan HAM. 

b) Pemisahan kekuasaan. 

c) Pemerintahan berdasarkan UU. 

d) Pengadilan Administrasi. 

Begitu pula negara hukum material (Welfare State/Social Service State/Wohlfarth Staat) 

mensyaratkan negara harus yang mengutamakan kemakmuran. Sementara AV Dicey 

menjelaskan negara hukum mempunyai tiga unsur yaitu the supremacy of law, equality before the 

law, the constitution based on individual rights. Semua unsur di dalam negara hukum harus 

dipenuhi, di dalam hal ini untuk mengetahui pemerintahan berdasarkan atas hukum maka 
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apakah tindakan-tindakan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 

secara adil. 

Istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal di dalam oleh Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 a quo. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 hanya mengatur 

peraturan perundang-undangan (regeling), bukan kebijakan pemerintah (beleid) ataupun 

penetapan (beschikking). SKB merupakan beleid, bukan peraturan (regeling) ataupun 

penetapan (beschikking) karena dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang 

berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah, dan mengikat internal 

saja. Pasal 7 ayat (1) hanya mengenal regeling, tidak mengenal beschiking maupun beleid. 

Beschiking dikenal di dalam hukum tata usaha negara, yang mempunyai karakter untuk 

mencabut atau memberikan hak kepada individu atau badan hukum. Sementara Belied 

tidak mempunyai landasan hukum, adapun Algemeene Bepalingen van wetgeving voor indonesie 

(AB) Staatblad 1847 Nomor  23 sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor  10/2004 

(penjelasan UU Nomor  10/2004). 

Sedangkan Belied tidak sama dengan regeling maupun beschikking, ini berarti belied 

merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan aturan hukum, 

karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jadi, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

3.  Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 

1945 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: 

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran 

kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan 

menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain 
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setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri.” 

Substansi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan 

UUD 1945, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo 

sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945. Tanpa hal 

itu pun, sesungguhnya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. 

3.a Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum 

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk 

perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan. Bagian dari 

hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi keagamaan (forum 

eksternum) termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan institusi keagamaan, dan 

untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah (forum internum). Dengan demikian 

membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas 

kebebasan beragama atau berkeyakinan. 

Organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi oleh Pasal 21 

(kebebasan berkumpul secara damai), dan Pasal 22 ayat (1) (kebebasan berserikat) 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 

Pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau aliran 

kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada adanya penafsiran dan kegiatan yang 

dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu Negara Hukum, sebab 

akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas. 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan 

prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan 

dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi 

dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, 

independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, 

keragaman dan toleransi. 
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Pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut harus dilakukan 

atas dasar kebutuhan (neccesary) di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsip 

proporsionality juga yang melandasi pembatasan tersebut, di mana jenis dan intensitas 

tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai alasan-alasan (justified reasons) 

pembatasan tersebut. Masyarakat demokratis menegaskan pembatasan tersebut harus 

sesuai dengan prinsip standard minimum demokrasi yang ada di dalam United Nation 

Charter, Deklarasi HAM PBB 1948, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik, dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Keragaman, toleransi dan pemikiran terbuka merupakan landasan suatu masyarakat 

demokratis. 

Sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran kepercayaan, hal ini 

sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang merupakan 

bagian dari forum internum. Yang boleh dilakukan adalah melakukan pembatasan atau 

pelarangan terhadap tindakan yang berbentuk menganjurkan kebencian atau tindakan-

tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan publik, ketertiban umum, 

perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan 

orang lain. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan 

prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, 

maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

3.b Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan 

Dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Mengenai Jaminan Atas Kebebasan 

Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat 

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi:“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. 

Jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul diatur pula di dalam : 
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a.  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yang berbunyi:“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan 

berserikat untuk maksud-maksud damai.” 

b.  Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berbunyi: “Setiap orang berhak 

atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan 

bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.” 

Membentuk organisasi keagamaan dilindungi dalam dua aspek hak asasi manusia, 

baik sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama maupun kebebasan berserikat dan 

berkumpul. Pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan 

dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dibenarkan, sesuai Pasal 

20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : 

“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 

hostility or violence shall be prohibited by law” 

Terjemahan: 

(setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras,bangsa yang mengakibatkan 

hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh 

hukum). 

Jo. Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : 

“No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed 

by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or 

public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection 

of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful 

restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right. 

Terjemahan: 

(Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap pelaksanaan 

hak atas kebebasan berserikat kecuali didasarkan atas hukum yang dibutuhkan di dalam 

suatu masyarakat yang demokratis atas dasar kepentingan-kepentingan keamanan nasional 
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atau keamanan publik, perlindungan kesehatan publik atau moral-moral, pelindungan hak-

hak dan kebebasan-kebebasan orang lain).  

Berdasarkan alasan-alasan pembatasan tersebut di atas, perbedaan tafsir tidak termasuk 

alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berserikat. Dengan demikian, sebuah 

organisasi tidak dapat dibubarkan berdasarkan perbedaan tafsir.  

Atas dasar pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan 

oleh karenanya telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 

2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

4.  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

UUD 1945 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi: 

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa 

Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan 

dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran keyakinan, mereka masih terus 

melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota 

Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun”. 

Penjelasan Undang-Undang a quo, Pasal 3 dijelaskan sebagai berikut:  

“Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam Pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap 

anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh karena aliran 

keyakinan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah 

dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran keyakinan, 

hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang 

pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat 

idiil dari tindak pidana dalam Pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”. 
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Pasal 3 Undang-Undang a quo mengacu pada pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 

2-nya, maka sebagai sebuah tindak pidana (delik), perlu untuk menguraikan unsur-unsur 

dalam keseluruhan Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang a quo yakni mencakup: 

1) Orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan. 

2) Dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan 

dukungan umum. 

3) Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan agama yang menyimpang dari pokokpokok ajaran dari agama itu. dan 

4) Telah diperingatkan sebelumnya/dilakukan tindakan Menteri Agama bersama-sama 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik 

Indonesia.  

Ancaman pidana 5 tahun sebagaimana dinyatakan Pasal 3, yang harus dilihat 

hubungannya yang tidak terpisahkan dengan Pasal 1 dan 2, merupakan ketentuan pidana 

yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota 

pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak-haknya untuk beragama dan 

berkeyakinan. Seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran 

keyakinan dipaksa harus mengikuti tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak 

menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di Indonesia, dan meskipun melakukan 

tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang 

dianut di Indonesia maka penganut tersebut tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka 

umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum. 

4.a  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 

Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan 

Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya 

Dalam uraian mengenai Pasal 2 mengenai larangan pemaksaan untuk menganut atau 

memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau 

sanksi hukum, maka Pasal 3 Undang-Undang a quo yang merumuskan sebagai pidana dan 

memberikan ancaman hukuman bagi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-

Undang a quo bertentangan dengan konstitusi Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan 

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. 
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Penerapan sanksi hukum hanya dapat dilakukan dalam lingkup atau konteks 

pembatasan manifestasi kebebasan beragama yang akan diuraikan kemudian di Nomor 6, 

tentang “Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” dalam Permohonan 

ini. 

Ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 3 Undang-Undang a quo adalah ketentuan yang telah memasuki forum internum dari 

hak atas kebebasan beragama, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat 

memaksa (coercion) yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Ketentuan pidana yang berupa penghukuman 5 (lima) tahun penjara merupakan 

ketentuan yang menghilangkan jaminan bagi orang, penganut, anggota/pengurus 

organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau 

berkeyakinan. 

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas 

bertentangan dengan jaminan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), 

Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, 

maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

4.b  Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 Mengenai Kepastian Hukum 

Pasal 1 dan Pasal 2 mengenai kepastian hukum, Pasal 3 Undang-Undang a quo juga 

bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak jelas dimengerti dan tidak dapat 

diperkirakan (predictable). Mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam hukum pidana 

dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat kriminalisasi (limiting principles), yang 

diantaranya mencakup. 

1) menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk: 

a) pembalasan semata-mata. 

b) korbannya tidak jelas. 

c) diperkirakan tidak berjalan efektif (unforceable). dan 
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2) perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan 

perbuatan yang dilarang (precision principle).  

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang a quo tidak memenuhi syarat 

kriminalisasi karena tidak jelas korbannya. Perbuatan yang diancam pidana menurut Pasal 3 

Undang-Undang a quo tidak jelas apakah mengakibatkan kerugiaan terhadap orang atau 

tidak, siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Tujuan Undang-Undang ini adalah melindungi agama, bukan serta merta orang 

sebagai warga negara atau penganut agama atau keyakinan. Seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, bagian dari agama yang hendak dilindungi yaitu “pokok-pokok ajaran agama” 

sulit untuk ditentukan, karena perbedaan antara kelompok agama yang satu dengan yang 

lainnya mengenai hal tersebut. 

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang a quo tidak memenuhi syarat 

kriminalisasi karena tidak berjalan efektif (unenforceable). 

Tafsir adalah konsekuensi logis dari kodrat manusia yang berpikir. Dalam 

kehidupannya, manusia senantiasa berupaya untuk mengartikan dan menemukan makna 

dari hal-hal yang dialami dan ditangkap oleh inderanya. Sama seperti tafsir merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tafsir keagamaan juga merupakan bagian 

yang tidak tepisahkan dari kehidupan rohani seseorang. Tafsir, dengan segala 

dinamikanya, berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. 

Hukum tidak akan efektif mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan secara lazim 

oleh semua manusia. Bila hukum pidana menjangkau perbuatan-perbuatan yang wajar, 

hukum tersebut bukan hanya akan kehilangan maknanya, tapi juga berakibat 

mengkriminalisasikan terlalu banyak orang. 

Sejarah penghukuman terhadap orang-orang yang memiliki penafsiran atau paham 

keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang lain 

menunjukan bahwa penghukuman kepada orang-orang itu tidak efektif.  

Penghukuman seseorang karena keyakinannya tidak menjamin bahwa orang tersebut akan 

mengubah keyakinannya itu. 
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(Contoh: Pada Tahun 763 Masehi Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta 

seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa 

dan diracun hingga meninggal di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab 

Hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang). 

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang a quo tidak memenuhi syarat 

kriminalisasi karena perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam 

menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle). 

Perumusan juga sumir karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan yang 

dianggap menyimpang pokok-pokok ajaran agama, yang mana hal ini merupakan sesuatu 

yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menentukan pokok-

pokok ajaran suatu agama. Dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi 

dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang 

pada gilirannya mengecualikan pihak lainnya. 

(Contoh: Ahmad Bin Hambal (Tahun 241H/855), dipenjara dan disiksa karena rezim saat 

itu mengambil aliran Mu'tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, hal mana Ahmad bin 

Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu'tazilah. Setelah negara mengganti aliran 

keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal dipulihkan dari status 

penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar.)  

Untuk menjatuhkan hukuman, Hakim setidaknya harus membuktikan 2 hal yaitu: 

perbuatan pidana (actus reus/strafbaar feit) dan kesalahan (mens rea). Dalam hal ini berlaku 

asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada hukuman tanpa kesalahan (zeen strap zonder 

schuld) yang dalam aliran anglo-saxon asas tersebut diuraikan sebagai berikut: “an act does not 

make a person guilty unless the mind is guilty”. Perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang 

bersalah melainkan pikirannyalah yang menjadikan perbuatan tersebut salah. Berdasarkan 

postulat ini Hakim harus benar-benar mempertimbangkan keberadaan “kesalahan” (mens 

rea) dalam suatu dugaan perbuatan pidana (strafbaar feit). 

Untuk menilai apakah suatu “perbuatan” memenuhi unsur “perbuatan pidana” 

(actus reus) hakim dapat menggunakan kemampuan hukumnya namun jika unsur itu bukan 

berada pada wilayah hukum maka hakim dapat meminta seorang ahli untuk menjelaskan 

atau menafsirkan unsur-unsur tersebut. Sedangkan Unsur kesalahan (mens rea) paling tidak 

meliputi: hubungan batin antara orang dengan perbuatannya tersebut (niat) yang 

dituangkan ke dalam bentuk perbuatan (sengaja/lalai), kemampuan bertanggungjawab, 
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tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Jika setiap unsur perbuatan 

pidana terpenuhi maka kemudian Hakim mempertimbangkan terpenuhi unsur kesalahan. 

Jika hakim tidak bisa membuktikan keduanya atau ada keragu-raguan maka 

tersangka/terdakwa, demi hukum harus di bebaskan (vrijspraak). 

Untuk membuktikan adanya actus reus dan mens rea dalam tindak pidana yang 

mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan 

unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka dapat 

dipastikan bahwa hakim, dengan mengacu pada penjelasan Undang-Undang a quo, akan 

meminta keterangan dari pihak ulama dan/atau Departemen Agama yang memiliki 

kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Padahal sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya dalam uraian mengenai Pasal 1 permohonan ini, hal demikian bertendensi 

diskriminatif. Sebab, fakta menunjukan bahwa penafsiran dan kegiatan keagamaan dapat 

beragam dan tidak tunggal. Dan dalam setiap perbuatan menafsirkan atau kegiatan 

keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin untuk membuktikan 

adanya kehendak jahat/kesalahan (mens rea). 

Atas dasar argumen tersebut menunjukkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi, tidak mungkin berjelan efektif, 

tidak mungkin membuktikan unsur kehendak jahat/kesalahan, dan merupakan ketentuan 

yang tidak jelas, maka jelas-jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah jelas 

bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan 

segala akibat hukumnya. 

5.  Pasal 4 huruf a UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 

1945 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi: Pada Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 156a :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan 

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

a.   yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu 

agama yang dianut di Indonesia. 
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b.   dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan 

ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) hal yang diancam pidana apabila dilakukan 

di muka umum yaitu : 

1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat 

permusuhan terhadap suatu agama. 

2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat 

penyalahgunaan terhadap suatu agama. 

3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat 

penodaan terhadap suatu agama.  

Ketiga unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Pasal 156a KUHP ini 

memiliki makna dalam hukum sebagai berikut : 

1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak 

cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang 

dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan 

penodaan.Bahkan setelah melihat penjelasannya tidak dapat diketahui secara 

jelas maksud dari 3 frasa ini. 

2) Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan 

tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian 

mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang 

sifatnya subjektif.  

Menurut perancangnya, yang ingin dilindungi dalam konsep ”delik terhadap agama” 

ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para 

pemeluknya (individu). Sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan 

perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti 

Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya. 

Maksud pembentukan Pasal 4 Undang-Undang a quo yang lebih melindungi kesucian 

agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu : 

1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang 

dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. 
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Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada 

satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal. 

2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan 

bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai.  

Molan, seseorang pakar hukum pidana, sebagaimana dikutip oleh Ifdhal Kasim, 

mengingatkan kita bahwa: “the law does not criminalise all immoral act”. Yang diterjemahkan 

sebagai: (hukum tidak mempidanakan semua tindakan amoral).  

Alasannya adalah:  

“there may difficulties of proof. there may be difficulties of definition. rules of morality are 

sometimes difficult to enforce without infringing the individuals' right to privacy. the civil law 

sometimes provides an adequately to the parties affected by the conduct. in any event, how do we 

ascertain prevailing 'moral opinion' given the deep division within modern society. 

Yang diterjemahkan sebagai: 

(akan terdapat kesulitan dalam pembuktian. akan terjadi kesulitan dalam 

pendefinisian. aturan moralitas terkadang sulit untuk diterapkan tanpa melanggar 

hak privasi seseorang. hukum perdata terkadang memberikan secara layak kepada 

pihak yang terkena dampak oleh tindakan tersebut. dalam peristiwa apapun, 

bagaimana kita menentukan opini moral yang ada memberikan pemisahan yang 

dalam pada masyarakat modern). 

Kesulitan membuktikan “mens rea” pelaku juga ditunjukkan oleh Smith dan Hogan 

Pada kasus “blashphemy” di Inggris. Menurut kedua pakar hukum pidana itu, kesulitan 

membuktikan ”mens rea” menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan kasus-kasus 

“blashphemy” di Inggris sangat jarang terjadi. Dan bahkan sejak tahun 2008, ketentuan 

mengenai blashphemy ini telah dicabut.  

Adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalkan, maka Negara tidak valid 

menentukan pokok-pokok ajaran agama yang ingin dilindungi. Sehingga melindungi agama 

menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk mengukur agama tersebut telah 

dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. Justru satu-satunya cara untuk melindungi agama 

adalah melalui perlindungan terhadap pemeluk agama. Dengan menjamin kebebasan 
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setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap 

tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun. 

5.a  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Kepastian Hukum 

Konsekuensi ketidakjelasan unsur dan tindakan yang tidak terukur tersebut, praktek 

pemidanaan menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 156a 

KUHP menjadi berbeda-beda penerapannya dalam kasus-kasus seperti ditunjukkan dalam 

bagan berikut ini: 

 

 

No. Korban/ 

Nama 

Kronologis Kasus Pertimbangan Pemidanaan 

1. Arswendo 

Atmowiloto 

1. Pada 15 Oktober 1990, Tabloid 

Mingguan Monitor memuat angket 

mengenai tokoh yang paling 

dikagumi pembaca.  

2. Hasil Angket tersebut 

menempatkan Nabi Muhammad 

SAW di urutan ke 11, di bawah 

peringkat Presiden Soeharto, 

Menristek Habibie, bahkan di 

bawah Wendo, yang menduduki 

peringkat ke-10. 

3. Arswendo selaku pemimpin 

redaksi Tabloid tersebut didakwa 

telah melakukan penodaan agama 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156a KUHP.  

4. Korban dihukum 5 tahun 

penjara  

Arswendo diputuskan terbukti 

bersalah melakukan penodaan 

agama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 156a KUHP dan 

divonis 5 tahun penjara dengan 

pertimbangan bahwa angket 

yang menyamakan Nabi 

Muhammad saw. dengan 

manusia biasa jelas 

merendahkan derajat 

Rasulullah. Perbuatan itu, kata 

majelis, terhitung suatu 

penghinaan pemimpin redaksi 

tabloid mingguan Monitor 

bersalah menghina agama 

Islam(haatzaai) dan 

menghukum nya 5 tahun 

penjara (yang bersifat 

permusuhan, penyalahgunaan, 

atau penodaan) terhadap agama 
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Islam dengan menggunakan 

penerbitan pers. 

2. Lia Aminuddin 

alias Lia Eden 

1. Pada 1995, Lia Aminudin 

mengaku mendapatkan bimbingan 

gaib yang dijadikan dasar untuk 

melakukan diskusi-diskusi tentang 

Ketuhanan dengan nama 

kelompok salamullah (keselamatan 

dari Tuhan).  

2. Pada 28 Juli 1997 Lia 

Aminuddin memperkenalkan 

dirinya sebagai jelmaan Jibril.  

3. MUI kemudian mengeluarkan 

Fatwa Nomor 

Kep768/MUI/XII/1997 

tertanggal 22 Desember 1997, yang 

intinya menyatakan bahwa 

malaikat Jibril tidak mungkin turun 

lagi setelah kedatangan Nabi 

Muhammad SAW.  

4. Pada 29 Desember 2005 Lia 

Aminudin ditahan oleh kepolisian.  

5. Tahun 19 April 2006, Lia 

Aminuddin didakwa telah 

melakukan penodaan agama Lia 

Eden diputuskan terbukti bersalah 

melakukan penodaan agama 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156a KUHP dengan 

pertimbangan bahwa ia telah 

membuat pengakuan sebagai 

utusan Tuhan dan telah melakukan 
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penafsiran terhadap beberapa ayat 

dalam Al-Quran yang tidak sesuai 

kaidah penafsiran. sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156a 

KUHP.  

3. Ardi  

Husain/6 

Pengurus 

YKNCA 

1. Yayasan Kanker dan Narkoba 

Cahaya Alam (YKNCA) didirikan 

pada 1 Juni 2002 dengan Ardi 

Husain sebagi Pembina dan 

istrinya sebagai Ketua Yayasan.  

2. Pada Juni 2004 Yayasan 

mengeluarkan sebuah buku 

berjudul Menembus Gelap Menuju 

Terang 2 (MGMT 2) yang isinya 

merupakan kompilasi uraian Al-

quran dan hadist hasil ceramah 

Ardhi Husain yang diketik ulang. 

3. Pada 16 Mei 2005 MUI Kab. 

Probolinggo mengeluarkan fatwa 

bahwa didalam buku MGMT 2 ada 

60 item yang menyesatkan. Fatwa 

tersebut kemudian menggiring 

ribuan massa menyerbu 

padepokan dengan akibat 

bangunan dan sebuah mobil jeep 

hancur. 

4. Pada 23 September 2005 Ardi 

Husain/6 pengurus YKNCA 

divonis bersalah melakukan 

penodaan agama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156a 

KUHP. 

Ardi Husain/6 Pengurus 

YKNCA diputuskan terbukti 

bersalah melakukan penodaan 

agama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 156a KUHP 

dengan pertimbangan bahwa 

Ardi Husain/6 Pengurus 

YKNCA sudah tahu dalam 

membuat buku pasti atau 

mungkin akan mendapat reaksi 

masyarakat dan para terdakwa 

tidak berupaya menghindari hal 

yang tidak diingini tapi tidak  

 

peduli  

4.  SumardinTappa 1. Sumardin Tappayya adalah   
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yya/sh  seorang guru agama dari Sumardin 

Tappayya diputuskan terbukti alat 

bersiul Polewali Mandar, Sulawesi 

Barat. Dengan sebuah kitab yang 

diberi nama kitab laduni Sumardin 

dan murid-muridnya melakukan 

kajian yang salah satu ajarannya 

adalah shalat dengan diselingi 

siulan (bersiul).  

2. MUI Polewali Mandar 

mengeluarkan 010/MUI-

PM/I/2006 tanggal 13 Januari 

2006 yang menyatakan bahwa 

ajaran keselamatan yang diajarkan 

oleh Sumardin adalah aliran sesat.  

3. Pada tanggal 5 April 2005 di 

Pengadilan Negeri Polewali 

Mandar JPU mendakwa Sumardin 

melanggar pasal 156a KUHP dan 

pasal 2 ayat (1) UU Darurat 

12/1951 LN. 78/1951. bersalah 

melakukan penodaan agama 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156a KUHP dengan 

pertimbangan bahwa Ajaran dan 

kitab Laduni yang diamalkan dan 

diajarkan Sumardin tersebut 

bertentangan dengan akidah dan 

syariat Islam serta bisa 

menimbulkan keresahan 

masyarakat karena ajaran tersebut 

akan Mendapat perlawanan dari 

orang-orang Islam yang merasa 

akidah dan syariatnya 
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disalahtafsirkan dan atau 

ditafsirkan sendiri oleh Sumardin 

dengan ajaran keselamatannya. 

Pertimbangan tersebut didasarkan 

pula pada keterangan ketua II MUI 

Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Yusman Roy/ 

Shalat Dwi 

Bahasa 

1. Yusman Roy adalah pendiri 

Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf 

Ngaji Lelaku yang mengajarkan 

shalat dua bahasa.  

