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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



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.
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MOTTO

“Sabar Atine, Saleh Pikolahe, Sareh Tumindake.”

(Soeharto)

“Jika kata-kata dalam perintah tidak jelas, jika perintah tidak bisa benar-benar
dimengerti, maka sang jenderal lah yang salah. Tapi jika perintahnya jelas, namun

pasukan tidak patuh, maka ini salah pemimpin pasukan.”

(Sun Tzu)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah.”

(B.J. Habibie)

“Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran”

(James Thurber)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai

landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat.Dalam sebuah negara

hukum, pemerintah selalu bercita-cita ideal, masyarakat akan patuh, taat dan

menghormati hukum sehingga segala sendi kehidupan Bangsa dan Negara dapat

berjalan dengan tertib dan teratur. Proses dan kondisi hukum di Indonesia sampai

saat ini masih menjadi persoalan yang cukup pelik, setiap hari dapat kita saksikan

sejumlah kasus hukum yang menjadi pemberitaan dengan frekuensi cukup tinggi

yang disampaikan melalui media massa. Sepertinya persoalan hukum di Indonesia

telah merasuk hingga ke sendi-sendi kehidupan dan mungkin telah menjadi

kebiasaan yang dianggap wajar di negeri ini.

Masih belum terlalu lama ramai di Media Massa baik cetak,online maupun

Televisi dan Radio, kita dibuat tercengang oleh hilangnya seorang dokter muda

dan putranya, yang kemudian berhasil ditemukan keberadaanya dan kemudian

dipulangkan setelah sekian minggu perjalanan dokter muda tersebut berkelana di

Provinsi Kalimantan Baratkemudian melintasi Kalimantan Tengah ternyata

hendak bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Kalimantan.

Apalagi belum lama ini Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor

KEP-043/A/JA/02/2016 tentang Perintah dan Peringatan kepada Mantan
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Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut, dan/atau Simpatisan Organisasi

Kemasyarakatan gafatar atau Dalam Bentuk Lainnya untuk Menghentikan

Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran Pokok Agama

Islam.

Bagi sebagian besar masyarakat kebingungan dengan munculnya gafatar ini

menjadi sebuah aliran yang tidak pernah terdengar tiba-tiba menjadi sebuah

fenomena yang mengemparkan, bagaimana mungkin seorang “dokter” yang

cerdas, berprilaku muslimah dengan hijabnya bisa bergabung didalam Aliran

tersebut.

Berkenaan dengan persoalan diatas, timbul pertanyaan mengapa di Republik

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 yang seenaknya meramu Ajaran Agama,

sehingga menganggu Ketertiban Umum Masyarakat.

Pada Pelaksanaanya di beberapa daerah masih banyak menimbulkan

permasalahan sehingga keberadaan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan

Masyarakat (Pakem) Derah yang semula diharapkan menjadi instrumental

antisipasi/pencegahan terhadap permasalahan terkait Aliran Kepercayaan dan

Aliran Keagamaan dalam Masyarakat menjadi kurang efektif.

Mencermati perkembangan dan isu aktual yang mempengaruhi serta berpotensi

melahirkan ancaman terhadap penegakan hukum yang salah satunya menjadi

bahasan, maka Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggaran intelijen penegakan
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hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2011 tentang Intelijen Negara, berkewajiban melakukan deteksi dini,

mengidentifikasi, menganalisa dan menyajikan untuk perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan.

Sebelumnya untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 3

(d) dan (e) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa

Agung RI berinisiatif mengeluarkan KEPJA Nomor : KEP-004/J.A/01/1994

tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM, dimana Kejaksaan bersama para

Instansi terkait; Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar duduk

bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah Aliran

Kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta

pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsi

sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden). Tim Koordinasi Pakem ini

berhirarki dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai

wilayah hukum masing-masing.

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak memberikan

kewenangan kepada Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan di daerah sebagai

Ketua Tim Pakem untuk melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap

organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 1

Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-UndangNomor 5 Tahun

1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden

sebagai Undang-Undang.
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Dalam proses penanggulangan kejahatan pada penegakan hukum terhadap aliran

sesat untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap

agama, Undang-Undang No 1 Pnps 1965 menyatakan;

Pasal 1
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu;
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang  dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Jadi menurut pasal di atas, objek yang hendak dilindungi adalah “agama” pada

penanggulangan kejahatan, sebagaimana terlihat dari rumusan, “..penafsiran dan

kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal 4  UU No 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:

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 Pasal 4 No 1 Pnps 1965 di atas menjadi Pasal 156 a pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan ini juga pada hakikatnya ditujukan untuk

melindungi “agama” dari penodaan, penyalahgunaan atau penghinaan serta dari

ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang

Maha Esa sebagai bentuk penanggulangan kejahatan terhadap aliran yang telah

sesat.

Bahwa saat ini telah diterbitkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-

019/A/JA/08/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi
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Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan

berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Jaksa

Agung RI nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran

Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.Yang membedakan PERJA dan

KEPJA Baru ini adalah masuknya Unsur Badan Intelijen Negara (BIN) dan

unsure perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam

kepengurusan Tim Koordinasi Pakem.

Atas dasar hal tersebut keluarlah surat perintah tugas dari Kejari Bandar Lampung

dan Kejati Bandar Lampung tentang pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen

Kejaksaan atas keberadaannya Aliran Amanat Keagungan Ilahi yang sedang

berkembang di daerah Kemiling dan Way Kandis Bandar Lampung yang

dilaporkan sebagai aliran yang diduga kuat telah menyimpang salah satunya

adalah aliran ini tidak mengutamakan ajaran yang wajib bagi agama islam, tetapi

mereka juga tidak melarang bagi yang ingin melaksanakannya, contohnya terkait

Sholat 5 Waktu dan Puasa Ramadhan, karena menurutnya tidak berguna

melaksanakan Sholat 5 waktu dan Puasa Ramadhan dan pengikutnya bisa berasal

dari berbagai macam agama. Sampai saat ini masih menjadi salah satu fokus

utama penyelidikan lebih mendalam oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang

menarik dan perlu diangkat, diteliti serta dikaji dalam skripsi ini yakni :
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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?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan

dibatasi pada peranan Intelijen Kejaksaan terhadap penanggulangan Kejahatan

Aliran Agama Terlarang yang mengacu pada KUHP, dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Penelitian ini dilakukan Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung dan MUI Kota Bandar Lampung dan dilakukan pada

Tahun 2016.

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban bagi pokok

permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran Intelijen Yustisial Kejaksaan Bandar Lampung menangani

aliran kepercayaan masyarakat;

2. Apakah faktor penghambat Intelijen Yustisial Kejaksaan Bandar Lampung

dalam penangganan aliran agama terlarang Amanat Keagungan Ilahi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
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Penelitian ini diharapkan menambah serta memberikan pandangan ilmu hukum

pidana agar dapat digunakan sebagai kajian pada proses pembuatan kebijakan

yang berkaitan dengan peran intelijen.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah untuk :

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya

Kejaksaan di Indonesia tentang penegakan hukum pidana serta faktor-faktor

penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan

kejahatan aliran agama, untuk memperrluas pengetahuan dan wawasan penulis

tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana aliran agama

terlarang, serta menjadi salah satu rujukan atau pertimbangan kepada lembaga

pembuat Undang-Undang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil

pemikirian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.1

Teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan.Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

1 Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.125.
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untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat.Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

bermasyarakat.Peranan merupakan suatu konsep tentangapa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.Peranan juga dapat dikatakan

sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.2

b. Teori Penanggulang Kejahatan

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan

(politik kriminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum

pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal.3

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif

(penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah

dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana)

adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana dan

sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.4

Kebijakan non penal menititikberatkan pada sifat preventif (pencegahan,

penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi.Dengan

2Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 213.
3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Pidana, Bandung:
Alumni, hlm. 158.
4 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.



9

mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terjadi.Dengan mengingat

bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih

bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak

langsung.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khusunya penegakan hukum

pidana).Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan

hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law

enforcement policy).5

c. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan  nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.6

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya.Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 28.
6 Soerjon Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers, hlm. 5.
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undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerap-

kan hukum.

