
 

 

 

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG 

DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ALIRAN AGAMA 

TERLARANG AMANAT KEAGUNGAN ILAHI 

 

Lucky Setia Widodo, Maroni, Eko Raharjo 

luckysetiawan1@gmail.com 
 

 

ABSTRAK 

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai 

landasan seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Indonesia yang kita cintai ini 

menjadi negeri yang subur akan aliran-aliran “Sesat” yang selalu berlindung dan 

mencampur adukan nilai-nilai “falsafah Pancasila” dan Hak atas Asasi Manusia 

sehingga menganggu Ketertiban Umum Masyarakat. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimanakah Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dalam penangulangan kejahatan terhadap Aliran Amanat Keagungan Ilahi yang telah 

dianggap Sesat (2) Apa sajakah faktor penghambat Intelijen Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung berserta jajarannya untuk melakukan pencegahan terhadap 

munculnya perkembangan Aliran tersebut di Bandar Lampung 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dengan mengadakan pendekatan 

masalah secara normatif dan empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan cermat tentang segala sesuatu gejala atau keadaan objek yang akan 

diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaja dan studi lapangan. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang 

ada yaitu dalam menanggulangi kejahatan aliran agama terlarang Amanat Keagungan 

Ilahi ini, Pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan penanggulangan 

dengan yang bersifat Preventif (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan 

kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat. 

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Bandar Lampung 

dalam penanggulangan kejahatan terhadap aliran agama terlarang ini adalah dari 
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faktor kewenangannya itu sendiri yang dianggap tidak memiliki kewenangan 

penindakan, dan masyarakat yang minim kesadaran hukum yang seharusnya ia 

laporkan sehingga menyulitkan Kejaksaan dalam mengawasi, menindak dan 

membubarkan aliran-aliran agama dan kepercayaan masyarakat yang dinilai 

menyesatkan tersebut. 

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka (1) Agar pihak Kejaksaan lebih 

diperhatikan dan diperkuatkan lagi dalam bentuk peraturan perUndang-Undangannya 

mulai dari faktor payung hukum yang dimiliki hingga penambahan dana untuk sarana 

dan prasana seperti transportasi dan anggaran pengawasan lapangan dalam 

penanggulangan masalah kejahatan aliran agama terlarang yang diperani oleh 

Intelijen Yustisial Kejaksaan. (2) Dalam menangkal paham radikalisme dibutuhkan 

kesadaran masyarakat harus lebih waspada terhadap terjadinya faham-faham aliran 

kepercayaan dan agama yang muncul di lingkungannya yang berakibat timbulnya 

penyimpangan ideologi sesat yang tidak sesuai dengan pancasila dan amanat Undang-

Undang yang mengaturnya.    

Kata Kunci: Peranan Intelijen Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan, Penodaan 

Agama, Aliran Agama, Amanat Keagungan Ilahi. 

 