2. Pada 21 Januari 2004, MUI 

Kabupaten Malang mengeluarkan 

fatwa nomor Kep. 

02/SKF/MUI.KAB/I/2004 

tentang penyiaran ajaran sesat yang 

dilakukan oleh Yusman Roy. 

3. Pada tanggal 6 Mei 2005 

Kepolisian Resort Kabupaten 

Malang mengeluarkan surat 

perintah penangkapan yang 

ditujukan kepada Roy. Dengan 

No. pol. 

SP.KAP/99/v/2005/RESKRIM 

dengan tuduhan melakukan 

penodaan agama. 

4. Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy 

didakwa dengan Pasal 156a dan 

Pasal 157 (1) KUHP. 

Yusman Roy diputuskan tidak 

terbukti bersalah melakukan 

penodaan agama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156a 

KUHP, akan tetapi terbukti 

bersalah melakukan tindak 

pidana menyiarkan surat atau 

gambar yang isinya menyatakan 

permusuhan, penghinaan 

terhadap golongan penduduk 

di Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 157 (1) 

KUHP. 

  

Praktek pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, (sebagai) akibat 

dari ketidakjelasan unsur Pasal a quo, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum. 
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Kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah 

regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan 

pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa 

bahwa kepastian hukum mengandung makna : 

“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the 

rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and 

precise” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi 

sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban 

yang kenakan kepada mereka haruslah jelas dan persis”.  

dan 

“the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that 

would be able to plan their actions accordingly”  

Yang diterjemahkan sebagai: 

(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia 

mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu). 

Prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan 

asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu 

mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga 

terjadi kepastian hukum. Asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu. 

peraturan perundang-undangan (law)/lex scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan 

analogi.  

Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang 

menjamin adanya kepastian hukum adalah asas lex certa yaitu pembuat undang-undang 

(legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut 

dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan 

dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan 
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yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang 

tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum.  

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas 

bertentangan dengan jaminan kepastian  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 dan telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

5.b  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan 

Hak Persamaan Di Muka Hukum, Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, 

Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya, Serta Hak 

Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar 

Apapun 

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai Pasal 1 s.d. 3 Undang-Undang 

yang mengatur penodaan agama, hak seseorang untuk bebas beragama serta meyakini 

keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin oleh 

Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

Sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 di atas, berbagai ketentuan baik 

nasional dan internasional pun telah mengatur hal yang sama, yakni memberikan jaminan 

kebebasan terhadap hak untuk beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran 

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Diantaranya. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 

sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 18 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan. 

Mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas, hak seseorang untuk beragama, 

meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya tidak saja 

dijamin kebebasannya oleh konstitusi sehingga merupakan hak konstitusional, melainkan 

kebebasan hak tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai forum internum 

yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan 

moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan 

mutlak.  
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Karena itu pemidanaan dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada 

manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan umum, ketertiban umum, 

keselamatan umum, moral public dan hak-hak fundamental orang lain. Sedangkan 

pemidanaan terhadap penafsiran tidak boleh dilakukan karena kegiatan penafsiran 

temasuk dalam lingkup forum internum. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan 

kebebasan di atas. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 4 UU a quo membuat pelaksanaannya 

mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan 

permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya 

negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah bentuk pengecualian terhadap 

aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. 

Karenanya hal ini bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum Pasal 27 

ayat (1) UUD 1945, Hak atas kebebasan beragana, meyakini keyakinan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 

29 ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

Seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara tetap 

berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir. Negara harus 

semata-mata menjamin tegaknya hak setiap orang atas keyakinan dan/atau agama dengan 

memastikan toleransi yang menjadi muatan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28J 

ayat (1) UUD 1945, yakni: ”setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 

Sejarah telah pula mengajarkan bahwa pengadilan gagal mengadili keyakinan karena 

yang diadili tetap memegang keyakinannya semula ataupun keyakinan tersebut diakui 

kebenarannya di kemudian hari. 

Dalam sejarah tersebut, perbedaan dan pertentangan suatu pikiran, hati nurani, dan 

ajaran agama atau keyakinan yang satu dengan yang lainnya sering kali memakan korban 

yaitu mereka yang berbeda dipandang telah menodai atau menghina suatu agama tertentu, 

yang membawa mereka kepada penghukuman oleh kelompok agama yang berkuasa 

(mayoritas) dengan dasar “sesat” (heresy) atau “menghina Tuhan” (Blasphemy). Beberapa 

contoh kasus masa lalu yang tercatat dalam sejarah, dan telah menjadi notoire feiten 

diantaranya : 
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1) Nabi Musa diusir dari Mesir oleh raja Ramses II (Fir'aun) salah satunya karena 

menolak klaim Fir'aun sebagai Tuhan. Penolakan Musa ini didasarkan atas 

keyakinannya setelah mendapat wahyu dari Tuhan. 

2) Penyaliban Yesus oleh otoritas keagamaan Yahudi melalui penguasa Romawi, 

karena Yesus dipandang telah melakukan penghujatan terhadap Tuhan. 

3) Penghukuman terhadap Galileo Galilie oleh Pengadilan Inkuisisi di bawah 

otoritas keagamaan Katolik, karena gagasan Galileo Galilie yang menyatakan 

bahwa matahari sebagai pusat tata surya (heliosentris) dipandang bertentangan 

dengan ajaran Katolik. Pada tahun 1992, Gereja Katolik mengakui kesalahannya 

dan membenarkan teori Galileo. Pada tahun 2000 Paus John Paul II menyatakan 

permintaan maaf resmi atas segala kesalahan gereja sepanjang 2000 tahun 

termasuk penghakiman terhadap Galileo. 

4) Pembakaran Joan de Arc oleh otoritas keagamaan Katolik melalui penguasa 

Inggris, karena Joan de Arc mengaku mendapatkan bisikan (wahyu) dari Tuhan. 

5) Muhammad yang dikejar-kejar dan terusir dari tanah kelahirannya karena 

menetapkan kembali ajaran Ibrahim mengenai keesaan Tuhan di tengah 

masyarakat Quraisy yang pagan.  

Sejarah penghukuman terhadap pemikiran atau keyakinan itu disadari oleh generasi 

kemudian sebagai suatu kesalahan besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. 

Musa dikemudian hari diakui sebagai salah satu nabi dalam agama monoteis. Keyakinan 

Katolik/Kristen terhadap Yesus saat ini merupakan keyakinan terbesar di seluruh dunia. 

Otoritas keagamaan Katolik pada akhirnya mengubah keputusan penghukumannya 

terhadap Galileo Galilie dan Joan de Arc, serta merehabilitasi keduanya. Joan de Arc 

malah kemudian dinobatkan sebagai orang suci (Saint) oleh otoritas Katolik. Di akhir 

hayatnya, Muhammad berhasil menyatukan suku-suku nomaden di jazirah Arab. Para 

penggantinya kemudian berhasil membangun imperium yang mencengangkan. 

Telah menjadi keniscayaan apabila suatu pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau 

keyakinan seseorang seringkali berbeda bahkan bertentangan dengan pikiran, hati nurani, 

dan ajaran agama atau keyakinan orang lain. Dan tidak jarang perbedaan atau pertentangan 

itu melibatkan pula simbol-simbol keagamaan suatu agama tertentu. Hal ini dapat dilihat 

dari perbedaan atau pertentangan antara agama-agama besar dunia, diantaranya Yahudi, 

Kristen, dan Islam. Dimana, agama-agama yang lahir kemudian sering menggunakan 

simbol-simbol agama yang lahir sebelumnya. Sebagai contoh ajaran Islam sebagaimana 
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tercantum dalam kitab suci Al-quran, menyatakan bahwa Isa Ibnu Maryam atau Yesus 

dalam ajaran Katolik/Kristen, bukanlah Tuhan melainkan nabi seperti nabi-nabi lainnya. 

Dilihat dari sudut pandang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 

156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ajaran Islam demikian dapat dinilai sebagai 

penodaan agama Katolik/Kristen. Sebab, ajaran Islam itu bertentangan dengan keyakinan 

serta menggunakan simbol-simbol keagamaan Katolik/Kristen, sehingga dapat dipandang 

mengganggu, merusak, atau membahayakan keberadaan agama Katolik/Kristen. Ajaran 

Islam ini pun sesungguhnya dapat menyulut kemarahan dan keresahan umat 

Katolik/Kristen, sehingga berujung pada kebencian dan pertengkaran antar umat agama. 

Jika melihat realitas dalam kehidupan beragama yaitu perbedaan ajaran agama antara yang 

satu dengan yang lain, maka praktek pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang 

menggunakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama tidak relevan lagi digunakan untuk mengkriminalkan seseorang yang 

mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, 

sebab hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum/ tindak pidana). 

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas bertentangan 

dengan hak persamaan di muka hukum, hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 

28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

Telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

6.  Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan 

Pasal 18 Kovenan membedakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (forum internum) 

dari kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya (forum eksternum). 

Pembatasan apapun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau 

keyakinannya sesuai dengan pilihannya (forum internum), tidak diperbolehkan. Kebebasan-

kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. Karakter mendasar dari kebebasankebebasan 

ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (non 

derogable) bahkan pada saat darurat publik. 
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Untuk menjamin tidak dibatasinya kebebasan beragama dalam pengertian forum internum 

itu, Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo menyatakan:  

“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion 

or belief of his choice.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

(Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk 

menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.) 

Bentuk coercion (pemaksaan), sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum Nomor 

22 Kovenan a quo, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna 

memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk mentaati kepercayaan dan 

penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk 

mengganti agama atau kepercayaan mereka. Bentuk-bentuk pemaksaan lainya berupa 

suatu kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan 

kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil 

dan Politik. 

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dapat dilakukan terhadap kebebasan 

menjalankan agama atau keyakinan (forum eksternum), hal ini sejalan dengan Pasal 28J ayat 

(2) UUD 1945,yang menyebutkan:  

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Sejalan dengan ketentuan UUD 1945 di atas, Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak 

Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 

menyebutkan:  

“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are 

prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the 

fundamental rights and freedoms of others.” 
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Yang diterjemahkan sebagai: 

(Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi 

sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang, dan yang diperlukan untuk 

melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-

hak dan kebebasan mendasar orang lain.) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan a quo, harus dilihat 

sebagai aturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan, khususnya yang terkait dengan 

kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

dimana dinyatakan: “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang: 

mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

meliputi: 

3) hak-hak asasi manusia. 

4) .....dst. ” 

Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (3) Kovenan a quo, 

kedua ketentuan tersebut menunjukan bahwa hak asasi manusia bukan tidak mengatur 

tentang pembatasan terkait dengan pelaksanaan (manifestasi) kebebasan beragama. Akan 

tetapi, pembatasan hanya diperkenankan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau 

berkeyakinan dalam pengertian forum eksternum. Pembatasan itu pun harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1)  Ditetapkan dengan undang-undang (formal legislation). 

2)  Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk melindungi: 

a. Keselamatan masyarakat. 

b. Ketertiban masyarakat. 

c. Kesehatan masyarakat. 

d. Moral masyarakat. dan 

e. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.  

Menurut Manfred Nowak, Formal legislation adalah aturan Undang-Undang yang adil, 

pembentukannya harus melalui proses yang transparan dan partisipasi yang demokratis, 

serta substansinya tidak melanggar HAM. Hal mana sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
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yang menyatakan: ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”. 

Penerapan pembatasan melalui prosedur kebijakan politik memiliki potensi besar akan 

terjadinya pengutamaan pihak yang satu dan pengecualian pihak yang lain, abuse of power 

dan ancaman terhadap penikmatan kebebasan sesuai Pasal 18 Kovenan a quo. Hal ini 

terutama jika terjadi pada satu Negara yang menjadikan agama tertentu sebagai agama 

resmi atau dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Begitu pula jika dalam suatu Negara yang 

menjadikan agama sebagai basis idiologi dalam konstitusi atau praktek aktual kenegaraan. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa Kovenan a quo, dalam mengartikan ruang lingkup 

ketentuan pembatasan yang diijinkan (permissible restriction), harus memulai dari: 

1) Pembatasan ditujukan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin 

oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa 

pun. 

2) Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan 

dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak atas kebebasan beragama atau 

berkeyakinan. 

3) Pembatasan harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan 

hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut 

diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh 

Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. 

4) Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuantujuan sebagaimana 

yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan 

khusus yang sudah ditentukan. 

5) Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau 

diterapkan dengan cara yang diskriminatif. 

6) Konsep moral yang menjadi salah satu alasan pembatasan harus berasal dari 

banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama. oleh karenanya, pembatasan terhadap 

kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi 

moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu 

tradisi saja. 

Selain pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional 

Hak Sipil dan Politik tersebut, Pasal 20 Kovenan juga menyatakan : 
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1) Any propaganda for war shall be prohibited by law. 

2) Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 

discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.” 

Yang diterjemahkan sebagai: 

1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. 

2) Segala upaya yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau 

agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau 

kekerasan harus dilarang oleh undang-undang. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Kovenan tersebut, tidak satu pun pengamalan 

agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau 

advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya 

diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebaliknya Negara-negara yang menjadi Pihak 

dalam Kovenan a quo memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang 

tindakan-tindakan tersebut. 

Di dalam negara yang menetapkan suatu agama sebagai agama resmi atau dipeluk 

oleh mayoritas penduduk, kondisi tersebut tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya 

hak-hak asasi kelompok minoritas, termasuk hak atas kebebasan beragama atau 

berkeyakinannya. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak 

memenuhi syarat sebagai pembatasan yang diperbolehkan (permissible restriction) 

sebagaimana dijelaskan di atas. 

Sebab UU a quo bertentangan/melanggar jaminan kebebasan beragama atau 

berkeyakinan dalam lingkup forum internum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat 

(1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 

Selain itu Undang-Undang a quo tidak memenuhi formal legislation yang mensyaratkan 

adanya substansi hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama 

atau berkeyakinan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas persamaan di muka hukum. 
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Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan suatu bentuk 

pemaksaan (coercion) sebagaimana dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional 

Hak Sipil dan Politik. Selain itu, Undang Undang a quo menciptakan pembedaan bagi 

kelompok agama minoritas. 

Pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang 

dimaksudkan untuk melindungi enam agama tertentu dari adanya penyimpangan terhadap 

pokok-pokok ajaran atau penodaan, bukan merupakan alasan pembatasan yang dapat 

dibenarkan. Sebab pembatasan menurut Undang-Undang a quo tidak memenuhi ketentuan 

pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat 

(3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 

182 - 190 di atas. Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia, yang semestinya 

dilindungi adalah manusia, bukan agama. 

Oleh karena tidak memenuhi ketentuan pembatasan yang diperbolehkan (permissible 

restriction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

7. Kewajiban Negara Menghormati Dan Melindungi Kebebasan Beragama 

Atau Berkeyakinan 

Konsiderans Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR-

RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia huruf b, menyatakan, "bahwa 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, 

penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam 

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". 

Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus telah menyatakan bahwa 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah. 

Dengan mengamati aspirasi internasional, huruf C Konsiderans Tap MPR-RI) 

Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM menyatakan, "bahwa bangsa Indonesia sebagai 

bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen 

internasional lainnya mengenai hak asasi manusia". 
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Sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah bukan hanya 

wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, namun juga 

peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia 

yang diterima oleh negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan argumen tersebut di atas berarti bahwa Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang 

telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah menimbulkan 

kewajiban dan tanggung jawab di pihak Negara untuk menghormati, melindungi, 

menegakkan dan memajukan hak-hak manusia yang diatur dalam Kovenan tersebut, 

temasuk Pasal 18 Kovenan Hak Sipol tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, 

sebagai amanat Konstitusi. 

Kovenan Hak Sipil telah menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang diambil 

dan harus dijalankan oleh Negara yang menerimanya, termasuk dalam hal ini Republik 

Indonesia sebagai Negara Pihak. Pasal 2 Angka 1 Kovenan Hak Sipol mewajibkan Negara 

Pihak, untuk menghormati hak-hak yang diakui di dalam Kovenan tersebut bagi semua 

orang di dalam wilayahnya dan dibawah wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun. 

Pasal 2 Kovenan Hak Sipol mengenai Sifat dari Kewajiban Hukum Umum yang 

Dikenakan pada Negara-Negara Pihak Kovenan (General Comment 31 on the Nature of the 

General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant) yang diadopsi tahun 2004, 

Komite HAM PBB menyatakan dalam Paragraf 6 bahwa kewajiban negara berdasarkan 

Pasal 2 Angka 1 Kovenan tersebut memiliki sifat baik negatif (atau pasif) dan positif (atau 

aktif). Kewajiban pasif, yaitu “menghormati”, berarti bahwa Negara Pihak harus menahan 

dari dari melanggar hak-hak yang diakui di dalam Kovenan. 

Konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban negatif/pasif Negara 

untuk menghormati kebebasan bergama atau berkeyakinan berarti bahwa Negara tidak 

boleh ikut campur, mengganggu atau mengurangi hak warganegaranya untuk menganut 

suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani 

dan pikirannya. 

Sedangkan kewajiban aktif, yaitu “melindungi” hanya dapat dipenuhi bila Negara 

melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak 
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lain yang dapat mengurangi penikmatan hak-haknya. Bila Negara Pihak membiarkan atau 

tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum atau 

memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan orang lain atau pihak lain 

tersebut, Negara dapat dianggap melakukan telah pelanggaran. 

Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban positif/aktif 

negara untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti Negara harus 

melindungi warganegaranya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau pihak 

lain yang ingin menghalang-halangi warganegaranya itu untuk menganut suatu agama atau 

keyakinan pilihannya sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya. 

Pasal 2 Ayat (2), Kovenan Hak Sipol mewajibkan dilakukannya pengubahan hukum 

sehingga memenuhi standar jaminan hak-hak di dalam Kovenan yang sudah diratifikasi 

bila terdapat pertentangan antara hukum berlaku di dalam negeri dengan kandungan 

Kovenan itu sendiri. 

Negara yang tidak melakukan hal tersebut di atas tidak dapat mencari pembenaran 

dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan politik, kemasyarakatan, kebudayaan, 

atau ekonomi di dalam Negaranya. 

Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, hal ini berarti bahwa 

Negara harus mengubah hukum yang berlaku, baik yang mengganggu warganegara dalam 

menikmati kebebasannya untuk beragama atau berkeyakinan, maupun yang membiarkan 

warganegaranya tanpa perlindungan hukum dari orang atau pihak yang melakukan 

tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi warganegara tersebut dalam menentukan 

bagi dirinya sendiri agama dan keyakinan pilihannya, dan/atau menjalankannya sesuai kata 

hati nurani dan pikirannya. 

Dengan tetap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Negara 

sesungguhnya tidak melaksanakan kewajibannya, yakni menghormati perbedaan agama atau 

keyakinan, yang termasuk di dalamnya perbedaan pemahaman, tafsir, dan/atau kegiatan 

keagamaan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dan juga tidak melindungi 

masyarakat yang menganut pemahaman, tafsir, dan/atau kegiatan keagamaan yang 

berbeda itu, dari adanya kemungkinan serangan oleh pihak lain. 

Oleh karena jelas bertentangan dengan kewajiban Negara dalam hal melindungi dan 

menghormati dimaksud dalam Pasal 28I (4) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Undang-
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Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat dengan segala akibat hukumnya.  

D. Argumen yang mempertahankan eksistensi Undang-undang Nomor 

1/PNPS/1965 dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia  

Bagi kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak 

bertentangan hak asasi manusia dengan argumen pokok sebagai berikut: 

1. Membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk 

menghambat kebebasan beragama di Indonesia. 

2. Kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebebas-bebasnya 

melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945. 

3. Pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk 

perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga 

tetap penting untuk dipertahankan. 

4. Semata-mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban 

umum bagi masyarakat Indonesia. 

5. Jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama maka kebebasan beragama di 

Indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu 

agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki. 

6. Masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun secara 

substansial masih relevan, sehingga dapat terus digunakan.  

E. Pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang 

Nomor 1/PNPS/1965 

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai apakah Undang-undang Nomor 

1/PNPS/1965 bertentangan atau tidak dengan Konstitusi yang mengatur tentang hak 

asasi manusia, diuraikan sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

140/PUU-VII/2009):  

Pendapat Mahkamah 
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Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga 

negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkait satu sama lain sebagai suatu 

kesatuan. Oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai 

bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai 

sila-sila lain, baik Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maupun 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan 

nilai-nilai agama dalam UUD 1945 sebagai berikut : 

1. Pembukaan Alinea ketiga yang menyatakan, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha 

Kuasa …” 

2. Pembukaan Aline keempat yang menyatakan, ”… berdasar kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa…” 

3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “… Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut 

agama, atau berjanji…” 

4. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya…” 

5. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan…” 

6. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “… hak beragama…” 

7. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “… nilai-nilai agama…” 

8. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

9. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing…” 

10. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “… meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia…”  

Sejak kemerdekaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa, “Peradilan dilakukan “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dari ketentuan-

ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis. 
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Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan 

setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai 

dengan agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran 

keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Praktik demikian pada 

kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. Oleh karenanya, 

domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang 

merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda 

yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga 

negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-

1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A. Wachid Hasyim dan Menteri 

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan 

pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan 

persekolahan. Pada masa Kabinet Mohammad Natsir itulah keluar Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 

yang mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya, 

sedangkan sekolah-sekolah agama diwajibkan memberikan pendidikan umum kepada 

siswanya (Majalah Media Dakwah, Nomor 258, Rajab 1416H/Desember 1995, halaman 

44). 

Kebalikan dari kebijakan pendidikan agama di Indonesia tersebut, sejak sekitar 

tahun 1960-an Pemerintah Amerika Serikat melarang mengajarkan agama di sekolah-

sekolah negeri di Amerika Serikat (Majalah Suara Hidayatullah nomor 02/IX/Juni 1996, 

halaman 61). Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri adalah 

inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak 

beragama. Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan forum internum bagi setiap 

warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara. 

Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka 

di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik 

yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau 

kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai 

nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.  

Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja 

melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam 

perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah 

berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan 
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Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama 

dalam suatu masyarakat yang heterogen. 

Menimbang bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD  1945]. Bangsa 

Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan 

panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). 

Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan 

UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam 

perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki Negara sekuler dan negara 

Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi 

Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat Negara Indonesia adalah negara 

berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para 

pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, 

dengan mengubah rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya 

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden 

atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan 

Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang 

menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk 

dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama 

bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas 

bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, 

negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu 

Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. 

Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari'at Islam yang terkait dengan nikah, talak, 

rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah, dan lain-lain telah menjadi hukum 

negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. 
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Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan 

ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita 

dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. 

Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum 

internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan 

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak 

harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. 

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu 

negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip 

utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan 

negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), 

serta tidak sematamata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip 

komunalisme. 