3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.7

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang mengubungkan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

berkaitan dengan istilah.8Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok

permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini.Berdasarkan judul yaitu

Peranan Inteljen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan

Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabilaseseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka

mereka menjalankan suatu peranan. Sedangkan peran ideal, dapat

7Ibid., hlm. 9.
8 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, hlm. 32
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diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang

peranan tersebut. Misalnya Kejaksaan RI sebagai suatu organisasi formal

tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak

sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya

peranan yang nyata.9

2. Intelijen yustisial Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak di dalam

negeri dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan dan

merupakan intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu,

Intelijen Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen taktis yang positif bukan yang

agresif.Intelijen Yustisial Kejaksaan mempunyai tugas melakukan kegiatan

Intelijen Yustisial Kejaksaan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

(Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) yang

diatur dalam Keppres No. 38 Tahun 2010 jo. PERJA Nomor : PER-

009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan juga diatur dalam Undang-

Undang Kejaksaan No. 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Penanggulangan kejahatan (tindak pidana) adalah pelaksanaan kebijakan

kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat

penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun

sarana di luar hukum pidana/sarana non penal, dalam rangka penegakan

hukum dan terciptanya kepastian hukum.10

4. Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi adalah Aliran sesat yang

dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang menyimpang dari

9 Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.Bandung: PT. Setia Purna,
2007. hlm.24
10 Andi Hamzah, 1986, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,
hlm. 18.
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mainstream masyarakat.Penempatan tindak pidana terhadap  agama dan

kehidupan beragama dapat diartikan bahwa pada dasarnya “agama” atau

“kehidupan beragama” bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh

hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu, karena

dianggap berpotensi menggangu ketertiban umum.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka

diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk

mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari

hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan,

Sistematikan sebagai berikut:

I. PENDAHULAN

Pada bagian ini memuat latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika

penulisan.

II. TINJUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar

belakan pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian

yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, penodaan, agama dan tindak

pidana penghinaan dan penodaan agama.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahsan berdasarkan hasil penelitian terhadap

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan

studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian

dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan

penelitian dan pembahsan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

skripsi ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Kejaksaan

Peraturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998

tentang “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan

dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.” Ditegaskan bahwa

agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah antara lain dengan

meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih

menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur

kehidupan nasional. Sedangkan dalam reformasi di bidang hukum adalah

meningkatkan supermasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menegakan supermasi hukum mengandung makna, bahwa semuanya baik

warganegara maupun penyelenggara negara atau lembaga/badan-badan kekuasaan

negara, wajib mematuhi hukum sehingga asas “bersamaan kedudukan di hadapan

hukum” benar-benar direalisasikan dan bukan semata berupa motto maupun

slogan belaka. Bersamaan kedudukan di hadapan hukum berarti penegakan

hukum terlaksana tanpa memihak, terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak mana

pun, dan untuk itu maka aparat penegak hukum bebas dari segala pengaruh.

Kondisi objektif demikian menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kejaksaan

Republik Indonesia untuk mengoptimalisasi pelaksaan tugas penegakan hukum

dalam menegakkan supermasi hukum, menyongsong era modernisasi.Dalam
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praktek kenegaraan sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 berdasarkan Dekrit Presiden Tahun 1959, kedudukan Jaksa Agung selalu

dipersamakan dengan Menteri. Bahkan pada permulaan Tahun 1960-an, Jaksa

Agung adalah juga seorang Menteri dengan sebutan Menteri Jaksa Agung.

Melalui praktek kenegaraan seperti itu, pengertian Pasal 17 Ayat 1 UUD 1945

yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, telah

diperluas sehingga Jaksa Agung turut masuk didalamnya.

Sebenarnya melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dapat ditelusuri

kedudukan Jaksa Agung dalam perUndang-Undangan yang berlaku saat UUD

1945 ditetapkan. Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala badan

negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan

UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO) (Stlbd.

1847-33) adalah perUndang-Undangan yang masih berlaku yang mengatur pokok-

pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan aturan peralihan tersebut.

Pasal 180 RO menentukan bahwa Procureur General (Jaksa Agung) adalah

Kepala Kepolisian Kehakiman di seluruh Indonesia dan dalam kedudukannya

demikian berkewajiban dengan segera melaksanakan dengan penuh kewibaanya

segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.

Ketentuan tentang kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam RO ini

kemudian menjadi dasar dari kedudukan Kejaksaan sebagai koordinator penyidik

dalam sistem hukum acara pidana menurut HIR. Kemudian dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
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Kejaksaan RI, kedudukan sebagai koordinator penyidik ini ditegaskan kembali

dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak

hukum, Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap

kejahatan dan pelanggaran, serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat

penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), didasarkan pada konsep spesialisasi dan

kompartemenisasi dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), Polri

ditentukan sebagai penyidik tunggal dan sebagai koordinator Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS); maka berakhirlah kedudukan Kejaksaan sebagai koordinator

penyidik yang disebut terdahulu.

Maka kedudukan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama

bertugas sebagai penuntut umum digantikan dengan kedudukan sebagai lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedang

kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, dihapuskan. Lebih

Jauh, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 antara lain

dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk

pembaharuan Kejaksaan RI, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga

pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang

penuntutan, yang bebas pengaruh dari pihak manapun. Dalam pengertian lain

Kejaksaan dalam melaksankan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan
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mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib

menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang

bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan

yang telah dibentuk dalam kaitan mana terdapat seorang atau beberapa orang

orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut

bawahan.11 Maka, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah

manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka rangkaian hirarki

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.12

Penyusunan aparatur Pemerintah, dipergunakan asas-asas pokok pengorganisasian

dengan tujuan dapat dicapai suatu Aparatur Pemerintah yang berdaya guna dan

berhasil guna. Asas-asas pokok tersebut, antara lain:

1. Asas Koordinasi

Setiap instansi Pemerintah perlu menyerasikan, memadukan dan penyelarasan

kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman

dan pengang-garan, pengendalian serta pengawasan tugas dan fungsi yang

diembannya.

2. Asas Akordion

Menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan

ketentuan tugas dan beban kerjanya.

11Sondang P.Siagian, Filsafat Administrasi. Jakarta:CV Haji Masagung, 1989. hlm. 7
12Sarwoto, Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991. hlm. 15
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3. Asas Keluwesan

Menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan

perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan dalam

pelaksanaan tugasnya.

4. Asas Jalur dan Staf

Asas yang menentukan dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara

satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan

satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan.13

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang

mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum. Organisasi Kejaksaan yang

sekarang masih bisa dirasakan berorientasi lebih pada manajemen lini (hirarki)

untuk memudahkan pengendalian dan koordinasi aktivitas sekelompok orang

(bawahan/staf) oleh orang lainnya (atasan). Struktur yang demikian terlalu

menonjolkan peran atasan, dan bawahan/staf tidak dapat dipercaya dan kurang

kreatif. Sedangkan sementara itu proses pemberian petunjuk (directive) atasan ke

bawahan, demikian pula permintaan persetujuan (consultative) bawahan kepada

atasan, melalui hirarki menjadi yang sangat panjang sesuai eselonering yang

berlaku.14

B. Pengertian Jaksa

Jaksa(Sanskerta: adhyaksa; Inggris: Prosecutor; Bahasa Belanda: Officier Van

Justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas

13Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.Jakarta:Yayasan
Penerbit Administrasi, 1989. hlm. 43.
14Kejaksaan RI, Restrukturisasi Organisasi Kejaksaan. Jakarta: 2004. hlm. 19.
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menyampaikan dakwaan / tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang

yang diduga telah melanggar hukum.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengertian Jaksa, Penuntut umum, dan Penuntutan, adalah sebagai berikut:

1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang

lain berdasarakan Undang-Undang.

2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

ini untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan Hakim.

3. Penuntutan adalah tindakan penutut umum untuk melimpahkan perkara ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diaturdalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, Jaksa selaku aparat penegak hukum

juga tidak dapat mengabaikan “Guidelines on the Role of Prosecutors”, sebagai

hasil Kongres PBB (UNO) Tahun 1990 tentang “Prevention of Crime and the

Treatment of Offenders”, yang memuat peran Kejaksaan, yakni:

1. Investigation of crime;

2. Supervision over the legality of the investigations;

3. Supervision of the execution of the court decision;

4. As representative of public interest.15

15Guideline on the Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai
Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September
1990.
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Jaksa sebagai penegak hukum, dalam menggunakan kewenangannya bertindak

dalam hal bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti pemanggilan,

pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan dengan

cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang tidak menutupkemungkinan dapat

melanggar hak asasi manusia.