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan 

adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama 

serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab 

yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah 

yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara 

hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan 

negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan 

dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik 

atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau 

hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, 

pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk 

membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR 

yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu. 

Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen 

hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.  

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) di Indonesia 

merupakan Staatsfundamentalnorm yang memberikan pedoman kebebasan beragama dalam 

tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 
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pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kedua, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ketiga, adalah dalam BAB XI yang 

berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Kebebasan beragama (freedom of religion) merupakan salah satu hak asasi manusia 

yang paling mendasar (basic) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan 

beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara 

langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan 

telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar 

kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM), dan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) yang keduanya 

telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan 

memeluk agama bagi setiap manusia di dunia. 

Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak 

memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan 

itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,  

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
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Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan 

bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat 

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya 

hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara 

integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik 

negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung 

penghormatan HAM itu sendiri. 

Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang 

menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kekebasan beragama juga harus dilaksanakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan 

pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan 

reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan 

masyarakat dan/atau moral. Selengkapnya Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan,  

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties 

and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such 

as are provided by law and are necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations of others. 

(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of 

public health or morals.”  

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap 

manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, 

melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan 

HAM bagi setiap orang. 

Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan 

kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk 

memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai 

kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible). 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri 

sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah ”rechtsstaat” 

dan ”the rule of law”. Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (supremacy of law) dan bukan kekuasaan 
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individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun 

pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum. 

Agama, menurut Encylopedia of Philosophy adalah kepercayaan kepada Tuhan yang 

selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan 

mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama (religion) menurut Oxford 

English Dictionary adalah “(1) the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially 

personal God or Gods (2) a particular system of faith and worship (3) a pursuit or interest followed with 

devition”. 

Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama 

sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan 

aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, 

dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat 

tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama 

juga memiliki nilai social dan komunal. 

Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 

1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general 

acceptance of the same philosophy of government), yakni untuk “melindungi segenap bangsa 

Indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas 

budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun 

komunal.  

Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan 

yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [vide Pasal 28J ayat (1) 

UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang 

lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya. 

Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat 

disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni 

UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (general agreement) bangsa Indonesia. Apa pun 

dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia 

tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh 

UUD 1945. 
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Meskipun pada tataran konkret para Pemohon hendak menguji pasal-pasal UU 

Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, namun pada hakikatnya, Mahkamah 

menilai ide yang dituju permohonan para Pemohon adalah hendak mencari bentuk dan 

tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Para Pemohon telah 

mengajukan permasalahan konstitusional kepada Mahkamah tentang UU Pencegahan 

Penodaan Agama sesuai dengan tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi 

yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan sesuai hati 

nurani, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak beragama tiap-tiap warga negara untuk 

tidak didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana intervensi negara 

dalam beragama sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan 

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

Mahkamah dalam menilai substansi perkara ini disamping menyangkut aspek-aspek 

yang sangat sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat di Indonesia, yaitu agama, 

Mahkamah juga memandang perlu memperhatikan perkembangan arus penguatan HAM 

di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang telah memunculkan diskursus baru 

tentang relasi antara negara dan agama. 

Dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan 

oleh Mahkamah dalam memutus permohonan para Pemohon a quo, pendapat Mahkamah 

tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga 

mendasarkan pada berbagai perspektif lain, yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, 

HAM, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia. 

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat 

fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Atas jaminan tersebut maka dalam proses 

perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang bagaimana relasi agama 

dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini. 

Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

Pertama, apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat 

dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk 

diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? 

Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi 

manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang. 
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Kedua, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan 

atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan 

yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama 

ketertiban umum? 

Ketiga, apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara 

historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan 

kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan 

Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama 

sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang lebih dewasa dan 

majemuk? 

Keempat, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan 

terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran 

HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum 

internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional 

Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak 

dapat dibenarkan? 

Kelima, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 juncto Pasal 3 UU 

Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang 

ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman 

pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan 

berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena 

pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, 

sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi 

terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum? 

Keenam, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri 

Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian 

hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan 

perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di 

Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)? 

Bagi pihak yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon (Undang-

undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah inkonstitusional) yang menyatakan bahwa pasal-
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pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional dengan alasan 

bahwa: 

UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sebuah Undang-Undang yang bersifat 

disharmoni dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran jaminan 

konstitusional bagi semua warga negara, atau secara substansial bertentangan dengan 

UUD 1945 terutama ketentuan dalam BAB XA tentang HAM, dan BAB XI tentang 

Agama. 

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin keberadaan penghayat 

kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga para penghayat 

kepercayaan sering didiskriminasi dan menjadi korban. 

UU Pencegahan Penodaan Agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum 

karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut 

kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. 

UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini 

karena negara sebaiknya hanya mengatur perilaku warga negara dan bukan menentukan 

penafsiran agama yang benar dan yang salah. 

Rumusan UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir sehingga 

dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama. Tidak perlu ada intervensi negara 

apabila terjadi penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara internal. 

Sebaliknya, argumen yang menolak (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah 

konstitusional) baik dari DPR maupun Pemerintah yang keduanya didukung oleh delapan 

belas pihak terkait yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Parisada 

Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), 

Persatuan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Ittihadul 

Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Front Pembela 

Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Forum Komunikasi Umat 

Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tinggi 

Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Yayasan Irena Center. Para pihak 

tersebut menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan harus 

tetap dipertahankan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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Bahwa secara yuridis, UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan 

perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam 

menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Bahwa kebebasan berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah 

berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan 

hukum ataupun Undang-Undang melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat 

(3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Bahwa pembatalan terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama akan menyebabkan 

hilangnya jaminan perlindungan umum sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main 

hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan 

perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan 

terhadap agama. 

Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, 

yang dilarang adalah menodai agama. 

Pihak Terkait menyatakan bahwa pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama 

masih diperlukan dan belum perlu dicabut selama belum ada Undang-Undang baru yang 

lebih komprehensif. UU Pencegahan Penodaan Agama belum sepenuhnya mampu 

menjamin kebebasan beragama di Indonesia terutama bagi agama-agama dan kelompok 

keyakinan yang minoritas. Namun, UU Pencegahan Penodaan Agama juga tidak dapat 

dicabut sebelum ada revisi atau Undang-Undang baru dengan alasan apabila UU 

Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan menimbulkan konflik horizontal, 

anarkisme, dan penyalahgunaan agama di masyarakat. 

Terkait dengan permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal a quo, para Pemohon 

juga mempermasalahkan mengenai formalitas UU Pencegahan Penodaan Agama yang 

secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi maka Mahkamah berpendapat 

bahwa secara materiil UU Pencegahan Penodaan Agama adalah masih tetap dibutuhkan 

sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. 

Meskipun pembentukan UU Pencegahan Penodaan Agama sangat terkait dengan 

konteks sosial politik di alam Demokrasi Terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun 

manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka ketika itu 

norma tersebut layak untuk dipertahankan. Di samping itu, bergantinya atau berubahnya 
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Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan dari pembentukan suatu peraturan 

perundangundangan, peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak dengan 

sendirinya tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum, karena Pasal I Aturan 

Peralihan UUD 1945 setelah perubahan terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan, 

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang 

baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan peralihan ini, dalil Pemohon 

menjadi tidak tepat menurut hukum. 

Terlebih lagi untuk berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama bukan saja 

didasarkan pada ketentuan peralihan tersebut, melainkan secara materiil telah dievaluasi 

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2726) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai 

Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2900). 

Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama secara formil tetap sah 

menurut hukum. 

Terhadap dalil para Pemohon dan beberapa Pihak Terkait serta beberapa ahli yang 

menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sah atau harus dinyatakan 

batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji formal), Mahkamah tidak 

sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Mahkamah semua Penpres yang dibuat 

oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan 

MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif 

Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya 

menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang 

dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan 

kembali. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu dari Penpres yang 

dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1969. 

Apabila pengujian formal diarahkan pada sebuah produk Undang-Undang yang 

dibuat pada masa Demokrasi Terpimpin atau sebelumnya dengan alasan keadaan darurat 

dan suasana revolusi maka dapat dipastikan secara erga omnes semua Undang-Undang atau 
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bentuk-bentuk lain yang ada sebelum tahun 1966 harus dinyatakan batal pula, padahal 

Undang-Undang seperti itu jumlahnya mencapai ratusan dan tetap dinyatakan sah secara 

formal prosedural. 

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa UU Pencegahan 

Penodaan Agama cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 terutama mengenai sistematika dan hubungan antara pasal-pasal 

dan penjelasannya serta lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Menurut 

Mahkamah, Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam 

menilai pembentukan Undang-Undang yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang 10 

Tahun 2004. Selain itu kedudukan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 hanyalah pedoman atau arahan yang tidak mutlak harus diikuti. maksudnya agar 

Undang-Undang yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. 

Tanpa mengikuti Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebuah Undang-

Undang tetap dapat sah dan tidak harus diartikan salah secara formal proseduralnya. 

Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah sepenuhnya memenuhi syarat 

formal prosedural, sehingga upaya pengujian formal atas UU Pencegahan Penodaan 

Agama sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan. 

Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru 

lainnya sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan 

timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam 

masyarakat.  

Fakta hukum yang didapatkan dari posita dan petitum, bukti-bukti surat, 

keterangan saksi, keterangan ahli para Pemohon, ahli para Pihak Terkait, serta keterangan 

Pemerintah dan ahlinya, DPR maupun kesimpulan para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak 

Terkait, alasan-alasan hukum lainnya, Mahkamah memberikan pendapat mengenai hal-hal 

yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan hukum yang diuraikan di atas sebagai berikut: 

1. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “Setiap orang dilarang 

dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 

dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di 

Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 

dari agama itu.” 
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2. Menurut Pemohon, rumusan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum karena sejumlah frasa seperti “penafsiran yang menyimpang” maupun 

“pokok-pokok ajaran agama” merupakan klausul yang multitafsir yang dapat 

digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Dalam hal ini, 

para Pemohon menyatakan bahwa perihal penafsiran dan keyakinan beragama 

adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan 

kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang. 

Apabila negara mengambil tafsiran kelompok mayoritas dalam suatu agama, 

maka dengan demikian negara telah mengesampingkan hak-hak fundamental 

penafsiran agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi. 

3. Bahwa menurut para Pemohon keyakinan beragama memiliki dua dimensi, 

yakni forum internum dan forum externum. Adalah merupakan hak asasi apabila 

seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan 

eksistensi spiritual individunya kepada publik serta membela keyakinannya di 

depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, 

berpikir, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. 

4. Bahwa ahli Pemohon, Franz Magnis Suseno turut mendukung pernyataan para 

Pemohon dengan menyatakan bahwa konsep agama yang diakui atau tidak 

diakui oleh negara dari sudut etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena 

bersifat pragmatis dan negara tidak berkompeten untuk menyatakan hal 

tersebut. Demikian juga MM. Billah sebagai ahli Pemohon yang menyatakan 

bahwa frasa “menafsir” adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan 

mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, 

menganalisis, dan memberi makna atas objek atau teks, yang terletak di ranah 

forum internum, di dalam pikiran. Oleh karenanya penafsiran ada dalam forum 

internum, bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara, karena 

ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang. 

5. Pendapat senada dikemukakan oleh ahli Romo F.X. Mudji Sutrisno yang 

menyatakan bahwa penafsiran “menyimpang” sangat tergantung dari otonomi 

masyarakat kultural. Yang berhak untuk mengatakan menyimpang dan 

menghukum ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak 

Allah sebagai Tuhan. Adapun Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, NU, maupun Muhammadiyah atas 

pandangan kelompok sesat tidak seharusnya diterapkan oleh negara karena 

negara Indonesia bukan merupakan negara agama, sehingga posisinya harus 

netral terhadap semua agama. 
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6. Bahwa pada sisi lain, ahli dari Pemerintah yakni Amin Suma menyatakan UU 

Pencegahan Penodaan Agama tidak mengatur substansi suatu agama tetapi 

mengatur dan melindungi kemerdekaan beragama. Rahmat Syafi'i yang juga ahli 

dari Pemerintah menyatakan bahwa meskipun terdapat keanekaragaman atas 

aliran agama, namun pada pokok-pokok agama tetap dapat dirumuskan dan 

disepakati, dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran. 

Menurut pendapat Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak 

menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan 

penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di 

Indonesia.  

Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk 

melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan 

keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. 

Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang 

dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan 

keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur 

maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat 

menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.  

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama 

karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap sesuai hati nuraninya [vide Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus 

dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan 

menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. Kebebasan untuk 

meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi 

dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah 

kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal 

ini merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap 

pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan 

tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak.  
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Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 

nuraninya (forum externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu 

masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. 

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat 

yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. 

Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi 

keyakinan seseorang (forum internum), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan 

sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (forum externum) yang menyimpang dari pokok-

pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

Menurut pendapat Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan 

tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan 

terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun 

berpotensi kepada terjadinya kesalahan.  

Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari 

kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah 

berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar 

berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masingmasing, 

sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak 

atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para 

penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan 

menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila 

dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut 

Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 

ICCPR yang menyatakan,  

“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as 

are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the 

fundamental rights and freedoms of others.”  
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Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan 

(forum externum) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan 

Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Negara tidak dapat 

menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat 

bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal 

agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak 

internal agama masing-masing.  

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan 

dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan 

berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta 

perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal 

ini negara tidak secara otonom menentukan pokokpokok ajaran agama dari suatu agama, 

akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, 

dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-

pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama. 

Terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan 

Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah 

tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau 

perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon 

akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara 

tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaan Agama yang 

menyatakan, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya:  

Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh 

seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-

ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya”. 

Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan 

Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak 

dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan 

dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan 

Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sama-
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sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. 

Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa 

pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan 

yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. 

Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi 

mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa 

dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-

aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan 

upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama 

agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. 

Selanjutnya Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan 

Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di 

Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan 

perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam 

penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-

agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian 

juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan 

tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat 

edaran dari Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon, menurut 

Mahkamah seharusnya negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa 

memberikan perlakuan yang diskriminatif. Seumpamapun Surat Edaran Mendagri tersebut 

yang dianggap diskriminatif itu benar adanya, quod non, maka hal tersebut tidak bisa 

dijadikan alasan dan bukti bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena 

Surat Edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan UU Pencegahan Penodaan Agama. 

Bahwa akan menjadi benar konstatasi bahwa negara telah melakukan diskriminasi 

terhadap kelompok yang lain apabila negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan 

diberlakukan untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam agama 

tersebut. Namun konstatasi tersebut menjadi tidak benar karena dalam UU Pencegahan 

Penodaan Agama berdasarkan Penjelasan I Umum angka 4 pengertian mengenai 

penyelewengan atau penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran pokok 

agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, akan tetapi didasarkan pada 

penafsiran ulama dari agama yang bersangkutan yang dalam proses penafsirannya 

melibatkan para Ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
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Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan 

membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. 

Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang 

bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala 

ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama 

yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan 

kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari 

umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya 

akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina 

agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut. 

Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti 

negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 

dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud Negara membentuk UU Pencegahan 

Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk ketentraman beragama, mencegah 

penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama 

dari penodaan atau penghinaan. 

Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J UUD 1945 dilatarbelakangi oleh 

dianutnya pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia 

tidaklah bersifat mutlak. Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi manusia yang 

diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang 

diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur 

tentang kewajiban asasi (vide Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 

2007). 

Bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan 

ranah forum internum, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. 

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan 

merupakan ranah forum externum yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait 
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dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan 

negara. Demikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama 

dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas 

forum internum, namun dengan sengaja “menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 

dukungan umum” merupakan ranah forum externum karena telah terkait dengan hak asasi 

manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan 

negara. Sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan 

kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.  

Terkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena 

merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan atau kebaikan. Namun 

demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal 

tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik 

ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat.  

Bahwa dengan pertimbangan itulah Mahkamah berpendapat bahwa Negara 

berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, in casu UU 

Pencegahan Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk 

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum. UU 

Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana 

dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Mahkamah sependapat dengan MM. Billah dalam satu hal, yakni kebebasan 

aksentuasi beragama (freedom to act) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi (derogable right). 

tetapi Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli tersebut dalam soal lain. 

Bahwa ahli Pemohon MM Billah menyatakan jika terdapat isi dari UUD 1945 yang 

tidak sejalan dengan konvensi internasional maka UUD 1945 tersebut harus diperbaiki. 

Mahkamah berpendapat bahwa masalah akan memperbaiki atau mengubah isi UUD 1945 

adalah sepenuhnya wewenang MPR. Mahkamah hanya berwenang menguji isi Undang-

Undang terhadap UUD 1945 dan tidak boleh menguji UUD 1945 itu sendiri. Oleh sebab 



 104 

itu Mahkamah tidak dapat merespons pandangan atau pendapat Ahli MM Billah untuk 

mempersoalkan isi UUD 1945 karena hal itu bukan kewenangan Mahkamah. 

Bahwa atas pendapat para Pemohon yang menyatakan negara tidak berhak 

melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepecayaan seseorang untuk 

tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu, pada Penjelasan I Umum Angka 4 

ditentukan, “Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan 

Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari 

ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang 

bersangkutan”. 

Mahkamah berpendapat UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan 

sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam 

UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU 

KH Hasyim Muzadi yang  menyatakan. pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan 

Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan 

Undang-Undang tentang larangan penodaan terhadap agama. Kedua, UU Pencegahan 

Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan 

terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya 

dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul 

maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan 

Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan 

dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan 

rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan 

agama atau penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defamation of religion) juga 

merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif 

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk 

dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan 

beragama. 

Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang 

memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda 

dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (preventive 

action) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. 

Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang amat sensitif 

bagi kebanyakan orang. 
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Keberadaan agama, bukan saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi 

(individu) melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar dalam sendi-

sendi kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan bahwa agama mampu membangun 

peradaban tersendiri di Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat dalam setiap diri 

manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara, hak 

beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram 

dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh 

karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak 

dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal (vide Putusan MK 

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006). 

Pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (communal values) 

masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di 

Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat 

diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi 

keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi 

induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah yang 

pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat 

beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi. 

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal 

lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat 

dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dibaca secara tersendiri 

melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan 

Agama yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama. 

Para Pemohon telah keliru memahami Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama 

sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahkamah berpendapat bahwa 

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud 

perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang 

terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah 

penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. 

Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama 
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sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang lebih baik (the best life possible) dan oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon 

harus dikesampingkan. 

Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “Barang siapa 

melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan 

perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri.” Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan memberikan 

“perintah dan peringatan keras” sebagaimana yang terkandung pada Pasal a quo adalah bentuk 

dari pemaksaan (coercion) atas kebebasan beragama yang sejatinya merupakan hak yang 

melekat dalam diri setiap manusia. Pemaksaan yang dilakukan oleh negara bertentangan 

dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR yang menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dikenakan 

paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama sesuai dengan 

pilihannya.” Pemaksaan berupa “perintah dan peringatan keras” menyebabkan negara terjebak 

dalam intervensi atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh 

UUD 1945. 

Para Pemohon juga mempersoalkan keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

yang pada hakikatnya tidak dikenal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SKB tidak memiliki 

landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa untuk melarang keyakinan 

seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas.  

Terhadap dalil para Pemohon tentang SKB, Mahkamah berpendapat bahwa 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan 

dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan 

Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan 

bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan 

kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang 

dianggap menyimpang. Mahkamah berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

jenis dan hierarki perundang-undangan adalah, a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. e. Peraturan Daerah. Akan 

tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menentukan, “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain 



 107 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Menurut 

Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat 

(1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (regeling) 

melainkan sebuah penetapan konkret (beschikking). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB 

tersebut berupa regeling atau beschikking, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan 

Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi. 

Terhadap dalil para Pemohon mengenai klausul “perintah dan peringatan keras” 

sebagai bentuk paksaan (coercion) yang melanggar HAM, menurut Mahkamah adalah tidak 

tepat. Hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan 

diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur 

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila terjadi 

situasi yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum maka satu-satunya 

otoritas yang berwenang untuk memberikan paksaan tersebut adalah negara.  

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut, maka 

negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan 

tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang melanggar 

hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat 

(1) UU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang 

lebih berbahaya pada tataran masyarakat. 

Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan jika 

terdapat suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan 

keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah, dimanapun di 

dunia ini, untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum 

warga negara dan penduduknya. Terkait dengan hal ini, Mahkamah tidak sependapat 

dengan ahli Mudzakkir bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada agama yang secara administratif 

memenuhi syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang sudah diakui oleh negara 

menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya dari kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan agama. Menurut Mahkamah tidak ada hak atau kewenangan bagi negara 

untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan 

melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahwa Mahkamah 

sepakat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa secara materiil, 

substansi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan 
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dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya 

perlu disempurnakan. 

Sepanjang dalil para Pemohon yang didukung oleh ahli Soetandyo Wignyosoebroto 

yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama hanya akan mendemonstrasikan 

hukum perundang-undangan sebagai hukum yang represif, yang hanya bisa tegak apabila 

dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang 

diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada 

gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan responsif, Mahkamah 

berpendapat dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, karena dilihat dari hukum 

pidana ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu (i) kepentingan individu (individuele 

belangen). (ii) kepentingan sosial/masyarakat (sociale belangen). dan (iii) kepentingan Negara 

(staatsbelangen). Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tepat karena 

dibuat untuk melindungi tiga kepentingan tersebut, termasuk kepentingan para Pemohon. 

Selain hal tersebut di atas, secara sosiologis UU Pencegahan Penodaan Agama adalah 

justru bersifat responsif karena memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sesuai 

dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat 

tinggi. Bertemunya kepentingan hukum pidana dan kenyataan sosiologis ini menunjukkan 

bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama masih dibutuhkan sebagai prevensi umum 

(general prevention). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil para 

Pemohon tentang adanya paksaan (coercion) atas kebebasan beragama yang berakibat 

diskriminasi disebabkan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama 

adalah tidak relevan dan tidak tepat menurut hukum. 

Terhadap dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan 

Penodaan Agama menyatakan,  

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu 

aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu 

dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan 

lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan 

Menteri dalam Negeri.”  

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa pelarangan yang ditujukan untuk 

membubarkan sebuah organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran 
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terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang 

telah dijamin oleh UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan 

Penodaan Agama sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan 

Penodaan Agama, menurut Mahkamah pertimbangan mengenai Pasal 2 ayat (1) secara 

mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. 

Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan bagi Presiden setelah mendapat pertimbangan 

dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat 

membubarkan organisasi/aliran terlarangsebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) UU 

Pencegahan Penodaan Agama.  

Apabila Presiden berdasarkan pertimbangan Menteri Agama, Menteri/Jaksa 

Agung, dan Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan sesuai dengan UU Pencegahan 

Penodaan Agama, maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan 

penerapan hukum (application of law) dan bukan sebagai permasalahan konstitusional 

(constitutional matter). 

Mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. Namun, 

apabila dalam hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka negara/pemerintah dapat 

melakukan penindakan terhadap organisasi tersebut. 

Terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan 

Agama, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat 

dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum maka hak berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi 

administratif.  

Mahkamah sependapat dengan ahli Komaruddin Hidayat yang menyatakan apabila 

terjadi benturan antara ekspresi beragama di dalam masyarakat maka negara perlu 

mengatur perilaku warga negara tersebut dan bukan mengatur mengenai substansi 

agamanya. Bentuk pengaturan perilaku warga negara ini dapat dilakukan dalam bentuk 

teguran dan sanksi administrasi berupa pembubaran yang dilakukan oleh negara. 

Sedangkan klausul “organisasi/aliran terlarang” harus dinisbatkan pada kepentingan 

administratif ketertiban kenegaraan dan bukan pada substansi kebenaran dalam sudut 

pandang materiil agama. 
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Makamah berpendapat penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang 

tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang atau 

lembaga manapun yang berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat 

unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan 

publik. 

Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan,  

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia 

menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka 

masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota 

Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima 

tahun.”  

Para Pemohon mendalilkan klausul pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah memasuki forum internum dari hak 

kebebasan beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat ancaman 

(threat) dan memaksa (coercion). Rumusan pasal a quo bertentangan dengan syarat 

kriminalisasi karena tidak dapat berjalan efektif (unforceable) karena tidak dapat 

menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (precision principle) sehingga 

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh UUD 1945. 

Menurut ahli Andi Hamzah, delik penodaan agama harus sesuai dengan asas 

legalitas, sesuai dengan adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Namun 

menurut ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak Undang-Undang yang dapat 

ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Menurut 

ahli, ancaman pidana administratif paling lama 1 (satu) tahun, sehingga ancaman pidana 

dalam UU Pencegahan Penodaan Agama melampaui batas kewajaran. Sebaliknya, ahli 

Mudzakkir menyatakan ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai ultimum remedium 

dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan 

Penodaan Agama. Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana 

administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan 

pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif. 

Akan halnya pendapat ahli Andi Hamzah bahwa ancaman pidana administrative 

tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi Ahli mengakui bahwa tidak ada satu Undang-
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Undang pun yang menentukan batas tertentu bagi ancaman dalam pelanggaran pidana 

administrasi. Menurut Mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan 

kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebagai opened legal policy. 

Terhadap pendapat ahli Andi Hamzah, Mahkamah menilai sebagai masukan kepada 

pembuat Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat 

diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan Mahkamah. 

Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang 

ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi. 

UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek 

pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan 

pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum 

untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan 

kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di 

Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai 

dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana 

yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau 

melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.  

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal a quo tidak dapat diterapkan 

(unforceable) adalah permasalahan dari penerapan hukum (application of law) dan bukan 

permasalahan konstitusional (constitutional problem). Dalam hal ini Mahkamah sependapat 

dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa ketidak idealan pelaksanaan 

UU Pencegahan Penodaan Agama dalam lingkup kontekstual terjadi karena kesalahan 

penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada di dalam UU 

Pencegahan Penodaan Agama. 

Dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU 

Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat 

menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (precision principle) adalah 

tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan 

Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu 

kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Sehingga penafsiran dan 

ketidakjelasan makna sebagaimana para Pemohon dalilkan adalah dimungkinkan ketika 

para Pemohon tidak memberikan konstruksi utuh UU Pencegahan Penodaan Agama dan 

hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja. Lagipula 
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Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan ultimum remedium manakala sanksi 

administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak 

efektif. 

Mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam Pasal 3 UU 

Pencegahan Penodaan Agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam 

proses legislasi. Adapun proses peradilan pidana merupakan kewenangan peradilan 

umum. Proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan umum inilah yang akan memberikan 

kepastian penegakan hukum.  

Dengan kata lain, adanya ancaman pidana lima tahun tidak serta merta membuat 

Presiden, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memilikikewenangan 

untuk menghukum. 

Disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan 

pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi 

multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai 

berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian 

dalil para Pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana 

adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat 

menurut hukum. 

Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan,  

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai 

berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang 

pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia.”  

Para Pemohon mendalilkan bahwa unsur-unsur pemidanaan yang terdapat dalam 

Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengandung kejelasan sehingga 

bertentangan dengan asas kepastian hukum. Unsur dalam Pasal 4 yang menyangkut 

“permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” merupakan unsur yang dalam praktik 

dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan tidak memenuhi. 
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J.E. Sahetapy mendukung dalil para Pemohon dengan menyatakan tindak pidana 

dalam Pasal 156a KUHP memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan 

penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan keberadaannya. 

Sebaliknya ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan 

Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum 

pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi 

perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat 

kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu 

adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Terhadap dua 

pandangan tersebut, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para 

Pemohon tidak tepat menurut hukum. 

Salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a 

KUHP yang ternyata berbedabeda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum 

dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan 

sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, para Pemohon tidak 

dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP 

dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang 

didasarkan pada klausula “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama 

sehingga dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan 

Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum. 

Pemohon dan/atau sebagian ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon 

mempertanyakan adanya kekhawatiran bahwa jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan 

Agama dapat menimbulkan praktik anarki atau main hakim sendiri. Yang menjadi 

pertanyaan para Pemohon adalah, mengapa jika UU Pencegahan Penodaan Agama tidak 

ada atau dicabut harus diartikan akan ada anarki atau tindakan main hakim sendiri di 

antara masyarakat. Atas pertanyaan tersebut Mahkamah juga dapat memberikan 

pertanyaan sebaliknya, apakah jika UU Pencegahan Penodaan Agama tetap dipertahankan 

dan tidak dicabut, maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang karena dilakukannya 

tidakan represif oleh aparat penegak hukum atas nama UU Pencegahan Penodaan 

Agama? Dalam hal ini Mahkamah menilai bahwa kedua jawaban baik UU Pencegahan 

Penodaan Agama dicabut maupun dipertahankan, belum tentu kedua kemungkinan di 

atas akan terjadi. Kondisi yang belakangan terjadi di Indonesia menunjukkan adanya 

sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan merasa 

agama yang dianutnya dinodai. Namun, dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang 
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menyalurkan penyelesaian hukum melalui UU Pencegahan Penodaan Agama malah dinilai 

oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan represif. Oleh sebab itu, untuk kepentingan 

perlindungan umum (general protection) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-

tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan 

Penodaan Agama menjadi sangat penting. 

Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, 

Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, 

Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihz Mahendra, yang menyatakan 

perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil 

perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang 

lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan 

tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan 

redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak 

konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut 

secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau 

mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi 

sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya 

melalui proses legislasi yang normal. 

Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalaluddin Rahmat yang 

menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan tengah” dengan memberi penafsiran resmi 

atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat 

dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran 

Mahkamah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan Penodaan Agama telah 

dituangkan secara rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas 

yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” sebagaimana diusulkan oleh 

Ahli Jalaluddin Rahmat. 

Pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasaan Allah SWT dan dasar Ketuhanan 

Yang Maha Esa, merupakan pengakuan yang tidak berubah baik dipandang secara 

filosofis maupun normatif. Ahli filsafat Notonagoro dalam pidato ilmiah pada peringatan 

dies natalis Universitas Airlangga tanggal 10 November 1955, menyebut Pancasila (yang 

terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945) sebagai “norma fundamental 

negara” (Staatsfundamentalnorm). Sebagai Staatsfundamentalnorm, Pancasila, tentu saja 

termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diubah, berbeda 

dengan Grundnorm yang menurut Hans Nawiasky masih dapat diubah. Secara normatif, 
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Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang dapat dilakukan perubahan hanyalah pasal-pasal 

UUD dengan pengecualian Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, sedangkan 

Pembukaan tidak dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 ibarat akta kelahiran sebuah 

bangsa sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya. 

Terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di 

Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat 

yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai 

dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi 

yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan 

penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan 

pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab 

itu dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 

Dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, baik permohonan pengujian formil 

maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat 

membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I 

ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum  

KONKLUSI 

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. 

2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

selaku Pemohon dalam perkara a quo. 

3. Dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun 

permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum. 

4. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4316). 

AMAR PUTUSAN 

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA  

 

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana terhadap Agama: di Indonesia 

 Munculnya kasus tindak pidana terhadap agama sudah merupakan persoalan 

sejarah agama yang bersangkutan dan terjadi sejak lahirnya agama-agama yang umumnya 
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dimulai dari perbedaan interpretasi dari Kitab Suci agama yang bersangkutan. Atas dasar 

perbedaan tersebut, kemudian lahir aliran atau mazhab yaitu intepretasi Kitab Suci yang 

kemudian diakui kebenarannya oleh para penganut agama yang bersangkutan. Sebaliknya, 

interpretasi agama yang tidak sesuai dan ditolak oleh para penganut agama yang 

bersangkutan melahirkan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan kemudian 

dinormakan dalam hukum administrasi dan dalam hukum pidana, kemudian lahirnya 

istilah tindak pidana terhadap agama. 

 Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terjadinya tindak pidana terhadap agama 

selalu dimulai dari hasil kajian terhadap ajaran dan pelaporan dari penganut agama atau 

pimpinan agama yang bersangkutan. Dengan alasan, yang paling mengetahui suatu agama 

disalagunakan atau diselewengkan atau dinodai ajaran agamanya adalah penganut agama 

yang bersangkutan yang diwakili oleh pimpinan agamanya (ulama atau pendeta atau 

teolog). 

Secara normative tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu: 

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok 

tersebut karena agama; 

2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama; 

3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut 

keyakinan agamanya; 

4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan 

lainnya; 

5. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah; 

6. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini 

Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti pahama ateisme; 

7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama. 

Tindak pidana yang diproses sampai di pengadilan umumnya beragam dan sebagian besar 

terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP 

yaitu: 

Pasal 156a 
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Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja 

di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap 

suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Selanjutnya diuraikan mengenai kasus tindak pidana terhadap agama yang terjadi dan 

diproses ke pengadilan. 

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penindakan Serta 

Kebijakan Penegakan Hukum 

Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kasus dugaan terjadinya tindak pidana 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

Tahapan investigasi yang dilakukan oleh penganut agama yang bersangkutan, yakni oleh 

pimpinan agama atau tokoh agama. Jika terjadi adanya dugaan penyimpangan, dilaporkan 

kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Kejaksaan Republik Indonesia. 

Pemerintah melalaui Pengawas Aliran Kepercayaan (Kementerian Agama, Kementerian 

Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung) melakukan kajian terhadap isi ajaran yang diduga 

menyimpang tersebut dan selanjutnya dapat menyimpulkan: 

1. Tidak menyimpang dari ajaran agama; 

2. Menyimpang dari ajaran agama; 

Terhadap penyimpangan tersebut dilakukan kebijakan: 

1. Melakukan teguran dan pembinaan secara bertahap; 

2. Melakukan teguran untuk kembali ke ajaran agama yang benar dan membubarkan 

diri; 

3. Melakukan pembubaran terhadap kelompok penganut agama yang menyimpang 

dari ajaran agamanya dan melarang. 

4. Jika pembubaran dan larangan tersebut diabaikan, maka langkah selanjutnya 

dilakukan penindakan melalui proses pidana untuk diajukan ke pengadilan. 
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5. Tindakan proses pengadilan pidana merupakan pilihan alternatif yang terakhir 

apabila melalui kebijakan persuasif dan pengenaan sanksi administratif tidak efektif 

atau tidak mau menghentikan kegiatannya, barulah pengenaan sanksi pidana pidana 

dipergunakan. Penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium terhadap 

tindak pidana terhadap agama. 

Atas dasar uraian tersebut, semua tindak pidana yang masuk ke pengadilan adalah 

merupakan pilihan yang terakhir, jika pendekatan persuasif dan penggunaan sanksi 

adminitrasi tidak diindahkan. Kebijakan Pemerintah tersebut dilakukan untuk melindungi 

ajaran agama yang diakui oleh Pemerintah sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap 

agama.  

C. Kasus Tindak Pidana terhadap Agama :  

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus penodaan agama yang sudah divonis oleh 

pengadilan.  

1.  Kasus Cerpen “Langit Makin Mendung” karya ki Pandji Kusmin  

Sejauh riset yang dilakukan di sini, kasus merupakan kasus penodaan agama 

pertama setelah pasal 156a dimasukkan dalam KUHP. Korbannya adalah Hans Bague 

Jassin (HB Jassin) yang divonis telah melakukan penodaan agama dengan hukuman 

satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.  

 Masalah itu bermula dari terbitnya cerpen berjudul Langit Makin Mendung 

(LMM) karya Ki Pandji Kusmin yang dimuat di majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968. 

Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat 

reaksi massa yang semakin kuat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran 

majalah Sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina 

kesucian agama Islam. Akibatnya ratusan eksemplar majalah Sastra disita di berbagai 

toko, agen dan pengecer di kota Medan.  

      Bukan itu saja, protes massa terus berlanjut dengan demonstrasi ke kantor 

majalah Sastra. Sekitar 50 pemuda berunjuk rasa dari mulai orasi sampai aksi coret-

coret dinding kantor dengan segala macam penghinaan. Nuansa sindrom komunisme 

begitu kuat dalam tulisan-tulisan demonstran seperti H.B Jassin Kunjuk!  
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(Kunyuk, ejaan lama-red), H.B Jassin Tangan Kotor Gestapu PKI, Ini Kantor Lekra, 

Majalah Sastra: Anti Islam, dan lain-lain. Akibat demonstasi tersebut majalah Sastra 

kemudian ditutup sampai batas waktu yang ditentukan.  

      Kalangan sastrawanpun bereaksi. Di Medan sejumlah sastrawan terkemuka 

seperti Sori Siregar, Zakaria M. Passe dan Rusli A. Malem membuat pernyataan protes. 

Di Jakarta tak ketinggalan Umar Kayam, Taufiq Ismail, Trisno Sumardjo, D. 

Djajakusuma dan Slamet Soekirnanto ikut menandatangani pernyataan protes. Nama 

Ki Pandjikusmin sendiri 'mencuat' sehingga dipelesetkan menjadi "Kibarkan Pandji-

Pandji Komunis Internasional" . Polemik terus berkelanjutan. Setahun sesudah itu 

tajuk rencana harian Indonesia Raja menulis : "Ki Pandji Kusmin, Tampillah Engkau 

Sekarang Sebagai Ksatria."  

      H.B Jassin selaku redaktur majalah Sastra diseret ke pengadilan. Akan tetapi di 

muka pengadilan ia berkeras tidak mengungkap identitas Ki Pandji Kusmin dengan 

berpegang pada UU Pers 1966: "bila sang pengarang tidak membuka identitasnya 

redaksi mempunyai hak tolak memberitahukan identitas pengarang sesungguhnya." 

Cerpen ini juga berbuntut panjang dan menyebabkan polemik sastra meributkan soal 

fantasi, kebebasan mencipta dan agama. Polemik tersebut berkepanjangan hingga dua 

tahun lamanya.  

      Di pengadilan H.B Jassin mengaku selama ini hanya berhubungan lewat surat. Ia 

juga mengatakan sang pengarang berprofesi sebagai pelaut. Alamatnya selalu 

berpindah-pindah. Spekulasi bermunculan. Bahkan ada yang berasumsi H.B Jassin 

sendirilah Ki Pandji Kusmin itu.  

      Ki Pandji Kusmin sendiri bukannya tidak tinggal diam. Pengarang misterius ini 

lewat redaksi Harian Kami tertanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan pernyataan 

mencabut cerpennya dan menganggapnya tak pernah ada. Berikut pernyataannya:  

"Sebermula sekali bukan maksud saya menghina agama Islam. Tujuan sebenarnya 

adalah semata-mata hasrat pribadi saya mengadakan komunikasi langsung dengan 

Tuhan, Nabi Muhammad S.A.W, sorga. dll. Di samping menertawakan kebodohan di 

masa rezim Soekarno. Tapi rupanya saya telah gagal, salah menuangkannya ke dalam 

bentuk cerpen. Alhasil mendapat tanggapan di kalangan umat Islam sebagai 

penghinaan terhadap agama Islam."  
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      Kisah ini belakangan diterbitkan dalam buku berjudul “Pledoi Sastra: 

Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung Ki Pandji Kusmin” tahun 2004. Berikut 

ini dilampirkan cerpen dimaksud dan juga resensi buku Pledoi Sastra.  

2.  Kasus Tabloid Monitor  

Kasus ini terjadi pada 1990 dengan korban Arswendo Atmowiloto (pemimpin 

redaksi tabloid Monitor). Dia divonis lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan 

penodaan agama.  

Monitor merupakan tabloid terlaris milik Kelompok Kompas Gramedia 

(KKG). Hari itu, Senin 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan hasil angket mengenai 

tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi 

Muhammad SAW menempati urutan ke sebelas sebagai tokoh yang paling dikagumi, 

satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor yang 

menempati peringkat kesepuluh.  

Sontak publikasi itu menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam.Monitor 

dianggap melecehkan Nabi Muhammad, membangkitkan kembali sentimen suku, 

agama, dan ras. Protes pun gencar dilancarkan pada Monitor, dari Majelis Ulama 

Indonesia hingga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pemuda Muhamadiyah. Hanya KH. 

Abdurrahman Wahid, satu-satunya tokoh Islam yang berani berpendapat lain tentang 

kasus ini.  

Dengan makin gencarnya protes terhadap Monitor, pemerintah melalui Menteri 

Penerangan Harmoko, Selasa 23 Oktober 1990 membatalkan surat ijin usaha 

penerbitan persnya. Tak lama, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, 

mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari 

keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan mencabut rekomendasi untuk 

jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk Monitor tapi juga untuk majalahHai. Ia 

dianggap menyalahi kode etik jurnalistik sehingga keanggotaan PWI-nya gugur. Dia 

pun otomatis tidak bisa menduduki jabatan pemimpin redaksinya. Menurut aturan, dia 

masih berhak membela diri di dalam kongres PWI, namun hal ini tidak berlaku bagi 

Arswendo Atmowiloto.1 Puncak dari peristiwa heboh angket itu, Arswendo 

Atmowiloto, diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.  
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Menghadapi pembredelan itu, editorial Kompas 23 Oktober 1990, menyatakan, 

"Monitor memang telah salah langkah dengan memuat hasil angketnya. Karena itu, 

kita pun menyesalkan dan mengecamnya." Hal yang sama dinyatakan oleh Jakob 

Oetama, "Saya sendiri menganggap tindakan itu sudah pantas ditimpakan pada M 

onitor." Lalu, bagaimana tanggung jawab KKG sebagai induk dari Monitor?  

"Monitor itu berdiri sendiri dan jangan dikait-kaitkan dengan yang lain," tukas 

Polycarpus Swantoro, yang saat itu menjabat wakil pemimpin umum Kompas dan 

salah satu pemimpin KKG.  

Mengenai Arswendo Atmowiloto, Oetama mengatakan "Saya sangat 

menyesalkan dia, sebagai pemimpin media tidak bisa melihat efek dari apa yang 

ditulisnya. Padahal, dalam segala hal prinsip dan sikap dasar kami hati-hati, tahu diri 

dan timbang rasa, terutama dalam hal-hal yang menyangkut suku agama dan ras. Hal 

itu tampak dari isi surat kabar dan semangat surat kabar yang selama ini saya asuh 

bersama rekan-rekan." Tak lama kemudian, Arswendo diberhentikan sebagai karyawan 

KKG.  

3.  Kasus Saleh Situbondo  

Kasus ini bermula dari pernyataan sepele seorang pemuda lugu penjaga sebuah 

masjid di Situbondo bernama Saleh (26). Meski sepele tapi kasus ini mempunyai 

dampak yang luar biasa atas kehidupan beragama di Situbondo. Puluhan gereja dibakar 

sebagai dampak kasus ini. Saleh sendiri akhirnya divonis lima tahun penjara dengan 

tuduhan melakukan penodaan agama. Kasus ini terjadi pada 1996.  

Saleh dilaporkan K.H. Achmad Zaini, pimpinan pondok Nurul Hikam, yang 

juga tetangga Saleh di Kecamatan Kapongan, Situbondo. Kepada K.H. Zaini, Saleh 

menyatakan Allah adalah mahluk biasa dan K.H. As'ad Syamsul Arifin, pendiri 

pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, dan ulama Nahdlatul Ulama yang 

amat dihormati, meninggal tidak sempurna, atau dalam bahasa Madura disebut mate 

takacer.  

Kronologisnya cukup panjang. Menurut KH Achmad Sofyan, sebenarnya 

peristiwa yang berkenaan dengan terdakwa Saleh adalah peristiwa kecil. Dikatakan 

kecil, karena Saleh itu terhitung saudara sepupu KH Zaini Abdul Aziz pengasuh 

pesantren Nurul Hikam, Kesambi Rampak, Kapongan. Keberadaan Saleh sendiri 
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hanyalah sebagai tukang kebun di Masjid Nurul Islam, Gebang, Kapongan. "Itu 

sebabnya, waktu Kiai Zaini meminta PCNU Situbondo melalui MWC NU Kapongan 

agar menuntut Saleh, ya saya sarankan agar soal itu tak perlu dilanjutkan. Tapi Kiai 

Zaini rupanya berkukuh memerkarakan Saleh ke pengadilan," ujar Kiai Sofyan.  

Ustadz H Mohammad Romly, 43, Wakil Ketua PCNU Situbondo menilai 

bahwa kasus Saleh sebenarnya hanya kasus kecil. Saleh sendiri, menurut Ustadz 

Romly, tidak pernah meresahkan masyarakat karena Saleh memang bukan orang 

terkenal. Keresehan masyarakat, lanjut Ustadz Romly, justru disulut oleh KH Zaini 

Abdul Aziz. "Sebab dalam setiap pengajian, Kiai Zaini selalu mengekspose kesesatan 

ajaran yang diikuti Saleh. Bahkan surat pernyataan yang dibuat Saleh yang menyatakan 

bahwa KH As'ad meninggal tidak baik, difotokopi oleh Kiai Zaini dan disebarluaskan. 

Anehnya, surat pernyataan yang difotokopi dan disebarkan itu bentuk tulisannya tidak 

sama dengan tulisan Saleh," ujar Ustadz Romly.  

Dalam usaha menjatuhkan Saleh, ungkap Ustadz Romly, KH Zaini Abdul Aziz 

telah meminta kepada MWC-NU Kapongan agar melapor ke Polsek Kapongan. 

Melalui surat bernomor O9/MWC/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996, Ketua MWC-NU 

Kapongan H Saiful Abrori dan Sekretarisnya H Samsuddin meminta Kapolsek 

Kapongan agar menangani kasus Saleh secara serius sesuai hukum yang berlaku. "Tapi 

entah disengaja atau tidak, stempel yang digunakan pada surat itu keliru menggunakan 

stempel lama yang sudah tidak berlaku," ungkap Romly.  