Secara umum penegak hukum menurut Purnadi Purbacaraka dapat diartikan

sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawatahkan

dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan (sebagai “Social Engineering”) memelihara dan mempertahakan

(sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.16

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tercermin dalam penuntutan pada

umumnya. Keberadaan lembaga Kejaksaan, Khususnya jaksa selaku penuntut

umum berkaitan dengan tugas penuntutan, pada dasranya berkaitan dengan

perkembangan hukum pidana dan penegakkan hukum pada umumnya. Hal ini

diawali oleh pengambilalihan penuntutan oleh negara dari orang, keluarga, atau

pihak yang hak-haknya dilanggar. Hal itu disebabkan negara memiliki kewajiban

untuk melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian

posisi dan kapasitas dasar setiap Jaksa atau penuntut umum adalah sebagai alat

negara yang memiliki  kepentingan umum (representatives of public interest).17

16Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta : BPHN 1983, hlm. 3.
17Chistina Soerya, et al. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan
Pidana, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001, hlm. 3.
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Peran Jaksa pada lembaga penuntutan/kejaksaan dalam menyelenggarakan sistem

peradilan pidana sangat penting karena Jaksa adalah Pejabat peradilan yang

menjembatani antara tahap penyidikan sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan.

Jaksa adalah pejabat peradilan yang memonopoli keputusan untuk menuntut

dan/atau tidak menuntut sehingga perlu memiliki kemandirian sesuai dengan salah

satu karakteristik sistem penuntutan tunggal (singel prosecution system) dengan

harapan penerapan dan penegakan hukum benar-benar tidak memihak.

Doktrin TRI KRAMA ADHYAKSA ini dijabarkan TATA KRAMA

ADHYAKSA sebagai Kode Etik Jaksa, yang menjadi tuntutan, tata pikir, tata

tutur, dan tata laku guna mewujudukan jati diri Jaksa mandiri dan mumpuni.

Fungsi dan Wewenang jaksa Menurut Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun

2004dalam Pasal 30:

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan Undang-Undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindakbaik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan
turutmeyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
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d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, setiap

Jaksa mutlak dituntut untuk memiliki sikap profesional, mengingat Jaksa adalah

abdi hukum (a man of law), sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

C. Intelijen Yustisial pada Kejaksaan Republik Indonesia

Perlu diketahui kitab perang legendaris “The Art of War”(Seni Perang), yang

ditulis sekitar tahun 400-320 SM, karya Sun Wu Seorang filsuf China juga disebut

sebagai Sun Tzu, seorang ahli militer dan Jenderal Besar di Kerajaan Wu China,

dengan ga,blang menganjurkan untuk memahami pentingnya intelijen dalam

lingkup yang universal. Ia mengatakan antara lain bahwa intelijen adalah “sizing

up opponents to assess dangers dan distance is poper course of action” yang

intinya, informasi yang benar tentang lawan dapat menentukan sikap yang tepat.18

Secara etimologi istilah intelijen berasal dari kata inteligensi (intelligence) yang

artinya kecerdasan. Hal ini memberi makna bahwa pekerjaan intelijen itu

memerlukan suatu kecerdasan tertentu. Sementara dalam arti luas, intelijen adalah

proses yang dalam pengelolaannya memerlukan pemikiran untuk menghasilkan

informasi penting, tentang sesuatu yang telah dan akan terjadi.

Sementara itu berdasarkan ruang geraknya, intelijen bekerja tanpa batas. Artinya,

ia dapat bekerja secara nasional (domestik) dan juga internasional. Dalam tataran

internasional, intelijen dapat digunakan untuk melakukan identifikasi seluruh

18 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Produk Kerja Sang Intelijen. Jakarta,2016.hlm.3.
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informasi secara rinci tentang kekuatan, rencana, dan potensi tindakan dari lawan

atau negara lain. Sementara dalam tataran domestik, kontribusi intelijen dapat

dilakukan untuk dua macam kegunaan. Pertama, mencegah pihak asing

memperoleh informasi yang dapat melemahkan dan merugikan negara, dan

sebaliknya dapat memperkuatkan lawan. Dengan alasan tersebut, maka lazim

dilakukan pemilahan antara organisasi intelijen domestik (domestic intelligence)

dan organisasi intelijen luar negeri (forgein intelligence). Kegunaan yang kedua

membantu mencegah terjadinya situasi tanpa hukum (lawlessness) karena ada

tindakan kriminal yang dapat membahayakan tegaknya public order. Dalam

kaitan inilah maka kita mengenal istilah “intelijen yustisia” (law enforcement-

oriented intelligence) yang biasanya dilekatkan pada aparat penegak hukum

seperti Polisi dan Jaksa.

Kegiatan intelijen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi. Kegiatan

komunikasi yang dimaksud disini mempunyai makna yang khusus, yaitu

mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi; tidak semua informasi dapat bebas

disiarkan kepada publik. Semua ini dilakukan untuk menjaga tingkat kerahasian

demi kepentingan keamanan nasional. Walaupun dalam komunikasi dikatakan

bahwa semua komunikasi mempunyai tujuan, tetapi tujuan yang dimaksud disini

adalah menggali data dan informasi, yang selanjutnya dianalisis melalui proses

komunikasi take and give. Para petugas intel banyak melakukan proses

komunikasi take and give ini untuk konsumsi intelijen bergerak dalam kondisi

serba rahasia atau tertutup, karena itu sebagian besar kegiatannya disebut

undercover communication.
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Secara umum aktivitas intelijen dibagi ke dalam beberapa jenis. Aktivitas pertama

adalah pengumpulan informasi. Berdasarkan metode pengumpulan informasi,

aktivitas intelijen dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pengumpulan

informasi dari sumber data publik (open source intellience), aktivitas yang

mengandalkan kemampuan manusia (human intelligence atau humint), aktivitas

yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi (technological intelligence atau

techint); aktivitas yang menggunakan simbol, sinyal, dan lambang (signal

intelligence atau signit) serta aktivitas yang menggunakan foto satelit (imagery

intelligence atau imint).

Sesungguhnya ada lima perbedaan dalam “disiplin” sistem pengumpulan

informasi (collection) dari intelijen, yaitu:

1. HUMINT : Human Intelligence/intelijen manusia; pengumpulan

dan Pengolahan intelijen mentah dari agen

klandestin yang bekerja di lapangan.

2. IMINT : Imagery Intelligence/intelijen citra atau gambar;

pengumpulan, pemetaan, interpretasi foto udara atau

satelit. Terkadang spesialisasi ini juga disebut

PHOTINT.

3. MASINT : Measurement and Signature Intelligence/ intelijen

pengukuran dan tanda-tanda; suatu istilah kolektif

yang menyatukan elemen elemen lain yang tidak

masuk dalam definisi intelijen sinyal, intelijen citra,

atau intelijen manusia. Kategori ini biasanya terdiri

atas intelijen akustik, intelijen radar, deteksi kuensi

radio, radiasi yang tidak disengaja, dan pengambilan
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sampel dan spektro radiometrik. MASINT terutama

digunakan untuk mendukung komando-komando

militer dan pengguna-pengguna lainya pada skala

nasional atau taktis.

4. OSINT : Open Source Intelligence/ intelijen sumber bebas;

Lebih daripada hanya mengkliping koran dan

internet, OSINT melibatkan semua rentang sumber

informasi swasta yang dapat diakses, diakui, dan

tidak rahasia. Sekitar 80% dari OSINT tidak online,

bukan dalam bahasa inggris, dan tidak tersedia di

AS. Tujuannya adalah untuk memproduksi intelijen

tepat waktu dan memadai, dan proses ini melibatkan

penemuan, pemilahan, penyaringan, dan

penyampaian.

5. SIGNT : Signals Intelligence/ intelijen sinyal, terdiri atas 4

subyek bidang :

a. Commuincation intelligence/ intelijen

komunikasi (COMINT);

b. Analisis sinyal elektronik, terutama ELINT

dan RADINT;

c. Intelijen sinyal instrumen-instrumen asing

(informasi teknis dan intelijen yang

dihasilkan dari pengumpulan dan

pengolahan telemetri, penggunaan radi
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beacon, dan sinyal-sinyal asing terkait).

Biasanya disingkat menjadi TELINT dan;

d. Informasi yang berasal dari pengumpulan

dan pengolahan inframerah bukan citra dan

sinyal cahaya koheren dan non

spectrumspreading atau penangkapan

frekuensi, yang biasanya disebut sebagai

analisis konversi sinyal.19

Penulis mengutip berbagai pandangan hukum. Antara lain dari Trasymachus, yang

menjelaskan bahwa hukum kerap merupakan kendaraan untuk kepentingan-

kepentingan mereka yang kuat. Menurut Machiavelli, hukum tidak lain adalah alat

legitimasi kekuasaan, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi alat pembenaran

bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan atau yang dalam posisi lemah.20

Dengan demikian dapat di jelaskan, bahwa selain sebagai sarana ketertiban,

hukum justru juga mempunyai potensi sebagai alat untuk membenarkan

kekerasan, termasuk terorisme. Dalam konteks tertentu, eksistensi hukum dapat

terlihat terpisah jauh dari dimensi moralitas dan etika. Dengan demikan, meskipun

intelijen telah mendapatkan payung hukum yang berupa Undang-Undang Intelijen

Negara, namun harus disadari bahwa hukum tidak selalu paralel dengan moral dan

etika.