Tanggal 14 Mei 1996, ungkap Ustadz Romly, para pengurus NU Situbondo 

membahas surat dari MWC-NU Kapongan itu di kantor PCNU. Rapat dipimpin 

langsung oleh KH Achmad Solyan, Ketua Syuriah. Hasil rapat diputuskan, bahwa 

masalah Saleh tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab Saleh masih tergolong anak-anak 

dan belum berkeluarga. Di samping itu, Saleh juga bukan orang yang berpengaruh. 

Pekerjaan sehari-hari Saleh adalah sebagai penjaga Masjid Nurul Islam di Gebang, 

Kapongan. "Waktu itu Kiai Sofyan malah mengusulkan agar Saleh dititipkan saja 

sebagai tahanan di kepolisian selama 3 atau 4 bulan agar jera. Tapi pada prinsipnya 

Kiai Sofyan dan seluruh pengurus PCNU Situbondo tidak setuju jika kasus itu 

dilanjutkan ke pengadilan," ujur Ustadz Romly.  

Pada saat bertemu dengan KH Zaini Abdul Aziz, ungkap Ustadz Romly, ia 

dimintai penjelasan mengenai hasil rapat di PCNU. Dengan apa adanya, lanjut Ustadz 

Romly, ia menjelaskan alasan PCNU untuk tidak menyetujui dibawanya kasus Saleh itu 
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ke pengadilan. Malah melalui H Fatchurasyid juga diungkapkan jika Komandan 

Kodim 0823 yaitu Letkol Imam Prawato tidak menghendaki kasus itu dilanjutkan ke 

pengadilan. "Tapi Kiai Zaini bilang kalau dia akan memperbarui gugatan. Saya waktu 

itu hanya menjawab ya terserah saja kalau kemauan kiai begitu. Dan sesudah itu 

pengurus PCNU tidak mengikuti lagi masalah tersebut," ujar Ustadz Romly.  

Mursawi Z.A, 46, Sekretaris LP Ma'arif Situbondo menuturkan bahwa niat KH 

Zaini Abdul Aziz untuk menuntut Saleh ke pengadilan sebenarnya juga sudah 

diingatkan oleh Habib Abdurrachman Alkaf, putera Habib Achmad Alkaf (almarhum). 

Habib Abdurrachman Alkaf, ungkap Mursawi, waktu itu sudah memohon agar kasus 

Saleh itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi Kiai Zaini tidak mau. Ia tetap 

berkukuh menuntut Saleh ke pengadilan. “Selama proses peradilan berlangsung, saya 

sering berjumpa dengan pengikut Kiai Zaini dari berbagai tempat di Besuki. Pengikut 

Kiai Zaini dari desa Bungatan, Buduan, Mlandingan, dan Besuki menyapa saya dan 

saya sapa balik," ujar Mursawi.  

Soal pernyataan Saleh yang menandaskan bahwa KH As'ad Syamsul Arifin mati 

tidak baik, ungkap Mursawi, diperoleh Saleh dari seorang Madura yang tak dikenalnya. 

Ucapan itu kemudian didengar KH Zaini Abdul Aziz dan Saleh diminta untuk 

membuat pernyataan tertulis tentang pernyataannya itu. Pada saat surat tulisan Saleh 

itu diedarkan oleh Kiai Zaini, Saleh dipanggil oleh Habib Abdurrachman Alkaf. 

"Waktu itu Saleh dimarahi Habib Abdurrachman dan disuruh meminta lagi surat 

pernyataannya itu kepada Kiai Zaini. Tapi Kiai Zaini tidak memberikan malah 

memfotokopi dan menyebarluaskan. Namun setahu saya, keluarga Kiai As'ad tidak ada 

yang terpancing emosi oleh surat itu," ujarnya.  

KH Kholil As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Walisongo menuturkan bahwa 

seseorang tak dikenal telah memberikan foto kopi surat pangakuan Saleh itu 

kepadanya. "Tapi saya tidak menghiraukannya. Bahkan saat Saleh disidang karena 

suratnya itu, saya tidak tahu-menahu. Baru pada sidang Saleh yang ke-4 saya tahu kalau 

anak itu diadili. Itupun setelah ada petugas yang datang meminta bantuan agar saya 

ikut mengamankan sidang," ujar kiai muda yang dikenal sebagai guru ilmu tasauf itu 

(Laporan Tim Pencari Fakta GP Ansor Jatim, 1996).  

Dalam sidang keempat kasus itu, 3 Oktober 1996, Saleh membantah tuduhan 

menodai agama Islam. "Saya datang hanya untuk musyawarah dan saya ingin tahu 

tanggapan Kiai Zaini, apakah pendapat saya betul atau tidak," kata lulusan SMAN II 
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Situbondo itu. Massa yang antara lain datang dari Besuki, Panarukan, dan Asembagus 

yang mencapai 1.000 orang itu marah. Hadir pula dalam sidang itu Ny. Aisyah, putri 

Kiai As'ad yang duduk dengan kaki diangkat ke kursi. Aisyah, yang biasa dipanggil 

Nisa itu, tampak marah dan meremas-remas rokok Gudang Garam, serta menyalakan 

korek api sampai habis satu kotak. Ia tak menggubris, meskipun sudah diperingatkan 

petugas.  

Seusai sidang teriakan "Bunuh Saleh" pun terdengar. Massa berusaha 

mengeroyok Saleh, tapi diamankan puluhan petugas dengan memasukkannya ke 

tahanan PN Situbondo. Massa yang sudah kalap merusak pintu dan jendela tahanan. 

Sekitar 10 orang membongkar genteng, jendela plafon, dan berhasil menghajar Saleh 

dalam selnya. Tindakan ini bisa dihentikan dengan bantuan Ny. Aisyah. Tapi, massa 

yang ada di luar tahanan tak mau beranjak. Mereka menuntut Saleh dihukum mati dan 

mereka yang akan mengeksekusinya. Teriakan Kapolres Situbondo, Letkol Endro 

Agung, sudah tak didengar. Baru setelah Ny. Aisyah berteriak- teriak lewat megaphone 

mengajak pulang, massa pun bubar. Saleh diantar ke rutan dalam satu mobil bersama 

Ny. Aisyah. "Saya sudah tidak dendam pada Saleh," kata Nisa.  

Dalam sidang ke lima, 10 Oktober 1996, Saleh yang dijaga oleh 100 orang aparat 

dari komando distrik militer (kodim) sudah sampai pada tuntutan jaksa. Hadir pula 

ribuan pengunjung dari luar kota. Mayoritas adalah Madura pendalungan (pendatang) 

yang beragama Islam dan jemaah NU. Kabar akan adanya sidang Saleh mereka dengar 

dari mulut ke mulut. Tapi ada sumber yang menyebutkan bahwa K.H. Zaini yang telah 

memfotokopi undangan dari PN itu. Selama sidang, massa tetap tenang. Jaksa 

menuntut Saleh hukuman 5 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 156 (a) KUHP tentang 

Penodaan Agama.  

Tindakan brutal baru terjadi seusai sidang. Sebagian massa yang tak puas dengan 

tuntutan jaksa, dan ingin Saleh dihukum mati, mulai melempari gedung pengadilan 

dengan batu. Suasana jadi kacau. Seorang petugas Kodim terkena lemparan batu. 

Teriakan peringatan Komandan Kodim, Letkol Imam Prawoto, tidak digubris. Batu-

batu terus berjatuhan, setelah ada aparat yang membalas aksi massa itu. Karena 

terdesak, aparat masuk ke dalam gedung. Massa yang sudah kalap terus mengamuk. 

Aparat dan para hakim, termasuk Erman Tanri, ketua PN Situbondo yang keningnya 

luka kena lemparan batu, melarikan diri lewat sungai di belakang gedung PN. Saleh 

pun diselamatkan ke arah belakang.  
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Entah siapa yang menyulut, ada massa yang berteriak bahwa Saleh dilarikan ke 

Gereja Bukit Sion yang terletak sekitar 200 meter sebelah barat gedung PN. Isu bahwa 

hakim yang mengadili ada yang beragama Kristen pun merebak. "Padahal, 3 hakim 

dan jaksa yang mengadili Saleh, semua beragama Islam," kata Erman Tanri. Massa 

yang marah kemudian membakar mobil di depan gedung PN milik kejaksaan dan 

anggota Polres, serta sebuah sepeda motor. Pesawat televisi pun dibakar. Akhirnya, 

gedung PN pun membara. Massa pun bergerak ke Gereja Bukit Sion. Berbekal bensin 

dari pom bensin di depan gereja dan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang 

dihentikan, mereka membakar gereja setelah lebih dulu menguras isinya.  

Mereka dengan aksinya ini pun lalu mencari sasaran lainnya. Gereja Protestan 

Indonesia Barat (GPIB) yang terletak di sebelah Polres akan jadi sasaran berikutnya. 

Tapi pembakaran gagal karena dicegah oleh petugas anti huru-hara. Hanya pagar dan 

papan nama gereja saja yang sempat dirusak. Karena diblokir, massa pun kemudian 

bergerak ke Jalan W.R. Supratmam. Mereka membakar bangunan SD dan SMP 

Katholik dan Gereja Maria Bintang Samudra. Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan 

gedung TK/SD/SMP Kristen Imanuel jadi sasaran berikutnya. "Untung murid-murid 

sudah kami pulangkan. Kalau tidak, wah, ngeri saya membayangkannya." kata seorang 

guru SMPK.  

Massa bergerak lagi ke arah timur. Gereja Pantekosta dan Gereja Bethel Injil 

Sepenuh (GBIS) di Jalan A. Yani turut pula menjadi sasaran amukan massa. Tak hanya 

gereja dan bangunan sekolah Kristen saja yang diincar, rumah makan Malang dan 

pertokoan Tanjungsari pun tak luput dari perusakan. Malapetaka juga terjadi pada 

sasaran berikutnya, yaitu rumah pendeta dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya 

(GPPS) Bahtera Kasih. Di dalam rumah itu tinggal pendeta Ishak Kristian, 71 tahun, 

isterinya Ribka Lena, 68 tahun, dan anaknya Elisabeth Kristian 23 tahun. Juga 

keponakannya, Nova Samuel dan Rita Karyawati, yang sedang magang pendeta di 

sana. Mereka tak berani keluar dan akhirnya terbakar di dalam rumah.  

Secara lebih lengkapnya, gereja yang dirusak adalah sebagai berikut: 

1.Gereja Bethel Indonesia/GBI Bukit Sion (di bakar)  

2.Gereja Pantekosta di Indonesia /GPdI (di hancurkan)  

3.Gereja Bethel Injili Sepenuh/GBIS (di bakar)  

4.Gereja Sidang Jemaat Pantekosta/GSJP (di bakar)  

5.Gereja Kristen Jawi Wetan/GKJW (di bakar)  
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6.Gereja Pantekosta Pusat Surabaya/GPPS (di bakar)  

7.Gereja Protestan Indonesia Barat/GPIB (dihancurkan)  

8.Gereja Katolik (di bakar), Panarukan  

9.Gereja Katolik (dibakar)  

10.Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI (di bakar), Wonorejo  

11.Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI (di rusak)  

12.Gereja Kristen Jawi Wetan/GKJW (di bakar)  

13.Gereja Bethel Tabernakel/GBT (di bakar),  

14.Gereja Katolik (di rusak), Asembagus  

15.Gereja Bethel Injili Sepenuh/GBIS (di bakar)  

16.Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI (di rusak)  

17.Gereja Katolik (di bakar), Besuki  

18.Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI (dirusak)  

19.Gereja Bethel Injili Sepenuh/GBIS (dirusak)  

20.Gereja Kristen Jawi Wetan/GKJW (dirusak)  

21.Gereja Katolik (di rusak), Ranurejo  

22.Gereja Kristen Jawi Wetan/GKJW (Induk) di bakar  

23.Greja Kristen Jawi Wetan/GKJW (cabang) di bakar  

24.Gereja Kristus Tuhan /GKT (di bakar). 

Menurut Sanidin, ketua RT O3/O03 Kampung Mimba'an, Desa Panji, yang 

rumahnya bersebelahan dengan GPPS, ketika gereja itu dibakar masyarakat tidak ada 

yang bisa melakukan pertolongan. Bahkan, ketika Sanidin berusaha menyiramkan air 

ke api yang hampir membakar rumahnya, ia di marahi massa. Tapi, Sanidin berkilah 

bahwa ia menyirami rumahnya sendiri. Sebenarnya, ketika GPPS terbakar, ada 10 

orang di dalamnya. Namun, dua pembantu bisa menyelamatkan diri dengan naik ke 

atap dan meluncur ke rumah tetangga lewat pipa. Walaupun salah satu lengan 

pembantu ini terbakar tapi jiwanya selamat. Sanidin menduga pendeta Ishak yang 

dikenal sebagai orang baik semasa hidupnya itu, tidak bisa menyelamatkan diri karena 

berusaha melindungi isterinya yang lumpuh karena rematik.  

Saat itu tak ada seorang petugas pun yang bisa mencegah kebrutalan massa. 

Massa malah ikut mengajak para pelajar SMEA yang letaknya di depan GPPS ini untuk 

membakar gereja. "Kalau kalian santri, ayo, ikut bakar gereja," kata seorang 

diantaranya. Tapi, para pelajar itu tak menurutinya.  
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Sanidin tidak tahu massa itu berasal dari mana. "Saya tak kenal mereka," ujarnya. 

Warga kota santri itu pun melihat banyak- nya massa yang berbicara dengan logat 

bukan khas Situbondo. Bahkan dilaporkan, saat kejadian begitu banyak kendaraan 

bermotor yang bernomor polisi dari luar situbondo (Kompas, 1 Pebruari 1997)  

Setelah membakar gereja, sebagian massa naik ke 3 truk menuju ke arah timur. 

Mereka diduga menuju Asembagus. Lainnya menyebar ke JalanArgopuro dan 

membakar salah satu rumah pendeta yang juga dijadikan gereja. Massa masih bergerak 

menuju pertokoan Mimbaan Baru di depan terminal Situbondo. Selain rumah bilyar, 

mereka juga merusak gedung bioskop.  

Ketika merusak pertokoan itulah, satu kompi senapan batalyon infantri 514 

datang. Petugas langsung memukuli dan mengangkut orang yang dianggap sebagai 

biang kerusuhan. Tindakan para petugas itu membuat massa lari tunggang langgang. 

Sebagian lari ke Gang Karisma, dan masih sempat-sempatnya membakar rumah anak 

yatim di bawah asuhan Yayasan Buah Hati. Sebagian massa lainnya lari ke Jalan Jaksa 

Agung Suprapto dan di sana mereka membakar TK Santa Theresia dan sebuah 

susteran. Tragedi Situbondo itu baru benar-benar berhenti pada pukul 15.00.  

Namun, aksi massa menjalar ke daerah sekitarnya. Di Asembagus dan Besuki, 

yang jaraknya lebih dari 30 kilometer ke arah timur Situbondo, mereka membakar 3 

gereja, sedang di Kecamatan Banyuputih ada 6 gereja dan sebuah rumah pendeta yang 

dibumihanguskan. Massa juga bergerak ke arah barat. Sejak pukul 15.00 sampai 

Magrib, massa beraksi di Panarukan, 6 kilometer dari Situbondo dan membakar 2 

gereja. Dari sana, mereka bergerak ke Besuki yang jaraknya hampir 30 kilometer dari 

Situbondo dan membakar 2 gereja, sebuah klenteng, serta merusak sebuah toko di 

alun-alun. Aksi bakar hangus ini baru benar-benar reda pada pukul 23.00.  

Aparat keamanan dari lokasi seputar kerusuhan baru berdatangan ke Situbondo 

menjelang Magrib. Malam itu 120 orang ditangkap dan diseleksi menjadi 46 orang. 

Dari jumlah sekian, 11 diantaranya pelajar dari STM, SMA, dan SMEA Ibrahimi yang 

ketua yayasannya dipegang oleh K.H. Fawaid, salah satu putra K.H. As'ad. "Kami 

pengurus sekolah merasa malu pada masyarakat dan pengasuh pondok, tapi mereka 

hanya ikut-ikutan," kata seorang guru. Selain pelajar, juga ditahan sejumlah santri dari 

pondok Wali Songo, Mimbaan dan "anjal" alias anak jalanan, sebuah perkumpulan 

bekas preman yang dibina oleh K.H. Cholil, juga salah satu putra K.H. As'ad.  
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Malam itu diadakan pertemuan antara Kasdam Brawijaya Brigjen Muchdi. 

kapolwil Besuki, Danrem Malang, Muspida Situbondo, dan para ulama. Kepala staf 

daerah militer meminta ulama untuk menenangkan suasana. Pertemuan serupa 

diadakan oleh Pangdam Imam Oetomo pada keesokan harinya. "Semua pelaku akan 

diusut tuntas," janji Imam Oetomo (www.tempointeraktif.com, 19 Oktober 1996).  

4.  Kasus Mas'ud Simanungkalit  

Masud Simanungkalit, 50 tahun, adalah mantan wartawan Harian Angkatan 

Bersenjata yang kemudian berprofesi sebagai karyawan di Otorita Batam. Rabu 

(24/03/05) dia divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan 

Riau. Masud, menurut Ketua Majelis Hakim Janatul Firdaus, bersalah karena telah 

salah menafsirkan al-Quran.  

Masud menerbitkan buku berjudul "Kutemukan Kebenaran Sejati dalam al-

Qur'an". Dalam Buku setebal 25 halaman itu, Masud menyelewengkan dua kalimat 

syahadat, dari asyhadu Anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadan Rusullah 

diubah menjadi asyhadu anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah 

Wakalimatullah. Selain itu dalam tafsir itu Masud menyebutkan Allah Bapak di Surga. 

"Dalam Islam itu tidak ada," kata Hakim Janatul. Dalam buku yang disebarluaskan atas 

nama Yayasan al- Hanif, menurut hakim, Masud menafsirkan secara salah surat Yasin.  

Lebih lengkapnya dikemukakan oleh Ja'far Usman al-Qari Pengurus Masjid Raya 

Batam Center, Sekretaris Eksekutif MUI Batam. Menurutnya, di halaman 10 buku 

tersebut misalnya, Simanungkalit membuat sebuah statemen persaksian yang dalam 

Islam dikenal dengan syahadat. Sebagai kesimpulannya dalam memahami yang 

sekaligus menyalahgunakan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 

171, 172, 173; Ali Imran ayat 45; al-Zuhruf ayat 61; Maryam ayat 17, 19, 20, 21; 

Lukman ayat 34; al-Tin ayat 8; dan al-Nas ayat 1. Dari pemahaman ayat-ayat tersebut 

Masud menciptakan sebuah syahadat bagi alirannya (Islam al-Hanif) yang berbunyi: 

”Asyhadu anla Ilaha Illallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah 

Wakalimatullah”yang artinya: Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya 

bersaksi bahwa Isa adalah Ruh dan Firman Allah.  

Dalam telaah yang dilakukan Drs H Masrum M Noor MH.terhadap buku 

tersebut bahwa di halaman 7, Simanungkalit juga memberikan tanggapannya terhadap 

paham Trinitas dengan mendasarkan pendapatnya pada dasar yang tidak tepat, yaitu 
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menggunakan QS. al-Maidah ayat 72 dan 73 yang tidak bercerita tentang hal tersebut. 

Dan pada halaman 12 buku itu, Simanungkalit menyatakan bahwa umat Islam al-Hanif 

melakukan salat berjamaah atau ibadah pada hari Sabtu dan mejadikan QS. al- Nahl: 

124; al-Nisa:47, 154; al-A'raf: 163; dan al-Baqarah: 65, 66 sebagai dasarnya. Ini adalah 

pemerkosaan pemahaman ayat yang sangat bodoh dan pengecut. Karena 

Simanungkalit dalam penjelasannya dengan sengaja membuang bagian ayat yang 

menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut adalah memang menerangkan tentang kondisi 

Bani Israil dan Yahudi. Maka semestinya Simanungkalit sportif untuk tidak 

menyebutnya sebagai cara ibadah umat Islam al-Hanif. (www.harianbatampos.com, 

24/09/05).  

Menafsirkan al-Qur'an, kitab suci umat Islam, menurut Hakim Jannatul, tak bisa 

dilakukan sembarang orang. Apalagi penafsiran itu dijadikan buku guna 

disebarluaskan. Sebab bisa memicu kemarahan umat dan berujung permusuhan antar 

umat beragama. Majelis Hakim menilai Masud telah melanggar pasal 156a huruf a jo 

pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penodaan agama."Masud Simanungkalit dengan 

sengaja melakukan perbuatannya serta tidak sedikitpun merasa menyesal atas 

perbuatannya," kata Hakim Jannatul.  

Memang terdakwa sempat mengirim surat permintaan maaf kepada Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam. Namun tak sedikitpun merasa bersalah. Bahkan 

dalam surat tersebut Masud minta agar MUI menyetujui Islam al-Hanif yang 

didirikannya.  

Ashari Abbas, Ketua MUI Batam menyatakan, putusan hakim itu cukup bagus 

dan memuaskan. Sebab, sepengetahuannya, Masud Simanungkalit bukan beragama 

Islam. Dalam persidangan terdakwa mengaku masuk agama Islam setahun yang lalu. 

"Orang beragama Islam saja belum tentu bisa menafsirkan al-Qur'an, apalagi agama 

lain," kata Ashari(www.tempointeraktif.com, 24/03/05).  

5.  Kasus Sekte Pondok Nabi  

Kasus ini terjadi di lingkungan agama Protestan. Korbannya adalah Mangapin 

Sibuea, 59 tahun, pimpinan sekte 'Pondok Nabi' di Bandung. Mangapin Sibuea 

dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan tuduhan melanggar pasal 156a KUHP 

tentang tindak pidana bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap 
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suatu agama yang dianut di Indonesia oleh Pengadilan Negeri Bale Endah, Bandung, 

Jawa Barat (www.tempointeraktif.com, 8 April 2004).  

Vonis penjara dengan potongan masa tahanan itu dibacakan Ketua Majelis 

Hakim Sir Johan, didampingi hakim anggota, Dwi Sugiarto dan DS Dewi, Selasa 

6/4/2004. Selain vonis penjara, hakim memutuskan bahwa barang bukti berupa tiga 

keping VCD berisi rekaman khotbah Mangapin dan sebuah buku berjudul 'Kiamat 

Dunia Akan Segera Terjadi' disita (Kompas Cyber Media, 7 April 2004).Sebanyak 283 

anggota jemaat sekte yang sedang menunggu kiamat di rumah peribadatan mereka 

dipimpin pendeta Mangapin Sibuea di Jalan Siliwangi, Bale Endah, Kabupaten 

Bandung, Senin (10/11/03). Namun, mereka kemudian dievakuasi aparat Kepolisian 

Resor Bandung. Ini dilakukan menyusul protes warga sekitarnya. Selain itu, ada 

kekhawatiran para anggota jemaat yang di dalamnya banyak anak-anak akan 

melakukan upaya bunuh diri.  

Sebelumnya, suasana di Bale Endah pada petang hari menjelang pukul 15.00 

memang kurang kondusif, dengan berkumpulnya puluhan warga masyarakat yang 

umumnya keberatan tentang adanya aktivitas jemaat di sekitar lingkungan mereka itu. 

Dari dalam rumah ibadah Pondok Nabi yang berlantai dua itu sendiri terdengar 

nyanyian dan tangis jemaat.  

Pada pukul 15.30, aparat Bimbingan Masyarakat Polres Bandung memutuskan 

mengevakuasi jemaat Pondok Nabi ke Gereja Bethel Tabernakel di Jalan Lengkong 

Besar, Bandung, dengan menggunakan mobil pengendalian massa (dalmas). Evakuasi 

ke gereja itu atas petunjuk Dewan Gereja Jawa Barat, agar jemaat itu bisa dibina 

kembali.  

Jemaat Pondok Nabi tersebut dievakuasi dengan didampingi Tim Crisis Center 

Forum Komunikasi Kristen (TCC FKK) Jawa Barat. Acara pengangkatan dengan 

berkumpul di Pondok Nabi, memang gagal. Tapi dia mengelak kalau pengangkatan 

urung terjadi, lantaran aparat polisi dan pihak Crisis Center Forum Komunikasi 

Kristen Indonesia (FKKI) menghentikan acara tersebut. “Ditengah- tengah acara 

Pendeta Simon Timorason masuk,” kata Sibuea. Pendeta Simon Timorason adalah 

Ketua Crisis Center FKKI Jawa Barat. FKKI tergolong menentang dan menganggap 

Sibuea sesat (www.tempointeraktif.com, 12 November 2003).  
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Sibuea kemudian diperiksa dan ditahan. 13 tersangka yang lain juga diperiksa 

selama dua hari lalu ditahan di Markas Polres Bandung. Mereka adalah Michael 

Timotius, Ester Sinaga, Andreas, Ferry, Charles, Brijones, Marthen, Josep Hasian, Ery 

Indiardi, Yohanes, Daniel Kale, Yani Batuwael, dan Sela. Mereka juga masih menjalani 

pemeriksaan. Sebelas dari mereka bertindak sebagai rasul dan seorang selaku nabiah 

(nabi perempuan). Sedangkan 21 pengurus sekte kiamat pimpinan pendeta Mangapin 

Sibuea lain hingga kini masih diperiksa intensif. Mereka semua perempuan dan 14 di 

antaranya adalah nabiah (www.liputan6.com, 12/11/2003).  

Pada proses berikutnya, Mangapin yang diduga menyebarkan aliran sesat kepada 

para jemaatnya, dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Hutagaol, SH., dalam sidang pembacaan tuntutan di PN Bale Bandung. Sidang 

dipimpin majelis hakim yang diketuai Sir Johan, SH dengan dua anggotanya Eddy 

Pangaribuan, SH., serta Bachtiar Sitompul, SH. ia dituntut telah melakukan tidak 

pidana penodaan agama secara berulang kali sebagaimana diatur dalam pasal 156a 

KUHP. Penodaan agama tersebut dilakukan terdakwa sekitar Mei 2002- Januari 2003 

lalu di tempat tinggalnya di RT 02 RW.08, Kel. Baleendah Kec. Baleendah, Kab. 

Bandung. Sibuea dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan bersifat 

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia.  

Yang dianggap lebih menyesatkan lagi, Mangapin meyakini bahwa pada 10 

November 2003 dunia akan kiamat. Ia meyakini hal itu melalui suara langsung yang 

didengar dari Tuhan ke telinganya setelahnya berpuasa selama tujuh hari tujuh malam. 

Di bulan Mei 2002, Mangapin telah merekam ajarannya dalam sebuah VCD kemudian 

disampaikan kepada para jemaatnya. Dalam rekaman itu terdakwa mengatakan bahwa 

pendeta-pendeta Kristen adalah nabi-nabi palsu yang tempatnya di neraka dan 

menyebutkan baptisan di luar kebenaran al-Kitab.  

Pembelanya, Habel, menyatakan, tidak realistis. Karena di persidangan tidak 

ditemui unsur-unsur penodaan agama yang dilakukan kliennya. Bahkan, tidak ada 

tindak provokasi terhadap agama lain serta melakukan paksaan terhadap para 

jemaatnya untuk mengikuti ajarannya. Justru dalam Surat Penetapan Presiden (PNPS) 

No. 1/1965, yang dimaksud penodaan agama jika satu kegiatan agama tertentu telah 

memprovokasi agama lain.(Pikiran Rakyat, 10 Maret 2004)  

Pembacaan vonis yang memakan waktu hampir satu setengah jam itu berjalan 

tenang. Hanya sekali Mangapin menunjukkan perasaannya dengan bertepuk tangan, 
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tatkala mendengar tuduhan yang dibacakan hakim anggota. Terhadap putusan itu, 

Mangapin menyatakan banding, dan menunjuk pengacara baru, yakni Djonggi M. 

Simorangkir. Kepada wartawan, Mangapin menyatakan, dirinya tidak pernah 

berpendapat bahwa kiamat dunia terjadi pada 10 November 2003 ditandai dengan 

lenyapnya langit dan bumi, serta binasanya semua manusia. "Itu persepsi orang lain 

yang dikenakan kepada kami, lalu dituntut di pengadilan," katanya. Lalu, ia 

mengungkap kiamat versi dirinya. "Kiamat itu berarti, kami sudah kiamat, sudah tidak 

bisa berbuat dosa lagi. Sebab, kami sudah dikuasai oleh roh dari Allah," kata Sibuea.  

Di tempat yang sama, Djonggi menyatakan pihaknya akan mengajukan banding 

karena persidangan terhadap Mangapin berbeda dengan persidangan 12 rasul pengikut 

Mangapin yang juga ia dampingi. Sekadar contoh, di persidangan, ia sudah memeriksa 

saksi Jhon Madris Nainggolan (Bimbingan Masyarakat Kristen, Depag Jawa Barat) dan 

Lumban Tobing (Sekretaris Umum PGI Wilayah Jawa Barat).Ternyata, keduanya 

mengaku tidak ada yang dirugikan. Selain itu, ia juga keberatan jika pernyataan 

Mangapin disebut menodai agama. "Kalaupun penjabaran al-Kitab (yang dilakukan 

Mangapin) tidak benar, itu upahnya hanya dosa dari Tuhan, bukan dari pemerintah," 

ujarnya, dengan nada tinggi.  

Ditahan di Rutan Kelas I Kebon Waru, Bandung, Mangapin tetap yakin bahwa 

tanggal 10 November terjadi pengangkatan dan para jemaat telah dimurnikan Tuhan. 

Ia juga "meralat" keyakinan sebelumnya soal kiamat 10 November 2003 menjadi 11 

November 2007 (KCM, 13/11/2003). Esoknya, tepat tanggal 14/11/2003, sekitar 

pukul 13:00 WIB, ratusan warga sekitar menghancurkan 'Pondok Nabi' Jalan Siliwangi 

75 Baleendah --tempat pendeta itu mengajarkan ajarannya kepada sekitar 284 jamaah. 

Selain merobohkan pagar pondok, warga juga menjebol pintu pondok lalu merobek-

robek seluruh dokumen Mangapin maupun buku-buku berisi ajarannya yang masih 

tersisa di sana. Akibatnya sepenggal jalan Siliwangi penuh sobekan kertas di antaranya 

berisi penafsiran Mangapin dalam Alkitab tentang datangnya hari kiamat 10 

November 2003.  

Warga juga merusak tempat tinggal Mangapin di jalan yang sama nomor 55. 

Namun, kerusakan di rumah ini tidak separah di 'Pondok Nabi' karena keburu petugas 

dari Polsek Baleendah datang ke lokasi. Setelah merobohkan pagar pondok, warga 

beramai-ramai menempeli kertas karton bertuliskan kecaman-kecaman terhadap 

Mangapin. Tulisan itu, di antaranya "jangan kotori RW 10 dengan ajaran sesat", 
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"jangan kotori kami dengan ajaran setan". Tulisan lain, yakni "bongkar bangunan 

Pondok Nabi".  

Sekadar tahu saja, RW 10 yang dimaksud dalam tulisan itu adalah wilayah 

pondok itu berada, tepatnya kampung Sibolga RW 10 Kelurahan Baleendah. 

"Bangunan ini (Pondok Nabi) harus dirobohkan, karena memang juga belum punya 

izin bangunan (IMB)," kata seorang tokoh warga RW 10. Bukan hanya menempelkan 

kertas bertuliskan kecaman terhadap Mangapin. Sebagian warga juga menorehkan 

kecaman dengan cat pilok di dinding ruang utama 'Pondok Nabi'--ruang bekas 284 

jamaah Mangapin menggelar ritual menunggu datangnya kiamat 10 November. 

Tulisan cat pilok itu, di antaranya berbunyi "Mangapin Setan", Mangapin Penyebar 

Ajaran Sesat", dan lainnya (Banjarmasin Post, 15/11/05).  

Sumber yang dihimpun di lapangan menyebutkan, ratusan warga yang 

meluapkan kekesalan mereka terhadap Mangapin itu terjadi secara mendadak. 

"Mereka datang satu per satu, lalu tidak lama kemudian menjadi kumpulan massa. 

Kejadiannya tidak lama, kurang dari seperempat jam," tutur Erma, warga yang 

rumahnya berdampingan dengan 'Pondok Nabi'.  

Pada proses selanjutnya, pihak Mangapin menuntut balik. Menurut Habel 

Rumbiak, sang pengacara, tindakan FKKI dianggap telah mendeskriditkan banyak 

pihak di kelompok pondok nabi, pribadi dan keluarga Mangapin. Dugaan adanya 

unsur fitnah pun ditujukan kepada Simon dan FKKI dalam tiap pernyataannya. 

Secara organisasi, FKKI akan dituntut secara perdata. "Untuk tuntutan yang satu lagi, 

kita akan mengajukan pasal 310, 311 tentang pasal penghinaan KUHP pidana," kata 

Habel.  

Menanggapi itu, Pendeta Simon mengaku tidak gentar. Karena apa yang 

dilakukannya adalah gerakan kemanusiaan. "Bayangkan, kalau waktu itu mereka 

bunuh diri massal?,” kata Simon. Ketidak-gentaran Simon ditunjukkannya dengan 

dukungan pengacara dari Persatuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Jawa Barat, 

Gerakan Angkatan Muda Kristen (Gamki) dan lainnya.  

Simon juga membantah dirinya melakukan penghinaan terhadap Mangapin. 

Karena apa yang dilakukan FKKI adalah mengevakuasi. "FKKI khawatir massa 

stress, lalu terjadi bunuh diri atau mati massal," kata Simon. Simon justru 

menyesalkan sikap pengacara yang hanya memikirkan Sibuea. "Pikirkan dong nasib 
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ratusan jemaatnya," katanya. Dicontohkannya, para jemaat kesulitan biaya untuk 

pulang kampung, lantaran harta benda sudah dijual demi Mangapin 

(www.tempointeraktif.com, 20 November 2003). Sekedar informasi, Mangapin 

dilahirkan di Tapanuli, 17 Oktober 1944. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar, 

sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai sekolah kejuruan (STM) di Pematang 

Siantar, Sumatera Utara. Dari sana ia masuk sekolah Alkitab di daerahnya, kemudian 

dilanjutkan ke Beji, Malang, Jawa Timur, sampai tahun 1966. Selama 16 tahun dia 

menjadi pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, dan menjadi pendeta jemaat 

Filadelfia sampai tahun 1999. Ia keluar dari jemaat itu dan membentuk sekte Pondok 

Nabi.  

Tempat ibadah kelompok yang dipimpin Mangapin pernah dibakar warga 

sekitar yang resah. Soalnya, ia mengaku sebagai rasul terakhir dan mengajak warga 

bergabung. Untuk kasus ini, Mangapin masih menjalani proses persidangan di 

Pengadilan Negeri Bale, Bandung. Ia kemudian memindahkan tempat ibadahnya ke 

sebuah gudang di Bale Endah, Bandung (www.liputan6.com, 11/11/2003).  

Sekte pimpinannya ini sebenarnya telah dilarang Kantor Wilayah Departemen 

Agama Jawa Barat pada tahun 2000. Pondok Nabi dinyatakan sebagai aliran sesat. 

Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bandung Tengah menetapkan 13 dari 34 

pengurus sekte kiamat sebagai tersangka. Mereka bakal dijerat Pasal 156a KUHP 

tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dengan ancaman penjara 

lima tahun.  

6. Kasus Artikel 'Islam Agama yang 'Gagal' Karya Rus'an   

Rus'an adalah dosen Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Palu. Rus'an 

menulis artikel berjudul 'Islam Agama yang 'Gagal' dan dimuat di harian Radar 

Sulteng pada hari Kamis, 23 Juni 2005. Akibat tulisannya itu polisi mengenakan 

tuntutan tindak kriminal kepada Rus'an karena telah menghina Islam, dan 

menahannya selama 5 hari sebelum mengenakan tahanan kota.  

Penulis yang juga sekretaris DPC PAN Palu itu mempersoalkan agama yang 

ternyata tidak berpengaruh banyak kepada pemeluk-pemeluknya. Dengan bahasa yang 

ekstrem, agama di Indonesia telah gagal semua. Sembari itu, ia mengutip ucapan-

ucapan Karl Marx yang menyatakan bahwa 'agama merupakan candu bagi masyarakat. 

Agama merupakan suatu minuman keras spritual. Agama dipandang sebagai 
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penyebab penindasan, eksploitasi kelas dan lebih jauh lagi penyebab munculnya 

imajinasi-imajinasi non produktif. Sehingga kaum komunis menganggap agama 

sebagai racun dan harus dibinasakan keberadaannya. Semuanya disitir dari tulisan 

Vladimir Lenin Tahun 1905.  

Ia bahkan menyatakan bahwa ternyata masyarakat lebih suka nonton siinetron 

dari pada mau mendengarkan nasihat-nasihat para tokoh agama yang penuh dengan 

retorika belaka. Yang lebih menyakitkan bagi tokoh muslim di Palu adalah 

pernyataannya yang mempersalahkan agama dan bukan oknum penganutnya 

berkaitan dengan merebaknya kasus korupsi.  

Pada paragraf terakhir berbunyi; “Dengan melihat realitas yang terjadi seperti 

yang digambarkan di atas, kita harus memutuskan apakah agama masih memiliki 

makna bagi kehidupan manusia di masa kini? Bila jawabannya tidak, maka itulah 

agama yang gagal." diklaim menyulut amarah massa.  

Inilah yang mendorong sejumlah warga (tak kurang dari 2000 orang versidetik 

com atau ratusan massa menurut Media Indonesia Online atau ribuan massa seperti 

ditulis Portal Berita Sulteng yang menamakan dirinya Komunitas Muslim Kota Palu--

antara lain terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda Perguruan Islam al- khairat 

Palu, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Palu, mahasiswa Universitas al-khairat, 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam berdemo 

pada hari Sabtu, 25 Juni 2005. Mereka meminta harian kelompok media Jawa Pos 

Group itu untuk berhenti terbit. Penutupan dianggap sebagai bentuk permohonan 

maaf mereka atas artikel itu (www.aji- jakarta.org, 25 Juni 2005). Karena maraknya 

protes, Radar Sulteng akhirnya memutuskan tidak terbit selama 3 hari sejak hari ini 

meskipun kantor tetap buka dan karyawan masih masuk.  

Sebelum bertolak ke kantor Radar Sulteng, mereka membacakan sikap di 

Mapolda Sulteng. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap oknum 

yang menghina umat Islam sekaligus memberikan hukuman yang seberat-beratnya. 

Juga mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar dan menyelesaikan 

sendiri kasus tersebut apabila dalam tempo 1x24 jam lembaga kepolisian di daerah itu 

tidak bereaksi mengambil tindakan tegas.  

Hukuman yang dimaksud bukan saja karena bersangkut paut dalam soal 

penodaan agama tetapi menyangkut pasal penyebaran faham atheisme. Opini 
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tersebut, seperti diklaim mereka, merupakan bentuk penyebaran ajaran komunisme 

sementara ketetapan MPRS yang melarang ideologi tersebut hingga kini belum 

dicabut.  

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Kapolda Sulteng Brigjen Aryanto Sutadi 

yang menerima mereka mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyidikan 

terhadap kasus tersebut sebelum ada permintaan dari masyarakat, sebab tulisan di 

kolom opini Radar Sulteng itu telah memenuhi unsur penondaan terhadap agama. 

Prosesnya tidak dimulai dari penyelidikan tetapi langsung ke penyidikan.  

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi / Penanggung jawab Radar Sulteng 

Udin Salim yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui terjadi keteledoran di pihak 

redaksi sehingga muncul tulisan saudara Rus'an yang meresahkan itu. Pihak kami 

sudah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Muslim dan khalayak atas 

kehilafan ini, dengan menurunkannya dalam menerbitan dua kali berturut-turut sejak 

Jumat (24/6/2006) (Media Indonesia Online, 25 Juni 2005).  

Lalu apa jawaban Rus'an. Ia menyatakan bahwa tulisan tersebut sekedar kritik. 

“Saya juga Islam tapi saya juga mengkritisi perilaku elit kita yang jauh dari nilai-nilai 

agama agung ini,". Pria kelahiran Tolitoli 11 Juni 1973 yang juga diduga merupakan 

anggota JIL ini menyebutkan kalau ia tak berniat sedikit pun menistakan agama. 

Namun, jika menyakiti perasaan umat, ia meminta maaf. “Saya tidak bermaksud apa-

apa," ujarnya.  

Polda Sulteng, di pihak lain, meminta keterangan keterangan Ketua Majelis 

Ulama Indonesia Sulteng HS Saggaf al-Jufri. Polisi juga telah memeriksa Rus'an. 

Menurut Kapolda Sulteng Brigjen Ariyanto Sutadi, ia telah menjadi tersangka, terkait 

artikel opini yang dituding menista agama Islam ini. "Sebelum ada laporan Polisi 

terkait artikel opini itu, kami sudah membahasnya. Rus'an langsung kami tetapkan 

sebagai tersangka," kata Kapolda Ariyanto di Polda Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu 

Timur (detikcom, 25 Juni 2005).  

7. Kasus YKNCA Probolinggo  

Kasus ini menimpa Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) 

Probolinggo yang dipimpin Ardhi Husein. Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjara 5 

tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum'at, 27 Mei 2005, 
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padepokan YKNCA, di desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo diserbu 

dan dirusak ribuan massa. Perusakan dan penyerbuan yayasan ini terkait dengan 

kontroversi isi buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang ditulis Ardhi Husein 

dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. Berbagai media yang terbit esok 

harinya memberitakan bahwa sekitar 3000 orang menyerbu dan sebagian melempari 

padepokan tersebut hingga bangunan rumah yayasan itu hancur. Namun semua 

penghuni dan pasien yang ada di dalamnya dapat diselamatkan.  

Dalam pernyataan yang dibuat MUI Probolinggo dan ditandatangani KH. M. 

Hasan Mutawakkil A, SH dan KH. Mahfud Syamsul Hadi tanggal 16 Mei 2005, 

dinyatakan beberapa masalah yang dianggap sesat, dari masalah aqidah, syari'ah, dan 

masalah lain-lain. Dalam masalah aqidah misalnya dipermasalahkan beberapa hal: 1. 

menganggap rasul masih ada; 2. iblis lebih beriman dari manusia; 3. menganggap kitab 

Wedha, Tripitaka, Tao, dan Khong futse termasuk shuhuf Ibrahim; 4. masih adanya 

wahyu yang turun; 5. mengaku bertemu Allah di dunia; 6. Islam hanya untuk orang 

Arab; 7. masuk surga tidak harus masuk Islam; 8. seiman tidak harus seagama; 9. 

berucap atas nama nabi Muhammad; 10. menjadi Muslim sejati tidak harus masuk 

Islam; 11. kitab yang menjadi petunjuk bagi Muslim sejati tidak ada di bumi; 11. 

mohon ampun kepada Allah tidak diterima tanpa melalui hambanya.  

Sedang masalah syari'ah yang dipermasalahkan antara lain: 1. membolehkan 

menggauli perempuan dengan suka sama suka; 2. menafsirkan al-Quran menurut akal 

pikiran; 3. syariat nabi Muhammad dianggap berakhir setelah nabi wafat dan 

dilanjutkan oleh hambanya yang mendapat wahyu langsung dari Allah; 4. perbedaan 

syariat dianggap sebagai perbedaan yang tidak prinsip; 5. poligami hanya boleh bagi 

nabi, waliyullah; 6. beribadah dengan menginginkan surga dianggap sombong, dan 

beribadah takut masuk neraka tidak tulus; 7. para insan kamil berjalan, berpikir dan 

beribadah tidak seperti manusia sewajarnya.  

Tuduhan yang diberikan MUI tersebut diambil berdasar kutipan-kutipan dari 

buku Menembus Gelap menuju Terang 2 tersebut. Tuduhan-tuduhan inilah yang 

dijadikan sebagai amunisi dan bahan bakar untuk menggerakkan emosi massa. Meski 

beberapa tuduhan sudah diklarifikasi dan dijawab oleh Ardhi Husein, namun massa 

tetap tidak puas, dan akhirnya menyerbu yayasan tersebut.  

Dalam amar putusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo No. 

280/Pid.B/2005/PN.Kab. Prob. tanggal 6 Oktober 2005, Ardi Husein dianggap 
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secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Barang bukti yang 

digunakan adalah buku Menembus Gelap menuju Terang 2, lima lembar fatwa MUI 

tanggal 19 Mei 2005. Tuduhan-tuduhan yang dijadikan dasar putusan PN Probolinggo 

juga sepenuhnya berdasar surat MUI tersebut 

8. Kasus Shalat Dwi Bahasa Yusman Roy  

Yusman Roy adalah pemimpin “Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku” di Malang Jawa 

Timur. Dalam komunitasnya itu, Yusman Roy mempratekkan shalat dua bahasa 

(Arab-Indonesia), sebuah praktek dalam shalat yang agak tidak lazim. Sebagai hal yang 

tidak lazim, praktik tersebut dianggap salah dan “menyesatkan”. Oleh karena itu, 

semua komunitas agama seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama 

(NU), dan Muhammadiyah menganggap hal tersebut menyalahi praktik shalat yang 

dilakukan Nabi Muhammad saw (shallû kamâ ra`aitumûnî ushallî). Dia akhirnya 

diadili dan dipenjaran 2 tahun karena dianggap melakukan perbuatan yang 

meresahkan. Semula dia dituduh melakukan penodaan agama tapi tidak terbukti, 

sehingga dihukum dengan pasal yang lain. Ada kesan, yang penting Yusman Roy 

masuk penjara.  