19O’Toole, G.1990. Kahn’s Law: A Universal Principle of Intelligence. International Journal of
Intelligence and Counterintelligence 4 (1), hlm. 46
20Haryatmooko, 2011. Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk, Jakarta: Harian Kompas
10-11 Juli).
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Harus selalu diingat, bahwa aksi intelijen atau yang lebih dikenal sebagai operasi

intelijen adalah suatu langkah intelijensia. Artinya, operasi intelijen membutuhkan

kecerdasan intelektual. Berbagai siasat dapat dipilih oleh intelijen, baik dalam

melakukan deteksi cermat untuk suatu serangan terhadap musuh, maupun deteksi

dini dalam rangka kontra intelijen. Operasi kontra intelijen merupakan langkah

guna mencegah meningkatnya potensi ancaman menjadi kekuatan nyata, yang

dapat memporak-porandakan stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban

masyarakat kita.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa intelijen di dalam menghadapi berbagai

masalah pertahanan dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Badan-

badan intelijen tersebut antara lain ialah, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan

Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK), Intelijen Yustisial

Kejaksaan Agung, Intelijen Ditjen Imigrasi, dan Intelijen Ditjen Bea Cukai.

Berkaitannya pada konsep menghadapi berbagai permasalahan pertahanan dan

keamanan dalam negeri, Kejaksaan ikut berperan aktif terutama dalam bidang

penertiban dan ketentraman umum, dimana kejaksaan turut menyelenggarakan

kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat

dan negara, juga pencegahaan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada

hal ini, tugas dan wewenang tersebut, oleh Jaksa Agung didelegasikan terhadap

bahawannya yang dalam hal ini dibawah pengawasan Jaksa Agung Muda Intelijen

(JAM Intel).

Pada proses informasi intelijen kita mengenal Roda Perputaran Intelijen (RPI)

atau sering disebut daur intelijen atau intelligence Cycle.Ini Dimaksud sebagai
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proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna

(user) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Empat tahapan RPI adalah

perencanaan dan pengarahan (planning and direction), pengumpulan (collection),

proses pengolahan (processing), penggunaan dan distribusi (distribution) yang

berlaku juga pada intelijen yustisial Kejaksaan.

Keterangan:

1. Perencanaan dan pengarahan adalah organisasi dalam rangka

mengidentifikasi data hingga menyajikan produk intelijen kepada

pengguna (user). Tahap ini merupakan awal sekaligus akhir dari RPI,

dalam arti awal dirumuskannya pengumpulan bahan keterangan, atau

kebutuhan Unsur-unsur Utama Keterangan (UUK), atau Essentiall

Element Intelligence (EEI), dan akhir dari rangkaian kegiatan RPI.

Keseluruhan proses sangat tergantung dari perencanaan dan pengarahan

pimpinan, atau pengambilan keputusan.

2. Pengumpulan keterangan adalah pengumpulan informasi dasar untuk

diolah menjadi produk intelijen. Ada banyak sumber informasi atau

keterangan termasuk sumber terbuka seperti radio, televisi, surat kabar,

majalah, buku-buku, dan sejenisnya, yang mudah diperoleh secara terbuka.

Di lain pihak, terdapat informasi yang harus diperoleh secara tertutup,

yaitu melalui kegiatan rahasia atau clandestine.

3. Pengolahan adalah menganalisis dan mengolah informasi dasar menjadi

laporan intelijen. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penilaian, interpretasi,

integrasi, dan konklusi, menjadi produk intelijen yang siap

digunakan/didistribusikan kepada pengguna (user).
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4. Penggunaan distribusi adalah kegiatan akhir RPI, yaitu penggunaan

distribusi kepada pengguna (user) dan pihak lain yang membutuhkan.

Proses RPI dapat berakhir atau akan kembali menjadi UUK-UUK yang

lain jika dirasa belum lengkap oleh pengguna atau terdapat perkembangan

baru.21

Sistem informasi intelijen yustisial Kejaksaan  memiliki level yang dikelola oleh

struktur organisasi yang juga berlevel, “Noise  Data  Information 

Intelligence Knowledge.

Berdasarkan hal itu semua, maka pada kegiatan operasi intelijen yustisial

Kejaksaan tersebut sejalan dengan diberikannya tugas Kejaksaan untuk

mengawasi Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama yang membahayakan masyarakat dan negara dengan

membentuk Tim Pengawas Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tim

Pakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-

004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat. Selanjutnya diterbitkanPeraturanJaksaAgung RI nomor:

PER-019/A/JA/08/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarkat, dan

berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Jaksa

Agung RI nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran

Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat, dimana yang bertindak sebagai

Ketua PAKEM dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung RI selain masuknya Unsur

21Susaningtyas Nefo. Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan. Jakarta: PT.Gramedia
Pustaka Utama 2013. hlm. 35
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Badan Intelijen Negara (BIN) dan unsure perwakilan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) dalam kepengurusan Tim Koordinasi Pakem.

D. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
(Bakor Pakem)

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem)

merupakan organisasi di bawah Kejaksaan Agung dengan Unit-unitnya tersebar di

kantor Kejaksaan provinsi dan kabupaten. Menurut UU No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Bab III Tugas dan Wewenang,

Kejaksaan Agung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan

ini, bertanggung jawab“mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara”.22Bakor Pakem biasanya bekerja di bawah bagian

intelijen dari kantor kejaksaan.

Dibawah pemerintahan pada saat era ke presidenan Susilo Bambang Yudhoyono,

Bakor Pakem berperan aktif dalam penuntutan terhadap pemuka-pemuka agama

yang dianggap melakukan penodaan agama. Bakor Pakem Kabupaten Sampang,

Madura, mengusulkan Kejaksaan Agung ajaran Syiah dilarang di Indonesia. Ia

juga menuntut ulama Syiah, Tajul Muluk, agar diadili. Di Cianjur, Bakor Pakem

terlibat penuntutan Hasan Suwandi, penjaga masjid Ahmadiyah, dengan dakwaan

pidana pencemaran nama baik terhadap seorang polisi setempat. Di Dharmasraya,

Sumatera Barat, Bakor Pakem menuntut Alexander An, administator sebuah grup

diskusi Facebook soal ateismen.

22Kejaksaan Agung. Pelayanan Penuntutan Umum Republik Indonesia. Jakarta: Modul Diklat
PPPJ 2012. hlm. 78.
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E. Topologi Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama di Indonesia

1. Pengertian Aliran Kepercayaan

Menjalankan tegaknya demokrasi, hukum harus diletakan pada tempat yang

tertinggi (Supermasi) yang harus mampu mengendalikan idealisme kita tentang

pencapaian keadilan bersama dengan pemahaman bahwa terhadap semua

permasalahan yang terjadi, didalam rangka berkehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara harus selalu tetap berada pada koridor hukum itu sendiri.

Hanya saja pemahaman semacam ini belum banyak orang yang mau

memahaminya.

Euforia reformasi, euphoria kebebasan seperti yang kita hadapi masa kini tanpa

disadari bagi sebagian kelompok masyarakat diartikan sebagai suatu kebebasan

untuk berbuat apa saja dan bagi mereka yang sedang menikmati kebebasannya itu

sepertinya menggangap bahwa tujuan lebih halal dari pada cara. Kondisi ini

sungguh menyulitkan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Strategi yang tepat, taktik dan teknik yang benar dan prosedur penyidikan yang

sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan selalu menjadi perhatian utama

bagi Kejaksaan pada setiap tahap dari proses penyidikan perkara khusus sampai

pada pembuatan penuntutan yang kesemuanya diharapkan akan dapat memenuhi

rasa keadilan yang kita cita-citakan. Tentu saja kesemuanya itu tetap harus

memenuhi aspek legalitas, yaitu memenuhi persyaratan berdasarkan hukum dan

perUndang-Undangan yang berlaku tanpa mengabaikan pula pemenuhan

legitimasi dari masyarakat, karena upaya penyidikan khusus yang menyimpang
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atau melampaui dari batas-batas yang diberikan Undang-Undang dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang itu.

Bagi bangsa Indonesia, upaya untuk mencapai keluhuran budi bukanlah hal yang

baru atau hal yang asing. Banyak ajaran-ajaran kuno yang diwariskan oleh nenek

moyang kita mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, mengenai apa yang

harus dilakukan untuk kebaikan dan apa yang harus dimiliki pemimpin atau

pemerintahan dan juga tuntutan bagi anggota masyarakat biasaagar menjadi

anggota masyarakat yang berguna. Tentu saja tidak semua ajaran itu cocok

dengan kebutuhan sekarang, suatu keadaan yang sudah jauh berubah dasar-

dasarnya dari masa silam di mana ajaran itu diberikan. Namun demikian ini tidak

berarti ajaran-ajaran itu harus dicampakkan. Falsafah dan dasar-dasar ajaran itu

yang mengandung bimbingan untuk mengejar keselarasan sesungguhnya justru

merupakan jawaban yang makin cocok terhadap masalah-masalah yang dihadapi

oleh dunia sekarang.

Ajaran dengan nilai-nilai yang tinggi seperti itu banyak kita dapati dalam aliran-

aliran kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat kita. Ini perlu digali karena

terang merupakan kekuatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan

menyelamatkan kita pada tujuan masyarakat yang kita cita-citakan, ialah

masyarakat yang hidup dalam keseimbangan yang tinggi antara kemajuan materiil

dan keluhuran spiritual.

Di lain pihak adalah sama perlunya pula untuk segera meneliti dan membuang

jauh-jauh alam pikiran atau praktek-praktek kepercayaanyang sesungguhnya
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justru memerosotkan martabat manusia, menambah kebodohan, mempersempit

pikiran dan lain-lain yang mengahmabt kemajuan masyarakat dan pembangunan.

Dalam memahami pengertian Aliran Kepercayaan menjadi 2 kalimat yakni

“Aliran” dan “Kepercayaan. Menurut M. As’at El Hafidy Aliran adalah suatu

cabang daripada faham yang rentannya masih berinduk dari salah satu Agama

(Madzhab, Orde, Sekte dan lain-lain). Sedangkan kata kepercayaan menurut ilmu

makna kata (semantik),mempunyai beberapa arti:

a. Iman kepada agama.
b. Anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa

dan orang-orang halus.
c. Dianggap benar dan jujur, misalnya orang kepercayaan.
d. Setuju kepada kebijaksanaan perintah atau pengurus.23

Kata kepercayaan menurut istilah (terminologi) di Indonesia pada waktu ini ialah

keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk

ke dalam agama. Pengertian tersebut di atas adalah pengertian “kepercayaan”

yang diberikan oleh Prof. Kamil Karthapraja di dalam bukunya “Aliran Kebatinan

dan Kepercayaan di Indonesia.24

A.L. Huxley di dalam bukunya The Parennial Philosiphy, seorang pengarang dan

ahli filsafat di negeri Inggris, menyebutkan empat arti:

1. Percaya/mengandalkan (kepada orang tertentu).
2. Percaya (Faith) kepada wibawa (dari para ahli di suatu bidang ilmu

pengetahuan).
3. Percaya (Believe) kepada dalil-dalil yang kita sendiri tidak dapat menceknya,

apabila kita mempunyai kesediaan, kesempatan, dan kemampuan untuk itu.
4. Percaya (Believe) kepada dalil-dalil yang kita ketahui, bahwa kita tidak dapat

menceknya, sekalipun kita menghendakinya25.

23K.Permadi. Pandangan Aliran Kepercayaan terhadap Islam. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Penghayatan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  Maha Esa, 1992-1994. hlm. 8
24Ibid.,hlm. 2
25Ibid.,hlm. 3



34

Jadi Aliran Kepercayaan menurut M. As’ad El Hafidy, ialah suatu paham

dogmatis, terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa

yang masih terbelakang. Pokok kepercayaan, apa saja adat hidup nenek

moyangnya sepanjang masa.

Istilah Aliran kepercayaan sebenarnya baru dikenal masyarakat pada Tahun 1977.

Bersamaan dengan diajukannya Rancangan GBHN oleh Mandataris MPR.

Istilah”Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” itu ternyata nama lain

dari apa yang dahulu dikenal sebagai “Aliran Kebatinan”.

Pendeknya, karena “Aliran Kepercayaan” tidak mempunyai standard falsafah

hidup dan ketuhanan tertentu, menimbulkan suatu kondisi dimana terbukannya

“Aliran Kepercayaan” terhadap pengaruh bermacam-macam falsafah, agama,

ideologi, pemikiran yang wihsful thingking, bahkan penyembahan nenek moyang

dan sebagainya ke dalam ajaran itu menjadi sebuah Aliran Sesat.

Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dalam pokok-

pokok pola pelaksaan tugas PAKEM menyebutkan yang dimaksud dengan aliran

kepercayaan dalam masyarakat mencakup:

1. Aliran Keagamanaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan,
pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi (
Agama wahyu dan Agama Budi).

2. Kepercayaan budaya meliputi: Aliran-aliran kebatinan, kejiwaan,
kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.

3. Mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, meta fisika.26

Bagi suatu negara demokratis, mengakui eksistensi suatu agama berarti bahwa

negara itu mengakui agama tersebut telah membawa pengaruh yang positif bagi

26Kejaksaan Agung RI. Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Pakem. Jakarta:1985. hlm.3.
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warga-negaranya. Baik ajarannya maupun way of life daripada penganutnya. Bagi

“Aliran Kepercayaan” dengan agama karena pada kenyataannya “Aliran

Kepercayaan” tidak mempunyai ajaran atau sikap hidup tertentu bagi

penganutnya.

Aliran Kepercayaan bisa berarti ajaran tahayul, bisa ajaran moral, bisa juga

diartikan ajaran animisme. Pendeknya mengandung seribu macam ajaran, atau

“Ajaran Seribu Muka” yang berbeda satu dengan lainnya, bergantung dari siapa

penganjurnya atau siapa “orang tua-nya”.

Sangat banyak Aliran Kepercayaan dalam penjelasan ini yang bermacam-macam,

maka untuk identifikasikan lebih dalam maka bisa dikenal pada umumnya 3 (tiga

macam Aliran Kepercayaan) yaitu:

1.Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi berbagai aliran kebatinan,

kerohanian, dan aliran kepercayaan suku atau kepercayaan agama-agama lokal

yang pada hakikatnya merupakan budaya spiritual, meyakini atas kebenaran Sang

Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Jenis aliran kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa seperti aliran kebatinan dan kerohanian Paguyuban Sumarah,

Perjalanan, Kerohanian Sapta Drama, Pangestu, dan Susila Budi Darma

(SUBUD). Kelima Jenis aliran kepercayaan tersebut organisasinya berpusat di

Jawa dan pengaruhnya telah meluas sampai di luar Jawa diantara dengan  cabang-

cabang organisasi yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Irian dan Nusa

Tenggara.
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2.Aliran Kepercayaan Menyimpang / Sesat.

“Aliran Sesat” ditinjau dari arti bahasa terdiri dari dua kata yaitu “Aliran” dan

“Sesat”. Kata “Aliran” berasal dari kata dasar Alir yang mendapat akhiran –an.

Arti kata Aliran adalah sesuatu yangmengalir (tentang hawa, sungai, air, listrik

dan sebagainya); sungai kecil, selokan, saluran untuk benda cair yang mengalir

(seperti pipa air); gerakan maju zat alir (fluida), misal gas, uap atau cairan secara

berkesinambungan.27Jika berasal dari penafsiran bahasa umumnya maka Aliran

diartikan sebagai paham atau ajaran dan kata “Sesat” diartikan sebagai

penyimpangan, jika berasal dari kata dasar Sesat adalah salah jalan, tidak melaui

jalan yang benar, salah, keliru, berbuat yang tidak sesonoh, menyimpangan dari

kebenaran. Jadi, definisi dinamika aliran sesat adalah suatu pergerakan ajaran

yang menyimpang dari ajaran utama yang dianut masyarakat.

Aliran dapat dinyatakan sebagai sesat apabila mengacu pada satu kumpulan

kriteria yang dinyatakan secara apriori sebagai “tidak sesat”. Sedangkan

pengertian “Sesat” dalam istilah “aliran sesat” adalah penyimpangan dari dasar-

dasar Islam yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke dalam 10

kriteria, yaitu:

1.Mengingkari salah satu rukun iman dan rukum Islam;
2.Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengandalil Syar’i;
3.Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur’an;
4.Mengikari otentisitas dan kebenaran Al-Qur’an;
5.Menafsirkan Al-Qur’an tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir;
6.Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaranIslam;
7.Menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan Nabi danRasul;
8.Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi danRasul;
9.Mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokokibadah yang telah
ditetapkan syari’at;
10.Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

27IGM Nurdjana. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakor
Pakem, & Pola Penanggulangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009. hlm. 73.
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Aliran sesat menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di

Indonesia. Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan

dan/atau penodaan Agama yang sudah lama hadir, belum mampu dimaknai

dengan bijak oleh banyak kalangan. Permasalahan kemudian muncul, ketika para

pihak yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan

mengatakan bahwa Undang-Undang itu telah melanggar Konstitusi. Sekalipun

permohonan yang diajukan oleh para pihak ditolak oleh Majelis Hakim

Konstitusi, namun yang sering kali dilupakan adalah bahwa negara kita adalah

negara Hukum, hal tersebut dengan tegas dituangkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3,

artinya bahwa tiap individu tanpa terkecuali harus tunduk pada tiap aturan yang

berlaku. Argumen bagi mereka yang kontra terhadap Undang-Undang aliran sesat

adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka yang tidak setuju terhadap Undang-

Undang aliran sesat, seringkali berargumen bahwa Undang-Undang tersebut

melanggar hak asasi seseorang, nyatanya Pasal 28 J UUD 1945 membatasi

kebebasan tersebut dengan sangat bijak. Maka bebas itu bukan tanpa batas

sebagaimana ditafsirkan, namun Undang-Undang dihadirkan sebagai pagar

pembatas demi terciptanya keadilan dalam bernegara.