Muhammad Yusman Roy mendapat serangan dari berbagai kalangan nyaris 

tanpa pembelaan dan argumentasi yang memuaskan. Maklum, dia bukan seorang 

ulama, kiai, akademisi, atau orang yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi 

keagamaan yang ketat. Dia juga bukan seorang pengikut “Islam liberal” yang terus 

berupaya menerobos ortodoksi Islam. Karena itu, wajar kalau dia tidak begitu peduli 

dengan metodologi berfikir para ahli fiqih yang jlimet itu. Dia hanya orang yang ingin 

mengajarkan kepada komunitasnya agar apa yang dibaca dalam shalat diketahui 

maknanya, sehingga diharapkan shalat tidak sekedar menjadi rutinitas ritual tapi 

mempunyai atsar kepada pelakunya. Ditemukanlah formula shalat dua bahasa, di 

samping membaca “edisi Arab” diikuti pula “edisi Indonesia”.  

Jadi Roy bukan mengganti Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia, tapi sekedar 

menambahkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dengan begitu, orang yang shalat 

mengetahui apa yang sedang dibaca. Roy semakin yakin dengan “ijtihadnya” itu 

setelah menemukan QS. Ibrahîm (14): 4 yang artinya: “Kami tidak mengutus seorang 

rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya”. Ayat ini seolah menjadi “inspirasi” 

bagi kebolehan shalat dengan tambahan terjemahan ke dalam bahasa non-Arab.  
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Argumen Roy dari sisi ilmu ushûl al-fiqih konvensional memang bisa dikatakan 

lemah. Argumen pertama (agar shalat mempunyai makna) akan dengan mudah 

dipatahkan dengan mengatakan bahwa shalat dengan dua bahasa karena tidak tahu 

artinya bukanlah formula untuk menjadikan shalat mempunyai makna, karena jalan 

keluarnya adalah belajar bagaimana agar orang yang tidak tahu makna bacaan dalam 

shalat menjadi tahu. Demikian juga dengan QS. Ibrahîm (14): 4 tidak mempunyai 

wajh al-istidlâl untuk membenarkan praktik shalat dua bahasa karena ayat tersebut 

tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan problem yang sedang dibahas.  

Meskipun argumen yang dikemukakan Muhammad Yusman Roy lemah dari sisi 

manhaj al-istidlâl, namun hal itu tidak berarti tidak mempunyai preseden sama sekali 

dalam khazanah fiqih klasik. Memang nyaris tidak ada fuqaha yang memperbolehkan 

shalat selain dengan bahasa Arab, terutama dalam membaca surat al-fatihah, kecuali 

Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Kalau toh ada sebagian kecil ulama yang 

memperbolehkan mengganti bacaan shalat selain Bahasa Arab, namun hal itu tidak 

berlaku untuk surat al-fatîhah.Surat al-fatîhah adalah 'harga mati' yang tidak boleh 

diganti dengan bahasa apapun.  

Namun demikian, Imam Abu Hanifah memperbolehkan membaca al-fatihah 

dalam shalat dengan bahasa Parsi bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Bahkan, 

dia berpendapat, membaca al-fatihah dengan bahasa Parsi -atau bahasa-bahasa lain 

tentunya-tidak menghalangi sahnya salat meskipun orang tersebut mampu berbahasa 

Arab. Hal yang terakhir ini (bagi orang yang mampu berbahasa Arab) memang 

hukumnya makruh menurut Imam Abu Hanifah.2 Memang pendapat Imam Abu 

Hanifah tersebut bagaikan “suara lirih” di tengah kuatnya arus pendapat yang tidak 

memperbolehkan shalat selain Bahasa Arab. Imam Syafi'i (w. 204 H) adalah tokoh 

yang paling keras menyuarakan hal ini. Bagi Imam Syafi'i tidak ada pilihan kecuali 

harus menggunakan Bahasa Arab dalam Shalat, baik orang yang tahu Bahasa Arab 

maupun tidak. Imam Syafi'i memang dikenal sebagai seorang tokoh yang mempunyai 

pembelaan gigih terhadap Bahasa Arab, terutama Bahasa Arab versi suku Quraisy. 

Dia, misalnya, menolak pendapat yang mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada 

serapan dari Bahasa non-Arab.  

Pendapat Imam Syafi'i tersebut bertumpu pada pemahaman mengenai esensi al-

Qur'an. Menurutnya, esensi al-Qur'an bukan semata-mata makna tapi makna yang 

dibungkus dengan kata-kata. Dengan demikian, Bahasa Arab (al-Qur'an) -dengan 
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segenap ideologinya- adalah bagian substansial dari struktur teks (al-talâzum bain al-

lafdzi wa al-ma'nâ)..  

Nasr Hamid Abu Zayd mempunyai penilaian yang menarik mengenai hal ini. 

Menurutnya, sikap Imam Syafi'i yang begitu keras membela Bahasa Arab (Quraisy) 

karena dia memang seorang Arab (Quraisy) yang begitu fanatik dengan ke-Arab-

annya. Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang non-Arab, Persia, sehingga ia 

tidak mensakralkan Bahasa Arab.3  

Perdebatan pro-kontra demikian pasti akan selalu berakhir dengan “penindasan” 

terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Dalam sejarah, pemahaman 

keagamaan yang dianggap menyimpang dari mainstream hampir selalu dikalahkan dan 

dilibas oleh kelompok mainstream dengan berbagai cara, seperti dengan memberi 

fatwa sesat atau meminjam tangan kekuasaan untuk mengadili dan memenjara.  

Kasus ini sebenarnya bisa direfleksikan lebih jauh mengenai wajah keagamaan 

kita (Islam) yang sangat Arab oriented. Arab, terutama Mekah dan Madinah, menjadi 

orientasi hampir seluruh segi kehidupan orang Islam, baik ilmu, religiusitas, maupun 

kebudayaan. Akibatnya, orang sering mencampuradukkan antara agama dan tradisi. 

Tradisi sering dianggap sebagai agama, dan agama sering dianggap sebagai tradisi. 

Maraknya revivalisme Islam sekarang ini antara lain disebabkan kegagalan dalam 

membedakan dan memisahkan aspek-aspek tersebut.  

Siapapun tidak bisa menolak bahwa Islam sangat lekat dengan budaya Arab. Hal 

ini sebenarnya wajar-wajar saja, karena Islam lahir di Arab, al-Qur'an berbahasa Arab, 

Nabi Muhammad orang Arab, kiblatnya ada di Arab, kitab-kitab fiqih ditulis dengan 

bahasa Arab, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak perlu heran jika cita rasa Arab 

begitu dominan dalam hampir seluruh konstruk keislaman. Budaya Arab adalah bahan 

baku untuk membentuk bangunan Islam. Ke-Arab-an senantiasa menjadi standar 

dalam menentukan baik-buruk, pantas-tidak pantas, halal-haram dan sebagainya. 

Bahkan, untuk menentukan apakah suatu jenis makanan itu halal atau haram, lidah 

orang Arab yang menjadi standar. Kalau lidah orang Arab menganggap sesuatu 

khabîts (kotor, menjijikkan) maka haram dimakan. Sebaliknya, jika lidah orang Arab 

mengatakan thayyib (baik, enak), maka halal dimakan untuk semua orang Islam di 

berbagai belahan dunia.  
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Dengan demikian, wilayah Islam di luar Arab dianggap sebagai wilayah Islam 

pinggiran yang tidak mempunyai otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Segala 

sesuatu yang ada di wilayah pinggiran, harus dikonfirmasikan bagaimana “pusat 

Islam” menyikapi. Tokoh-tokoh intelektual Indonesia sejak abad 18 M banyak yang 

menulis kitab fiqih, namun hampir semuanya fiqih berkepribadian Arab. Bahkan, 

gagasan merumuskan fiqih Indonesia yang pernah dipikirkan Hasbi Ash-Shiddiqi, 

tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari “kepribadian Arab”. Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang digagas untuk membuat fiqih Indonesia juga masih terjebak pada 

Arabisme.  

Dari perspektif tersebut, apa yang dilakukan Yusman Roy di Malang merupakan 

“suara lirih” untuk melawan hegemoni Arabisme. Memang Yusman Roy kalah 

berargumentasi, bahkan dipenjara, tapi semangatnya untuk menegaskan identitas 

keindonesiaan ditengah kuatnya Arabisme patut dihargai.  

9. Kasus Komunitas Eden  

Korban dari kasus ini adalah Lia “Eden” Aminuddin. Dia divonis dua tahun 

penjara dengan tuduhan penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 

Desember 2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30, 

Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka memprotes 

penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai 

ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan 

telah melanggar Pasal 156- a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

penodaan agama dan penghasutan.  

Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas 

di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya, 

Lia Aminuddin yang merupakan perangkai bunga yang terkenal. Dia sering tampil di 

TVRI dan membawakan acara merangkai bunga. Dalam perkembangannya, Lia 

mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan kemudian dirinya 

mengaku sebagai Jibril. Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-

rekannya dan dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 0rang, 15 di antaranya adalah 

anak-anak. Sejak kelahirannya, komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada bulan 

Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir komunitas itu sewaktu 

bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 Desember 2005, massa kembali 
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mengepung Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara 

paksa oleh polisi.  

Pengikutnya yang berjumlah 48 ditangkap. Ketut Untung (Kabag Humas Polda 

Metro Jaya) mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi karena dalam pemeriksaan 

mereka terbukti bukan sebagai anggota aliran itu tetapi sebagai pelayan rumah, pekerja 

ataupun orang yang bekerja di rumah Lia, Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. 

"Masa orang yang jadi pembantu di rumah itu juga diperiksa terkait dengan aliran. 

Mereka kan bukan pengikut aliran karena hanya sebagai pekerja," tegasnya. 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membawa 48 pengikut aliran Lia Aminuddin dari 

kediamannya, Rabu (28/12) petang setelah dua hari berturut-turut rumah itu 

dikepung warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan aliran pimpinan 

Lia.  

Kendati para pengikut aliran itu menolak untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, 

namun polisi akhirnya berhasil mengevakuasi kendati sebagian pengikut harus 

digotong untuk masuk ke dalam bus milik Polda Metro Jaya. Lia, seperti diketahui, 

menyebarkan ajarannya sudah enam tahun lebih. Dia mencampurkan sejumlah agama. 

Dan, dia juga berinovasi dalam beribadah. Semula salah satu ibadahnya dengan 

menyanyikan lagu-lagu rohani diiringi organ. Penampilan jemaat wanitanya serba 

tertutup, lengkap dengan kerudung, dan berwarna putih semua. Namun belakangan, 

ibadah kelompok Lia juga dengan mengaji diiringi musik.  

Belakangan lagi, kelompoknya membuat ritual dengan mengelilingi kawasan 

Mahoni.  

Penampilannya pun selalu berubah sesuai dengan ''wahyu'' yang dia terima. 

Dahulu, dia berjubah dan berkerudung warna putih. Namun, beberapa tahun 

kemudian menggunduli rambutnya dan berpakaian ala biksu. Namun, reaksi anggota 

masyarakat sekitar selama ini tidak terlalu dahsyat. Baru pada Selasa lalu, warga sekitar 

marah. Pengurus masjid sekitar akan menggelar tablig akbar untuk memerangi ajaran 

perempuan yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu. Kegiatan itu akan digelar di 

depan rumah Lia, Sabtu (31/12). Materi tablig akbar tentang Malaikat Jibril palsu.  

Warga mengultimatum agar ''Kerajaan Tuhan'' pindah dari Kecamatan Bungur. 

Lia diberi waktu seminggu dan Rabu kemarin telah memasuki hari ketiga dari 

ultimatum.Belum diketahui apa ajaran Lia yang meresahkan warga sekitar itu namun 
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diduga karena Lia pernah mengklaim sebagai malaikat Jibril dan mendaulat anaknya 

sebagai Nabi Isa. Rumah dua lantai milik Lia pun dijadikan sebagai "Kerajaan Tuhan". 

Diperkirakan, Lia telah menyebarkan ajarannya lebih dari enam tahun.  

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani mengatakan bahwa polisi hanya 

menetapkan Lia Aminudin sebagai tersangka tunggal dalam kasus penodaan agama. 

Puluhan pengikut Lia hanya dijadikan saksi dan diwajibkan melapor ke polda. 

"Undang-undang mengatakan pengikut tidak bisa dijadikan tersangka. Jadi, hanya Lia 

yang dijadikan tersangka," ujar Firman Gani di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/12). Ia 

dijerat Pasal 156A KUHP, sebagaimana Lia.  

Lia masih meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya. Sumber di kepolisian 

menyebutkan, wanita yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu tetap menolak tuduhan 

ia menodai agama. Lia bersikukuh bahwa ajaran yang dianut dan dikembangkannya 

benar. "Ya tetap merasa kalau dirinya benar. Tapi, itu hak dia, karena menyatakan 

benar atau tidak adalah pengadilan," kata sumber tersebut. Dalam sidang, pengacara 

dari Koalisi Pembela Kebebasan Beragama itu menuduh Majelis Hakim melanggar 

asas peradilan yang fair karena menghadirkan saksi ahli yang juga merupakan saksi 

pelapor, yakni anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof Dr Ali Mustofa.  

“Baik, kalau begitu Majelis, dengan hormat, karena kami mintakan surat kami, 

dengan hormat kami berkeberatan untuk mengikuti persidangan ini. Dengan hormat, 

kami meninggalkan persidangan! Sekian dan terima kasih….” kata Saor Siagian. Saksi 

lainnya ternyata memberatkan. Ia mengaku kepalanya digunduli, dipukul, bahkan 

mulutnya dibakar karena dianggap berbohong. Saksi mengaku tinggal di Komunitas 

Eden selama tiga tahun. Anggota Koalisi Pembela Kebebasan Beragama Asfinawaty 

menyatakan persidangan kasus Lia Eden tidak pantas dilanjutkan karena cacat hukum. 

Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu, persidangan kasus 

Lia Eden menjadi ujian bagi Indonesia dalam menerapkan Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2005. Ketua Majelis Hakim Lief Sufijullah yang membacakan putusan di 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan Lia Eden terbukti 

melakukan perbuatan menodai salah satu ajaran agama yang dilindungi di Indonesia 

sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melakukan 

perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan ketiga JPU.   

Analisis dan Pembahasan 
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Dari paparan kasus tersebut diatas, menunjukkan bahwa persoalan keyakinan 

terhadap agama yang dianutnya merupakan persoalan rumit dan bagian dari kehidupan 

yang sulit untuk diubah, meskipun harus menjalani pidana penjara sekalipun. Tetapi 

membiarkan keyakinan yang tidak sesuai dengan isi ajaran agama atau Kitab Suci juga 

tidak dibolehkan, karena esensi manusia  dalam hubungannya dengan agama yang 

dianutnya adalah melaksanakan perintah Tuhan yang firmannya dimuat dalam Kitab Suci 

Agama.  

Dalam perspektif hak asasi manusia yang dianut oleh orang-orang barat pada 

umumnya, berkyakinan agama dan melakukan interpretasi agama menjadi bagian dari hak 

sasi manusia. Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) 

mempunyai posisi yang kompleks.4 Ia sering dipandang sebagai fasilitator bagi 

kepentingan proteksi manusia sebagai Homo Sapiens. Ia memungkinkan manusia 

mengembangkan kepribadian intelektual dan moralnya sendiri, menentukan sikap 

terhadap kekuatan-kekuatan alam dan supranatural, dan membentuk hubungannya dengan 

sesama makhluk. 

Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang 

penting juga. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai 

kebebasan beragama, kebebasan bereskpresi, dan kebebasan politik.  

Norma-norma itu berkisar dari doa yang diucapkan dalam kesendirian hingga 

partisipasi aktif dalam kehidupan politik suatu negara. Menurut Ifdhal Kasim5 kebebasan 

beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrument-instrumen 

politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai 

perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. 

Namun demikian, kebebasan beragama menemukan jantung “persoalan” yang 

utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Di sini muncul perdebatan gugus negara 

apa yang harus dibentuk supaya kebebasan beragama tidak teraniaya? 

Sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara boleh “mengelola” 

tindakan-tindakan yang bertolak tarik dengan kebebasan beragama? Bagaimana juga 

kerangka yang bernurani untuk membaca kebebasan beragama berhadapan dengan 

kekuasaan dan kepentingan umum dalam tarikan nafas HAM? 
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Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan mulai dari 

kekerasan berbasis agama6, pelarangan ajaran-ajaran tertentu7, sampai kepada kriminalisasi 

terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya.8  

Dalam hubunganya dengan persoalan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan 

berpendapat atau menyampaikan pikiran, seharusnya hak asasi manusia tersebut 

dihubungkan dengan hak seseorang ummat untuk sepenuhnya (kaffah) mentaati ajaran 

agamanya sesuai dengan isi ajaran agamanya. Dengan demikian ada dua ruang yang 

masing-masing sama-sama memiliki kekebasan, yaitu kekebasan yang bersendikan kepada 

hak asasi manusia dan kebebasan yang bersendikan kepada agama. Pada aspek pertama, 

kebebasan dalam memilih keyakinan agama berpijak kepada hak asasi manasia, tidak boleh 

ada paksaan oleh siapapun sehingga pilihan keyakinan agama adalah pilihan dari kehendak 

bebas tersebut. Sedangkan aspek yang kedua, kebebasan dalam meyakini ajaran agama 

sesuai dengan pilihan agama yang dipilihnya tersebut adalah bentuk ekspresi kebebasan. 

Namun demikian kebebasan yang bersendikan kepada kebebasan yang kedua ini 

dipergunakan dan diatur sesuai isi ajaran dalam Kitab Suci atau ajaran agama yang 

dianutnya. Bagian ini kebebasan dalam mendalami isi ajaran Kitab Suci agama tetapi harus 

dilakukan sesuai dengan pedoman Kitab Suci tersebut. 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kebebasan selalu dikaitkan dengan batas-

batas kebebasan. Adapun batas-batas kebebasan tersebut adalah, bagi dasar kekebabasan 

yang pertama adalah hak asasi manusia orang lain, sedangkan bagi kebebasan yang kedua, 

dipergunakan sesuai dengan isi ajaran dalam Kitab Suci masing-masing agama dan tidak 

boleh menimpangi dari isi ajaran dalam Kitab Suci Agama. 

Oleh sebab itu, para pelaku tindak pidana terhadap agama, jika merasa tidak lagi 

mau meyakini isi ajaran agamanya, ia dapat menggunakan kebebasan yang pertama yaitu 

bebas untuk memilih agama yang dianutnya, misalnya keluar dari agama yang ia anut dan 

menganut agama yang sesuai dengan kayakinannya yang baru. Tetapi jika ia tetap memilih 

ajaran agama yang dianutnya, ia harus tunduk kepada isi ajaran agama yang dimuat dalam 

Kita Sucinya, dengan resiko harus masuk penjara, karena telah melakukan penodaaan 

terhadap agama atau penyimpangan ajaran agama. Atas dasar argumen tersebut, bagi 

mereka yang dituduh melakukan menyimpang atau menodai agama tersebut adalah jalan 

bertaubat dan kembali kepada ajaran yang benar dan sesuai dengan ajaran Kitab Suci 

Agama. 
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Dalam ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-

tama melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan secara optimal.9 

Bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan bernegara? Ada beberapa teori untuk 

membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 

(tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma 

sekularistik. 

Paradigma integralistik, agama dan Negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup 

wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan 

keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di 

mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip kegamaan.10 

Achmad Gunaryo menyebut paradigma ini sebagai cita negara teokratik.11 Paradigma ini 

menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.12  

Paradigma simbiotik menunjuk bahwa antara agama dan negara ada hubungan 

yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.13 Karena sifatnya yang simbolik, maka 

hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan 

dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai 

hukum negara. 

Paradigma sekularistik menolak kedua paradigma itu. Sebagai gantinya, paradigma 

sekularistik mengajukan dalil perlunya dipisahkan agama dengan negara. Seperti diuraiakan 

oleh Abdurrahman Wahid14 bahwa agama adalah ruh, spirit yang harus masuk ke negara. 

Sementara negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep 

ini, keberadaan Negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari 

masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang 

sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sementara agama adalah 

substansi untuk menegakkan keadilan semesta. Menurut Denny JA15, paradigma 

sekularisitik terwujud dalam konfigurasi negara di mana agama tidak dijadikan instrumen 

politik, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara, 

sehingga agama tidak perlu “meminjam negara” untuk memaksakan keberlakuan 

ketentuan agama. Bahkan seperti dikatakan oleh Oemar Seno Adji, dalam paradigma ini 

kepentingan agama tidak perlu dilindungi oleh hukum.16 

Bagaimana dengan agama dan gugus negara Indonesia? Sementara kalangan, yang 

tampaknya merupakan pendapat dominan dan secara praksis paling mendekati kenyataan, 

sering menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, meskipun bukan pula negara 
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sekular. Di Indonesia, seperti uraian Achmad Gunaryo17 hukum agama diakomodir, 

meskipun akomodasi itu tetap dalam kerangka kebutuhan bersama. Bersama-sama dengan 

unsur-unsur lain, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (staasidee). 

Sebagai konsekuensi, hukum yang bersumber dari agama diadopsi sebagai salah satu unsur 

pembentuk hukum negara atau nasional. Menurut Moh. Mahfud MD, pemahaman seperti 

ini menggunakan konsep Pancasila, ideologi dan dasar negara, yang bersifat prismatic.18 

Secara politis, konsep prismatik merupakan sandaran yang dirasakan masuk akal, 

diantara berbagai pilihan sektarian lainnya, sebagai buah perdebatan panjang mengenai 

hubungan agama dengan negara yang berlangsung bukan saja pada saat pembentukan 

UUD 1945, tetapi bahkan sejak dasawarsa 1940-an, dan ketika masa reformasi 1999 juga, 

isu hubungan agama dan negara timbul tenggelam sebagai isu politik baik formal maupun 

tidak formal.19 

Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan 

tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.20 Dalam aras konstitusi, dapat 

ditunjuk sejumlah pasal yang bukan saja menunjukkan pentingnya agama (dan aspek-

aspek yang terkait dengannya), akan tetapi juga betapa agama dan kehidupan beragama 

merupakan HAM, seperti: 

1. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); 

2. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E); 

3. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 

dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)); 

4. Hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasi (Pasal 28G); dan 

5. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)). 

Puncak pengakuan atas hak asasi manusia dalam konstitusi ditutup dengan pigura 

yang 'berwibawa' dan 'tegas' dengan termuatnya Pasal 28 J, yang menyatakan: “(1) Setiap 

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan 
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pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis.” Kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi bernegara juga 

diakui oleh UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). (“Negara berdasar atas 

Ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaan itu.”) Legalisasi dalam konstitusi itu kiranya cukup untuk menunjukkan 

bahwa agama menduduki porsi yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. 

Gugus negara yang prismatik memungkinkan sistem hukum nasional untuk melindungi 

kepentingan agama. 

Ketika Negara Melindungi Agama Betapapun dalam konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan lainnya menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap 

agama dan kebebasan beragama sebagai bagian HAM, akan tetapi dalam aras undang-

undang, perlindungan dan pengakuan pada agama sering menimbulkan potensi konflik. 