2. Arti Agama

Istilah agama digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris

digunakan istilah religion. Dalam bahasa Arab digunakan istilah Al-din (baca:

addin). Berbeda lagi dalam bahasa-bahasa lainnya. Tentunya, dalam setiap istilah

yang berbeda memiliki makna yang berbeda pula walaupun ada kesamaanya.

Dalam istilah yang sama pun dapat berbeda makna, demikian pula dalam

perbedaan istilah. Oleh karena itu, bagi umat Islam salah satu istilah yang paling
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relevan dengan sumber ilmu dan pemahaman umat Islam yakni menggunakana

istilah al-din untuk memahami pengertian agama.

Mengapa istilah al-din kurang relevan? Karena istilah agama diserap dari bahasa

Sanskerta, yang menyebar di kepulauan Nusantara dan diambil oleh bahasa

Indonesia. Istilah agama ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan yang tumbuh

di dalam masyrakat Hindu dan Buddha. Adapun istilah religion diserap dari

bahasa Latin yaitu Relegere yang erat kaitannya dengan sistem ajaran Nasrani dan

Yahudi.

Agama terdiri dari kata “a” yang berarti “tidak, dan “gama” berarti kacau. Dengan

demikian, agama adalah sejenis peraturang yang menghindarkan manusia dari

kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban.28 Ada

juga yang mengatakan bahwa agama terdiri dari tiga suku kata, yaitu:a-ga-ma. A

berarti awang-awang, kosong atau hampa. Ga berarti tempat yang dalam bahasa

Bali disebut genah. Sementara ma berarti matahari, terang atau sinar. Dari situ lalu

diambil satu pengertian bahwa agama adalah pelajaran yang menguraikan tata

cara yang semuanya penuh misteri karena Tuhan dianggap bersifat rahasia.

Dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Inggris, ada kata yang mirip sekaligus

memiliki kesamaan makna dengan kata “gam”, yaitu ga atau gaa dalam bahasa

Belanda; gein dalam bahasa Jerman, dan go dalam bahasa Inggris. Kesemuanya

memiliki makna yang sama atau mirip, yaitu pergi. Setelah mendapatkan awalan

dan akhiran a, ia mengalami perubahan makna. Dari bermakna pergi berubah

28Harun Nasution. Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya Jilid 3. Jakarta: Universitas Indonesia,
1985. hlm. 5
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menjadi jalan. Kemiripan seperti ini mudah dimaklumi karena bahasa Sansekerta,

Belanda, Jerman, dan Inggris, kesemuanya termasuk rumpun bahasa Indo-Jerman.

Istilah al-din terdapat dalam bahasa Arab sekaligus juga dalam Al-Quran sebagai

sumber ilmu bagi umat Islam. Istilah Al-din erat kaitannya dengan Islam. Istilah

Al-din ini yang akan dijelaskan dalam penjelasan ini sebagai pengertian agama

yang digunakan. Tujuannya, agar umat Islam menyadari bahwa agama Islam yang

dianut memiliki makna yang lebih relevan dengan istilah Al-din sebagaimana

dijelaskan oleh Allah Swt.

Agama menurut Hindu adalah Satya, Arta, Diksa, Tapa, Brahma dan Yajna. Satya

berarti kebenaran yang absolute. Arta adalah dharma atau perUndang-Undangan

yang mengatur hidup manusia. Diksa adalah penyucian. Tapa adalah semua

perbuatan suci. Brahma adalah doa atau mantra-mantra. Yajna adalah kurban,

pengertian lain adalah Dharma atau kebenaran abadi yang mencakup seluruh jalan

kehidupan manusia. Jadi agama menurut agama Hindu adalah kepercayaan hidup

ajaran-ajaran suci dan diwahyukan oleh Sang Hyang Vidi yang kekal abadi.29

Agama menurut Khonghucu, berdasarkan kitab Zhong Yong agama adalah

bimbingan hidup karunia Tian/Tuhan Yang Maha Esa (Tian Shi) agar manusia

mampu membina diri hidup di dalam Dao atau Jalan Suci, yakni “hidup

menegakkan Firma Tian yang mewujud sebagai Watak Sejati, hakikat

kemanusiaan”. Hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian dan lurus

satya menegakan firmannya.30

29Gede Pudja. Weda Parikrama. Jakarta: Depag RI, 2000, hlm. 24.
30https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_Khonghucu, diambil pada Kamis 05 Mei 2016 Pada
Pukul 17:19 Wib.
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F. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP

Tekanan dari kalangan konservatif Muslim melapangkan jalan bagi Pasal pidana

penodaan agama yang mengandung penafsiran kabur dan luas sejak pemerintahan

Soekarno. 31Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 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.

Pasal pidana ini disarikan dari penetapan presiden yang disahkan Soekarno

tentang penodaan agama, ditandatangani pada 27 Januari 1965, yang memenuhi

permintaan kaum konservatif Muslim. Bagian penjelasan dari ketetapan ini

menegaskan bahwa agama-agama “yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia”

ialah “Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius”. Pada

paragraf  berikutnya, “ini tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi,

Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilarang di Indonesia. Mereka dibiarkan adanya,

asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau

peraturan perundangan lain”.

Penafsiran umum dari Pasal penodaan agama ini bahwa Indonesia hanya

mengakui secara resmi enam agama. Mahkamah Konstitusi memutuskan, sejak

adanya aturan itu, penafsiran tersebut keliru. Ia menegaskan bahwa Indonesia

31Andi Hamzah. KUHP & KUHAP. Jakarta : Rineka Cipta 2008. hlm. 63.
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mengakui agama apapun yag dianut warga negara. Tapi hanya melindungi enam

agama dari penodaan.

Kata Penodaan/ Penghinaan Agama/Tuhan diambil dari bahasa Inggris yang

disebut dengan istilah Blasphemy. Memiliki pandangan arti Menurut Rollin M.

Perkins & Ronald N. Boyce, Blasphemy is the malicious, revilement of God and

Religion. Sedangkan Menurut Black’s Law Dictionary, blasphemyadalahirrevence

toward God, religion, a religious icon, or something else considered sacred, yang

artinya ketidakhormatan kepada Allah, agama, suatu simbol agama, atau sesuatu

yang lain dianggap suci.32

Tindak pidana penodaan agama adalah merupakan bagian dari delik-delik agama.

Perumusan delik-delik agama dalam suatu peraturan perUndang-Undangan pidana

bisa-nya didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan beberapa teori

tergantung pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pada umumnya

dikenal tiga jenis teori yang dijadikan dasar pembentukan delik-delik agama,

yaitu:

1. Friedensshutz-theorie, yang memandang ketertiban umumsebagai

kepentingan hukum yang harus dilindungi (der religiosce  intercom

fessionelle feriede);

2. Gefuhlsshutz-theorie, yang memandang rasa keagamaansebagai

kepentingan hukum yang harus dilindungi (das heiligste Innenleben der

Einzelnen we der gesamtheit). Teori ini dikemukakan oleh Binding,dan;

3. Religionsshutz-theorie, yang memandang agama sebagai kepentingan

hukum yang harus di lindungi oleh Negara (das kulturhut  der Religion

32Bryan A.Gamer (Edition in Chief), Black’s Law Dictionary 9 Edition, West Thomson Reuters,
St.Paul, 2009, hlm.193.



42

and der Ungenheuren idealismus, der aus ihr  Furreine grosse Menge von

Meschen hervegeht). Teori ini dikemukakan oleh Kohler dan Kahl.33

Meskipun ketentuan Blasphemy dalam hukum positif di beberapa negara sudah

tidak menjadi peraturan yang tidak pernah ditegakkan lagi dan upaya

penghapusan ketentuan Blasphemy dalam perUndang-Undang pidana sedang

gencar dilaksanakan, namun di beberapa negara lain, khususnya di negara-negara

yang mayoritas penduduknya Islam atau Islam sebagai agama negara, penodaan

agama telah dianggap kejahatan (tindak pidana) contohnya adalah Indonesia. Pada

Indonesia Pancasila adalah34 merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa

Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia.

Sila pertama berbunyi : “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pengakuan

bahwa Negara Indonesia memandang agama adalah salah satu tiang pokok dari

kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai sendi perkehidupan

Negara dan unsur dalam usaha Nation Building. Meskipun demikian, dalam Pasal

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum” dan bukan negara Agama, Sehingga Indonesia menganut

prinsip “Non Preferential treatment” (tidak ada perlakuan khusus) terhadap suatu

agama apapun di Indonesia.35

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga

ditegaskan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

33Oemar Seno Adji. Perkembangan Hukum Pidana dan  Hukum Acara Pidana Sekarang dan
dimasa yang akan datang,. Jakarta: CV Pancurah Tujuh, 1971. hlm. 50.
34Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan.
35Diambil dari Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Batang  Tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2).
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Pada Pasal-Pasal tersebut jelas negara (pemerintah) adalah institusi pertama yang

berkewajiban untuk menjamin pembebasan keyakinan dan segala sesuatu yang

menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.

Indonesia adalah negara hukum yang tidak menganut pemisahan yang tajam

antara negara dan agama (sekuler) seperti dianut oleh negara-negara barat dan

negara-negara sosialis. Maka, pengaturan delik-delik agama dalam peraturan

perUndang-Undangan tersebut dalam pidana dipandang sebagai suatu pembatasan

yang konstitusional terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan.36

Delik Agama pada dasarnya mengandung beberapa pengertian yaitu delik

menurut agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Delik menurut

agama banyak tersebar dalam KUHP misalnya: Pembunuhan, Pencurian, Fitnah,

Penghinaan, Penipuan dan delik kesusilaan (Pemerkosaan). Delik pada Agama

terlihat pada Pasal 156a KUHP (penodaan pada agama dan melakukan perbuatan

agar orang tidak menganut beragama), serta Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP

penghinaan pada golongan/penganut agama; dikenal istilahnya group libel.

Delik yang berhubungan dengan Agama pada KUHP yakni Pasal 175 s.d 181

KUHP serta Pasal 503 ke-2 yang melakukan perbuatan-perbuatan:

1. Merintang pertemuan/upacara agama dan upacara penguburanjenazah (Pasal
175 KUHP);

2. Menggangu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal
176 KUHP);

3.Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan
(Pasal 177 huruf a KUHP);

4. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 huruf b KUHP);
5. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178 KUHP);

36Oemar Seno Adji. Hukum (Acara) Pidana dalam Propeksi. Jakarta: Erlangga, 1981. hlm. 71.
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6. Menodai/ merusak kuburan (Pasal 179 KUHP);
7. Menggali, mengambil dan memindahkan Jenazah (Pasal 180 KUHP);
8. Menyembunyikan, menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan

kematian/kelahiran (Pasal 181 KUHP);
9. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah

dilakukan (Pasal 503 ke-2).

Bagian ini difokuskan lebih pada Pasal 156a KUHP yang menjadi rujukan hakim

pada pemutusan perkara/kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya tertulis:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima Tahun barang

siapadengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan: a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, menyalahgunakan atau

penodaan terhadapsuatu agama di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya

orang tidak menganutagama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang

Maha Esa. “

Pasal 156a KUHP ini berlatar belakang dari gagasan yang bekembang dalam

Seminar Hukum Nasional I  yang terwujudnya dengan terbitnya Undang-Undang

Nomor 1/PNPS/1965 tentag Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama, dimana dalam Pasal 4 bertuliskan:

Pasal 4
“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru sebagai berikut:
Pasal 156a yang berbunyi: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, menyalahgunakan
atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya
orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Inilah awal kelahiran delik agama dalam pengertian KUHP, yang kemudian

mempengaruhi rumusan RUU KUHP. Terutama yang ingin dilindungi



45

dalamkonsep delik terhadap agama ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan

melindungi kebebasan beragama para pemeluknya.37

Sedangkan menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwatindak

pidana dalam Pasal 165a KUHP mirip dengan apa yang dinamakan Blasphemy

atau Godlatering yang berarti penghinaan terhadap Allah. Dasar inilah yang

dipakai Jaksa pada waktu itu khususnya pada Intelijen Yustisial Kejaksaan pada

Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa Arswendo Atmowiloto, yang pada

dakwaannya dengan alasan bahwa dengan mengadakan polling mengenai 10

tokoh terpopuler merupakan penodaan terhadap suatu agama.38

Dalam KUHP hanya terbatas pada pengaturan mengenai penodaan terhadap

agama, walaupun Nabi merupakan salah satu yang termuat dalam setiap agama,

akan tetapi RUU KUHP membuka pintu lebar-lebar dalam pengaturan yang lebih

Lex Specialis dan menutup rapat-rapat penafsiran ataupun mengantisipasi

kemungkinan terjadi multi tafsir.

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukan dalam KUHP?

Pertanyaan ini bisa dijawab pada Undang-Undang Nomor.1/PNPS/1965, disana

disebutkan beberapa hal, antara lain:

1. Undang-Undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan

masyarakat,cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana

penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi;

37Zainal Abidin. Daftar Iventaris Masalah : Terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP,
.Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007. hlm. 359.
38Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.Bandung: Refika Aditama,
2003. hlm. 151.
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2. Timbulnya 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;

3. 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 ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta

dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan

Yang Maha Esa;

4. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen,

Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu), Undang-Undang ini berupaya

sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut

dibatasi kehadirannya.

G. Tindak Pidana Penodaan Agama berdasarkan RUU KUHP (Versi 2012)

Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht

(Wvs) Belanda, melainkan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang

pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jika selama ini dalam

KUHP berlaku Penodaan agama hanya dalam satu Pasal saja yaitu Pasal 156a,

maka dalamRUU KUHP, jenis tindak pidana penodaan agama dalam RUU KUHP

yaitu meliputi Penghinaan terhadap agama dalam Pasal 341 s.d Pasal 344 pada

Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang

didalamnya ada delapan Pasal, dari delapan Pasal itu dibagi menjadi dua bagian:
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1). Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap agama. Bagian ini terdiri

dari dua paragraf yang mengatur tentang penghinaa tehadap Agama (Pasal

341 s.d 344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap

Agama (Pasal 345).

Paragraf I
Penghinaan Terhadap Agama

Pasal 341
“Setiap orang yang dimuka umum menyatakan perasaan  atau melakukan
perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang di anut di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling
banyak kategori III.”

Pasal 342
“Setiap orang yang dimuka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat

Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahunatau denda
paling banyak kategori IV.”

Pasal 344
“1. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan

atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu
rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 341 atau Pasal 342, dengan maksud agar isi
tulisan atau gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh
umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun atau
denda paling banyak kategori IV.”

“2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesi pada waktu itu belum lewat 2
(dua) Tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah me-mperoleh
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.”

Paragraf 2
Penghasutan untuk meniadakan Keyakinan Terhadap Agama

Pasal 345
“Setiap orang yang dimuka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan
maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.”

2). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama
dan Sarana Ibadah. Bagian ini terdiri dari dua paragraf yang mengatur dua
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hal, yaitu Ganguuan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan
Keagamaaan (Pasal 346 s.d 347) dan Perusakan Tempat Ibadah (Pasal 348).

Pasal 346

“1. Setiap orang yang menggangu, 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 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 348
“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 denda paling banyak
Kategori IV.”

Dari gambaran Pasal-Pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk

merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan

antisipasi untuk menyusun dan memunculkan Pasal-Pasaltentang agama dalam

RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-Pasal dalam

RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk

melindungi kepentingan umum, juga untuk melindugi kebebasan beragama baik

mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman

diskriminasi dan kewewenang-wewenang mayoritas. Pasal ini juga harus bisa

menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah

keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaanagama. Karena menuduh

orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan

prasangka, namun harus bisa dibuktikan bahwa orang tersebut memang
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bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi

KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam “Tangan

Negara” guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

H. PengawasanAliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama oleh Inteiljen Yustisial Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di

bidang penuntutan di tegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara

merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan

yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati

nurani.