Umum diyakini betapapun hukum melindungi kepentingan agama dan kebebasan 

beragama tapi pigura Pasal 28 J (2) tetap wajib diterapkan. Dalam sistem hukum 

Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum pidana, ada ketentuan yang berhubungan 

dengan perlindungan agama yang dilakukan melalui  dua cara yaitu: 

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama, yaitu yang benar-benar membahayakan 

agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya 

sengaja ditujukan langsung kepada agama. Orang sering menyebut kategori perbuatan 

ini sebagai delik agama dalam arti sempit. 

2. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama, yaitu tidak ditujukan 

secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri. Orang menyebut tindakan ini 

sebagai delik agama dalam arti luas.  
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BAB V  

PENGATURAN TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DALAM HUKUM 

POSITIF INDONESIA  

A. Perlunya norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum 

terhadap agama  

Persoalan jaminan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31.  
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Rumusan mengenai perlindungan agama selengkapnya dikutip sebagai berikut:  

Pasal 28E 

(2) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali.**)  

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)  

(4) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat.**)   

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 

pun.**)  

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu.**)  

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban.**)  

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)  

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)   

Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)  

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
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untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.**)   

BAB XI 

AGAMA 

Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaan itu.   

Pasal 31 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)  

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya.****)  

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)  

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

nasional.****)  

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.****)  

Atas dasar Norma Hukum Konstitusi tersebut yang mengatur mengenai agama tersebut, 

merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat 

norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pelindungan 

hukum terhadap agamanya, yaitu 
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 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.  

 bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

 menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

 hak agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun 

 nilai-nilai agama sebagai pembatasan penggunaan hak konstitusional (28J)  

B. Pokok-pokok materi perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana terhadap 

agama  

Pokok-pokok yang perlu diatur dalam hukum pidana mengenai delik agama yaitu : 

 Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan 

rakyat Indonesia karena agama. 

 Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaaan agama. 

 Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya 

orang tidak menganut agama apapun. 

 Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka 

umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk 

karena agama  

 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara 

keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan  

 Mengganggu pertemuan atau upacara  keagamaan yang bersifat umum dan 

diijinkan  

 Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan  

 Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat 

dilakukan  

 Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan  

 Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda  

 Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian  

 Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib  



 154 

 Mengajarkan ilmu kesaktian yang betujuan menimbulkan kepercayaan jika 

melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya  

 Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di 

pengadilan di bawah sumpah   

C. Tempat pengaturan tindak pidana terhadap agama: KUHP atau Undang-

undang diluar KUHP/tersendiri 

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dibedakan menjadi dua yaitu 

1. Ketentuan administrasi, dimuat dalam undang-undang tersendiri mengenai 

persoalan agama yang dianut di Indonesia dan perlindungan hukumnya. 

2. Ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap agama dimuat 

dalam KUHP (atau RUU KUHP). 

Sebaiknya di masa datang hanya ada satu norma tentang tindak pidana terhadap agama 

yaitu dalam kitab hukum pidana (KUHP). 

Adapun pokok materi yang perlu diatur dalam KUHP di masa datang ketentuan 

yang dimuat dalam RUU KUHP sudah cukup lengkap dan memadahi sebagai dasar 

umum pengaturan delik agama, yaitu: 

KETENTUAN DELIK AGAMA DALAM RUU KUHP 

BUKU  I 

Pasal 73 

(1) Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  selama  masa percobaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72  ayat (3) adalah: 

a. Klien Pemasyarakatan  tidak akan melakukan tindak pidana; dan  

b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.  

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau 

diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 78 

(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa  mengingat keadaan pribadi 

dan perbuatannya. 

(2) Pidana  pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun. 

(3) Dalam  penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat: 

a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;  

b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana 

pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh 

tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau  

c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan 

tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan 

berpolitik.  

(4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan 

hak asasi manusia.  

(5) Jika  selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai 

Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang 

bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia  dapat mengusulkan 

kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya 

tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. 

(6) Jika  selama  dalam  pengawasan   terpidana  menunjukkan   kelakuan yang baik, 

maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen 

yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat 

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. 

(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah 

mendengar para pihak.  

Pasal 86 
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(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau 

pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara 

atau pidana pidana denda tersebut dapat diganti  dengan pidana kerja sosial. 

(2) Dalam penjatuhan  pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; 

b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan 

yang berlaku;  

c. persetujuan  terdakwa  sesudah  dijelaskan  mengenai tujuan dan segala 

hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; 

d. riwayat sosial terdakwa; 

e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; 

f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan 

g. kemampuan  terdakwa membayar pidana denda. 

(3)   Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. 

(4)   Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: 

a. 240 (dua  ratus  empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 

(delapan belas) tahun ke atas;  dan 

b. 120 (seratus  dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun.  

(5)   Pidana  kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 

(tujuh) jam. 

(6)   Pelaksanaan pidana  kerja  sosial  dapat  diangsur dalam waktu paling lama 12 

(dua  belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam 

menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. 

(7)    Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan 

pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka  terpidana diperintahkan: 

a. mengulangi  seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;  

b. menjalani seluruh  atau  sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana 

kerja sosial tersebut; atau 
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c. membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana denda yang diganti dengan 

pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana 

denda yang tidak dibayar.   

Pasal 118 

(1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan 

syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. 

(2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa 

mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.  

BUKU II  

menghina terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341) 

menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya (Pasal 342) 

menghina Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah agama (Pasal 343) 

penyebarluasan penghinaan terhadap keagamaan, Tuhan, firman dan sifat-Nya, 

Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah keagamaan (Pasal 344). 

meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat orang 

ateis) (Pasal 345) 

mengganggu atau merintangi jamaah yang sedang menjalankan ibadah (Pasal 346) 

mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang 

melakukan tugasnya (Pasal 347) 

           menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat 

beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348) 

tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan 

agama: 

Penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan 

agama (286 RUU KUHP) 
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Menyebarluaskan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat 

ditentukan berdasarkan agama (287 RUU KUHP) 

Genosida (Pasal 394 RUU KUHP) 

Kejahatan Kemanusiaan ( Pasal 395 RUU KUHP) 

Kejahatan Perang (Pasal 399 RUU KUHP) 

Mencuri benda untuk kepentingan agama (Pasal 594 RUU KUHP) 

Penipuan dengan menyalahgunakan agama (Pasal 610 RUU KUHP) 

Menawarkan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menimbulkan penyakit, 

penderitaan mental/fisik atau menimbulkan kematian orang (Pasal 293 RUU 

KUHP)  

Rumusan perbuatan pidana yang ditujukan untuk melindungi agama dalam RUU KUHP 

selengkapnya dikutip sebagai berikut: 

a.  Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

golongan  rakyat Indonesia karena agama. 

Pasal 341 

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan 

yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori 

III. 

Pasal 341 

Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti 

agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh 

karena itu penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia patut dipidana karena 

dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat  

b.  Menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya 
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Pasal 342 

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Kategori IV. 

Pasal 342 

Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, merupakan penghinaan secara tidak 

langsung terhadap umat yang menghormati Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, dan akan 

dapat menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan. Di samping mencela 

perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk mencegah terjadinya keresahan dan 

benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. 

c.  Menghina Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah agama 

Pasal 343 

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, 

nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

Pasal 343 

Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran, dan Ibadah 

Keagamaan harus dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama 

dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan diancam pidana. 

d. Penyebarluasan penghinaan terhadap keagamaan, Tuhan, firman dan sifat-

Nya, Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah keagamaan. 

Pasal 344 

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 

atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu 

rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, 

gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda 

paling banyak Kategori IV. 

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum 

lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.  

e.  Meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat 

orang ateis). 

Paragraf 2 

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama 

Pasal 345 

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud 

meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori 

IV. 

Pasal 345 

Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk agama yang dianut di 

Indonesia menjadi tidak beragama. 

f.  Mengganggu atau merintangi jamaah yang sedang menjalankan ibadah  

Bagian Kedua 

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah 

Paragraf 1 

Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan 
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Pasal 346 

(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum 

membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah 

yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan 

keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 

pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan 

ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda 

paling banyak Kategori II. 

Pasal 346 

Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancam pidana lebih berat daripada 

perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 341, karena secara langsung dapat 

menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. 

g.  Mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang 

sedang melakukan tugasnya 

Pasal 347 

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah 

atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori 

III. 

Pasal 347 

Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atau seorang petugas agama yang sedang 

melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal 

tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan 

memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan 

benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. 

h. Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan 

tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah 
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Pasal 348  

Perusakan Tempat Ibadah 

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar 

bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

Kategori IV.  

Pasal 348 

Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau benda ibadah merupakan 

perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan, oleh karena itu 

patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, perbuatan tersebut 

harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan 

melawan hukum. 

i.  Tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan 

agama: 

Penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan 

agama (286 RUU KUHP) 

Pasal 286 

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau 

beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, 

kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat 

ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang 

berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  

Menyebarluaskan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang 

dapat ditentukan berdasarkan agama (287 RUU KUHP) 

Pasal 287 
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(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan 

atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman 

sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan 

dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap 

satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan 

berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap 

kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat 

mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau 

barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 

pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum 

lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g. 

(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu 

per tiga). 

Genosida (Pasal 394 RUU KUHP) 

Pasal 394  

Genosida 

(1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh 

atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan: 

a. membunuh anggota kelompok tersebut; 

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota 

kelompok; 

c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan 

kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 
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d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 

kelompok tersebut; atau 

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

(2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun.  

Kejahatan Kemanusiaan ( Pasal 395 RUU KUHP) 

Pasal 395  

Tindak Pidana Kemanusiaan 

(1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai 

bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa 

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: 

a. pembunuhan; 

b. pemusnahan; 

c. perbudakan; 

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 

sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok 

hukum internasional; 

f. penyiksaan; 

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 

kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 

kekerasan seksual lain yang setara; 

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang 

didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 

agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal 

sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 

i. penghilangan orang secara paksa; 

j. kejahatan apartheid; atau 
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k. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan 

perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang 

berat. 

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan 

untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana 

dengan pidana yang sama.  

Kejahatan Perang (Pasal 399 RUU KUHP)  

Pasal 399 

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap 

orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan 

pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka 

hukum internasional, berupa: 

a. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap 

seorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang; 

b. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material, 

unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakan 

lambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; 

c. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit-

unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan 

atau misi perdamaian atas dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

d. memerintahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan 

untuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan ilmu 

pengetahuan dan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan 

tempat-tempat dimana orang-orang yang sakit dan luka-luka 

dikumpulkan di luar kepentingan untuk tujuan militer; 

e. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukan dalam 

rangka serangan; 

f. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, 

pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk-bentuk lain 

kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat terhadap 

Konvensi Jenewa; 
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g. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) 

tahun sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakannya 

untuk berperan serta aktif dalam peperangan; 

h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasan 

yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil 

terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasar alasan 

militer; 

i. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh; 

j. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan; 

k. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang 

terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis 

atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakan medis, 

pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun 

atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau 

bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atau orang-orang 

tersebut; atau 

l. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasan-alasan 

yang diperlukan dalam rangka konflik.  

 

 

 

Mencuri benda untuk kepentingan agama (Pasal 594 RUU KUHP) 

Pasal 594 

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk 

kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  

Penipuan dengan menyalahgunakan agama (Pasal 610 RUU KUHP) 

Pasal 610  

Penipuan 
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Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, 

menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata 

bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan 

utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  

Menawarkan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk mernimbulkan 

penyakit, penderitaan mental/fisik atau menimbulkan kematian orang 

(Pasal 293 RUU KUHP)  

Pasal 293 

Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 

memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan 

jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, 

kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(2)  Jika pembuat  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan, maka  pidananya  dapat ditambah dengan 1/3 (satu 

per tiga). 

Pasal 293 

      Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang 

ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan 

kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan juga untuk 

mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga 

masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).  

Beberapa catatan kritik 

Jika dalam KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan 

agama (pasal 156ª), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. 

Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP terdiri dari dua 
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bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan 

beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari 4 

pasal (pasal 341-344). Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan 

KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena itu, yang 

ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu 

diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.  

Hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah 

penghinaan terhadap agama (341), menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-

Nya (342); mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, 

ajaran agama, atau ibadah keagamaan (343); menyiarkan, mempertunjukkan, 

menempelkan tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1); penghasutan 

untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (345).  

Pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam masalah ini adalah sejauhmana negara 

mempunyai kewenangan untuk memberi perlindungan terhadap agama? Benarkah 

ada yang namanya delik agama? Kalau ada, apakah delik agama bisa memenuhi 

syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana?  

Beberapa syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana antara lain: 

1) Jangan menggunakan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata; 2) Jangan 

menggunakan hukum pidana bilamana korbannya tidak jelas; 3) Jangan 

menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan 

cara lain yang sama effektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (ultima ratio 

principle); 4) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat 

pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri; 5) Jangan 

menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (by product) yang 

ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan; 

6) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas 

masyarakat; 7) Jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak 

efektif (unenforceable); 8) Hukum pidana harus bisa menjaga keselarasan antara 

kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu; 9) Penggunaan 

hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal 

(prevention without punishment); 10) Perumusan hukum pidana harus dapat 

meredam faktor utama yang bersifat kriminogin; 10) Perumusan tindak pidana 

harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang 
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(precision principle); 11) Prinsip differensiasi (principle of differentiation) terhadap 

kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam 

kerangka asas kulpabilitas.1  

Sebagaimana telah diuraikan, delik agama dalam KUHP diperkenalkan oleh Prof. 

Oemar Seno Adji dengan argumen- argumen yang sebagian telah dijelaskan di atas. 

Penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan 

untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak 

memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara 

dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan 

agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan 

temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal 

dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik 

agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan 

kesalahan berpikir.  

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi 

(overcriminalization). Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah 

freedom of religion. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi 

manusia internasional, yang dilindungi adalah respecting people's rights to practice 

the religion of their choice,bukan melindungi respecting religion. Sedangkan yang 

diatur dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan 

respecting religion ketimbang respecting people's rights to practice the religion of 

their choice.2  

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan 

kelompok-kelompok agama, sudah seharusnya mengembangkan suatu paradigma 

freedom of religion, yakni seluruh keyakinan agama yang hidup dan berkembang di 

masyarakat dilindungi bukan untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan 

kelompok mainstream. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, 

bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan krusial, yakni hilangnya toleransi 

yang sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian dari modal sosial yang paling 

berharga bagi bangsa.  

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-

sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan 

unifikasi pandangan keagamaan. Apalah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang 
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dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi trade mark baru bagi bangsa Indonesia. 

Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan 

dan pratik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan 

pandangan dan praktik keberagamaan yang terjadi dalam proses menuju jalan 

Tuhan.  

Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II 

RKUHP) yang diatur dalam perundang- undangan karena memang inilah yang 

mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya 

melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual 

keagamannya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami 

kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan 

apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan 

merintangi, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang 

sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang 

jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.  

Dengan cara pandang demikian, maka negaralah yang melindungi agama 

masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tudingan sesat, kehidupan 

beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa 

kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang 

dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. 

Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepantasnya disederhanakan 

untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang 

mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (pasal 

346-348).  

Dengan demikian, sudah sepantasnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian 

tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang. Selama tidak ada kejelasan 

tentang sesuatu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yang bisa berakibat pada 

perselesihan pemahaman, maka lebih baik dihapus. Bukankah ketidakjelasan 

tentang apa yang diatur itu akan berakibat pada kesulitan untuk membuktikannnya. 

Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (pasal 341-344 RUU KUHP) dengan 

mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:  

1.  Pasal-pasal tersebut lebih diorientasikan untuk melindungi dan memproteksi 

agama, bukan memproteksi kebebasan beragama. Yang diperlukan dalam hal 



 171 

ini adalah memproteksi jaminan kebebasan beragama, bukan perlindungan 

terhadap agama. 

2.  Pasal-pasal agama multi tafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat 

mayoritas, sehingga sangat potensial penindasan atas paham keagaamaan yang 

non- mainstream oleh kelompok mainstream. Akibat lebih jauh kelompok 

mainstream akan dengan mudah menuduh seseorang melakukan tindak pidana 

agama, apalagi kalau tuduhan tersebut digerakkan melalui provokasi massa.  

3.  Definisi agama hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, tidak 

mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina keyakinan lokal masyarakat 

adat dianggap bukan sebagai penodaan agama.  

4.  Definisi pelaku dan korban (subyek dan obyek hukum) tidak jelas. Adakah 

tindak pidana terhadap agama? Jika seseorang melakukan tindak pidana agama, 

pada dasarnya bukan tindak pidana terhadap agama tapi tindak pidana terhadap 

umat beragama.  

5.  Pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam 

RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk pasal 286-287. 

Bunyinya: Pasal 286: “setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan 

terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat 

ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau 

kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat 

mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau 

barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori IV.” Pasal 287: “(1) Setiap orang yang 

menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar 

sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga 

terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar 

isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa 

golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, 

etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan 

berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat 

timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 

IV.  
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Sedangkan menyangkut pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk 

Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 

345 dirumuskan: “Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk 

apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di 

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda 

paling banyak Kategori IV.” Pasal ini ingin mengkriminalisasi terhadap orang yang 

di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah 

agama. Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak 

dianggap perbuatan ini sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat 

beragama, terutama agama- agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang 

berdakwah di televisi atau radio untuk “mengajak” orang yang berbeda agama untuk 

masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. 

Kata “menghasut” itu sendiri sangat multitafsir karena orang berceramah bisa juga 

dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannnya terancam. Oleh 

karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan 

keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk 

pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi bukan dengan kata “mengahasut” 

yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”. 

Dengan demikian rumusan pasal 345 bisa berbunyi: “Setiap orang yang memaksa dan 

atau mengancam orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan 

keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

atau denda paling banyak Kategori kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap 

kriminal.  
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan  

Bentuk tindak pidana dalam hukum positif Indonesia terdiri dari tindak pidana 

terhadap isi ajaran agama, alat perlengkapan agama/ibadah, bangunan untuk beribadah, 

kelompok orang yang terikat karena agama, petugas agama yang sedang menjalankan 

tugasnya, dan orang yang sedang menjalankan ibadah menurut agamanya, serta sengaja 

mengganggu orang yang sedang beribadah. 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama acapkali 

mengalami kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan tafsir mengenai ajaran agama 

yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai pengertian sesat atau menyimpang. 

Delik agama merupakan salah satu kelompok delik yang bersifat subjektif dan tindak 

pidana terhadap agama mendasarkan kepada penilaian subjektif. Oleh sebab itu, perlu 

diobjektivisir dengan menggunakan ukuran objektif dalam melakukan penafsiran terhadap 

agama atau kitab suci, yaitu dengan menggunakan ilmu tafsir agama. 

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama berlaku efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan 

agama atau penodaan agama dengan pendekatan yang persuasif dan disertai dengan 

ancaman sanksi administrasi yang penerapannya secara selektif dan mengutamakan sanksi 

yang paling ringan, apabila dipandang efektif dalam mengendalikan penyalahgunaan atau 

penodanaan terhadap agama.  

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama sebagai dasar bagi eksekutif untuk melakukan tindakan 

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama masih relevan untuk 

dipertahankan, mengingat perbuatan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dapat 

menimbulkan gejolak dalam masyarakat agama sekala lokal, nasional dan internasional. 

Hal ini disebabkan karena persoalan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang sangat 

sensitif dan bagi masyarakat yang beriman dalam rangka mempertahankannya, meskipun 

nyawa sebagai taruhannya. Oleh sebab itu, adanya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 

dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penodaaan 

terhadap agama melalui tindak administratif yang paling ringan sampai dengan tindak 
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administratif yang paling berat (pembubaran). Jika dengan penjatuhan sanksi adminisrasi 

ternyata tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat, maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 

(ultimum remedium). 

Norma hukum administrasi yang dimuat dalam Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan norma hukum pidana yang 

mengatur tentang tindak pidana terhadap agama yang dimuat dalam KUHP adalah tidak 

bertentangan hak-hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya norma hukum admnistrasi dan norma hukum 

pidana tersebut justru menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya yang 

mengatur kebebasan berpikir atau berpendapat, agar penggunaan kebebasan berpikir atau 

berpendapat tersebut tidak malah justru menjauhkan seseorang dari ketaatannya terhadap 

agama yang diyakininya, sehingga penggunaan kebebasan tersebut justru meningkatkan 

kualitas dirinya dihadapan Tuhan dan ajaran-ajaranNya. 

Konvenan mengenai kebebasan beragama dapat dipergunakan sebagai bahan 

material pembentukan hukum administrasi dan hukum pidana nasional Indonesia di masa 

datang, namun demikian, harus disesuaikan dan diharmonisasikan dengan sistem hukum 

Indonesia dan jika ada isi pasal atau bagian dari konvenan yang secara diametral 

bertentangan dengan sistem hukum Indonesia dapat ditunda atau ditolak berlakunya. 

Pola perumusan norma hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap agama 

dan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam RUU KUHP merupakan bentuk 

perumusan yang sudah tepat untuk dijadikan hukum positif nasional Indonesia di masa 

datang. Agar supaya tidak menimbulkan problem dalam penegakan hukum pidana, 

sebaiknya penjelasan pasal-pasal tentang tindak pidana terhadap agama perlu dipertegas 

dan diperjelas dengan indicator yang lebih instrumentatif untuk menjamin asas kepastian 

hokum dan kepastian dalam penegakan hukum. 

B.  Rekomendasi 

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama yang berlatar belakang masa Orde lama dan dalam konteks 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang belum diamandemen, maka normanya 

perlu direstrukturisasi dan reformulasi dengan Undang-Undang Dasar RI yang 
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diamandemen sesuai perkembangan masyarakat dan keadaan sekarang agar lebih 

kontekstual serta lebih menjamin kepastian hukum. 

Tindak pidana terhadap agama sebagaimana dimuat dalam KUHP sebaiknya tetap 

dipertahankan, dan jika mana perlu perlu disistematisir normanya agar lengkap dan 

sempurna. Tindak pidana terhadap agama harus dimaknai dalam konteks agar masyarakat 

lebih meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan dengan mengikuti ajaran yang 

benar sebagaimana yang dituntunkan dalam kitab suci agama dan rasul-Nya.  

Penggunaan kebebasan berpikir atau berpendapat harus diletakkan dalam konteks 

tidak bertentangan dengan ajaran agamanya yang bersumber dari Kitab Suci, maka 

kebebasan berpendapat atau berpikir adalah kebebasan dalam rangka untuk menguatkan 

dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhannya, bukan malah sebaliknya, 

menjauhkan dari inti ajaran agama atau mengikuti ajaran yang sesat dan menyesatkan yang 

dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang relegius Indonesia. 
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