Sejarah pada pembentukan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (TIM

PAKEM) dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama oleh

Kejaksaan bearawal pada Tahun 1952. Awal 1952, Departemen Agama (Depag)

membuat definisi umum tentang agama yakni memuatnya unsur-unsur nabi,

adanya kitab suci, serta adanya pengakuan internasional. Definisi terebut ternyata

membawa dampak pada aliran kebatinan/kepercayaan bukan sebagai “ekspresi

religius” yang legal. Karena menurut aliran kepercayaan tersebut, Tuhan itu

adanya di dalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara nabi maupun

kitab sucinya. Definisi ini pada akhirnya mendapat perlawanan dari agama Hindu

Bali dan akhirnya dicabut.39Sebenarnya pengawasan terhadap aliran kepercayaan

39Niels Mulders. Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Jakarta: Gramedia, 1983. hlm. 5.
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sudah ada sejak masa kolonial, tetapi tujuannya pada waktu tersebut hanya untuk

meredam pemberontakan oleh para Petani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kejaksaan RI, dimana pada cantuman Pasal 2 ayat (3) yang memberikan

tugas kepada Kejaksaan untuk mengawasi Aliran Kepercayaan/Kebatinan yang

bisa membahayakan masyarakat dan Negara, disini semakin jelas keberadaan

PAKEM di Institusi lembaga penegakan hukum ini Kejaksaan RI. Pada Undang-

Undang Nomor. 15 Tahun 1961 ini juga merupakan produk hukum yang

menegaskan Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan serta sekaligus

menarik institusi PAKEM berada di bawah Kejaksaan sebelum Tahun 1961

berada di bawah Departemen Agama (Depag).

Pada Tahun 1991 Pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang kembali

dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, sebagai revisi

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 27 ayat

(3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 memperluas tugas dan fungsi

Kejaksaan yaitu tidak hanya penuntutan kasus-kasus pidana, tetapi juga di bidang

ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan mempunyai tugas antara lain:

a. Peningkatan Kesadaran Hukum;
b. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum;
c. Pengamanan Peredaran Barang Cetakan;
d. Pengawasan Aliran Kepercayaan yang membahayakan Negara dan

Masyarakat;
e. Pencegahaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
f. Penelitian dan Pengembangan Hukum Statisik Kriminal.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang

Nomor. 15 Tahun 1961 adalah terletak antara penambahan tugas di bidang
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ketertiban dan ketentraman umum, diantaranya dalam hal Pengawasan Aliran

Kepercayaan yang Dapat Membahayakan Negara dan Masyarakat serta

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang Nomor.

5 Tahun 1991 kemudian dimanfaatkan menjadi Surat Keputusan Kejaksaan

Agung melalui referensinya untuk pembentukan Badan Koordinasi Pengawasan

Aliran Masyarakat  (Bakor Pakem) No. Skep-004/J.A/01/1994, disamping adanya

Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 dan Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/

1962 Mengenai Larangan Organisasi-Organisasi yang Tidak Sesuai Dengan

Kepribadian Bangsa.

Landasan yuridis pembentukan Tim Pakem pada Surat Keputusan Jaksa Agung

Republik Inndonesia No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim

Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tugas TIM PAKEM

menurut Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung tersebut adalah:

a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran
Kepercayaan Masyarakat;

b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan
untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman
umum;

c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan
tanggung jawab;

d. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan
ketentuan perundang-undagan yang berlaku.

TIM PAKEM berfungsi:

a. Menyelengarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan;

b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan
lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga
Non-pemerintah sesuai dengan kepentingannya;

c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan yang dianggap
perlu.
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Susunan TIM PAKEM Pusat yaitu Jaksa Agung merupakan Ketua yang dibantu

Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur Sosial dan Budaya pada Jaksa Agung Muda

Intelijen, dan Kepala Sub Direktorat Sosial dan Budaya Intelijen, anggota-

anggotanya terdiri dari Departemen Agama yang diwakili Kepala LITBANG,

Departemen Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktorat Sosial Politik,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Direktur Jenderal

Kebudayaan (kini berpindah ke Departemen Pariwisata dan Kebudayaan yang

diwakili Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film) TNI diwakili oleh Aster TNI

Korstanas, Polri diwakili oleh Intelkam, BIN diwakili oleh Deputi II BIN.

Dalam pola kerjanya TIM PAKEM Pusat dan Daerah senantiasa ditekankan untuk

melakukan pelaporan secara berkala ataupun insidentil kepada Jaksa Agung

mengenai pelaksanaan tugas, memberikan saran maupun pendapat dalam rangka

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan melakukan rapat

koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Ini berarti ada atau tidaknya kasus

aliran kepercayaan/kebatinan yang dapat membahayakan negara dan Masyarakat,

TIM PAKEM tetap melakukan pengawasan. TIM PAKEM juga dibentuk di

tngkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. TIM PAKEM pada Kejaksaan Tinggi

dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi, sementara TIM PAKEM di

tingkat Kota/Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.

Sementara anggaran untuk Operasional TIM PAKEM Pusat dibebankan kepada

Anggaran Kejaksaan Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Sedangkan Anggaran operasional tingkat provinsi dan

Kabupaten/Kota dipastikan karena tidak ada anggaran yang di alokasikan oleh

TIM PAKEM sebab anggaran untuk TIM PAKEM Pusat sangat Minim dan tidak
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sebanding dengan beban kerja aparat intelijen dilapangan yang setiap hari harus

memantau kondisi dan kejadian dilapangan.

Berdasarkan hal itu, maka keberadaan Kejaksaan khususnya peran intelijen dalam

mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana

mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan

keadilan baik preventif dan represif, melaksanaan dan atau turut

menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan

pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maka dilakukaan kegiatan-kegiatan

intelijen dan atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi

penyelidikan (LID), pengamanan (PAM), penggalangan (GAL) yang berpedoman

kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-

024/A/JA/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

Berikut pengertian dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yakni:

1. Penyelidikan (LID) adalah merupakan ujung tombak aktivitas intelijen, hasil

penyelidikan akan diakumulasikan menjadi intelijen sebagai pengetahuan

(laporan intelijen) sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-

tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.

2. Pengamanan (PAM) adalah pengamanan bertujuan untuk mencegah dan

menumpas serta menggulung setiap kegiatan dan operasi pihak musuh/ lawan

yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.

3. Penggalangan (GAL) adalah usaha dan tindakan yang terarah dan berencana

oleh sarana intelijen, dengan membuat tujuan khusus, menciptakan, atau

mengubah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang

menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang berwenang
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untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan

hambatan-hambatan.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua

pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan

mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya

yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan

diteliti, yaitu peranan intelijen Kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan aliran

agama terlarang Amanat Keagungan Ilahi. Khususnya pada laporan masyarakat

kepada Intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.

b. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti

data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui

kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan

aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang

bagaimana peranan intelijen Kejaksaan terhadap tindak pidana penanggulangan

kejahatan  aliran agama terlarang Amanat Keagungan Ilahi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam makalah ini terdiri dari data hukum primer,

sekunder dan tersier yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan bahan hukum yang



56

bersumber dari tulisan yang biasanya digunakan dalam penelitian kepustakaan.

Ketiga bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum Sekunder

1)Buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;

2) Berbagai artikel dan jurnal;

3)Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yangdibahas.

c. Bahan hukum Tersier

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh DepartemenPendidikan

Nasional.

2) Bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bandar Lampung : 1 Orang

2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung : 1 Orang

Total jumlah responden : 2 Orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan

metode wawancara (interview) secara langsung dengan responden yang harus

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keteragan dan jawaban yang

bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara

mempelajari atau membaca dan mengutip buku-buku, peraturan perUndang-

Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini:

a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga

dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Klasifikasi Data

Yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya

dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan

menganalisis data.
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c. Sistematisasi Data

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara

sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan terciptanya keteraturan

dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan

dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan

penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya

dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana penghinaan dan penodaan terhadap

aliran agama serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan

penodaan agama sesat.

Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif

yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari

hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun

data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu

suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.



V. PENUTUP

A.  Simpulan

1. Dalam menanggulangi kejahatan terhadap aliran agama terlarang seperti

Amanat Keagungan Ilahi dan sejenisnya tersebut, peran Kejaksaan bidang

Intelijen Bandar Lampung melakukan penaggulangan yang bersifat preventif

(Pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan

pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan

dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Bandar

Lampung dalam penanggulangan kejahatan terhadap aliran agama terlarang

ini adalah dari faktor kewenangannya itu sendiri yang dianggap tidak

memiliki kewenanganpenindakan,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.

B.  Saran

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
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Yustisial Kejaksaan, disamping itu pihak Jaksa dalam bidang Intelijen itu

sendiri harus mempunyai pendidikan intelijen dan mampu membaur serta

mendapatkan data di lapangan, memberikan pengarahan dan pemahaman

hukum serta peningkatan kewaspadaan masyarakat guna meminimalisir

berkembangnya aliran-aliran baru yang menyesatkan tersebut.

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.
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