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MOTTO

           
  
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka
mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihat daripadanya
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada
yang mengetahui ta'wilnya (Qs. Ali-Imran : 7

iv
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ABSTRAK

Kebebasan beragamadi Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E
ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut.
Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan
sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP
ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan Agama.
Penelitian ini berawal dari adanya kekerasan yang mengatas namakan Agama
yaitu Agama islam. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragamayang
melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang
mengatasnamakan Agama dengan tujuan amar ma‟ruf nahi mungkar atau
perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan.
Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap Agama, yaitu pasal 156a
KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan
penodaan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh seseorang untuk
melangkahi Al-Qur’an di wilayah hukum pengadilan negri Kuala Tungkal dan
bagaimana putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku apakah sudah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data primer di dapatkan dari
beberapa informen yang di anggap sebagai pelaku utama seperti penyidik (IA)
Kepolisian (ES) saksi mata (IH) dengan cara metode, wawancara, observasi, dan
dokumentasi, sedangkan data skunder penenili dapatkan melalui buku-buku yang
berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penistaan agama dan putusan
Pengadilan Negri Kuala Tungkal serta penelitian-penelitian yang membahas tema
yang sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini pelaku telah menerima
hukuman atas kesalahan yang telah dia perbuat, serta putusan Pengadilan Negri
sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai
dengan perundang-undangan KUHP pasal 156a.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penistaan Agama
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Islam merupakan salah satu Agama yang sudah diakui di indonesia
dan bahkan merupakn Agama mayoritas penduduk indonesia. Sebenarnya,
mengenai masalah keyakinan terhadap suatu ajaran Agama adalah urusan
hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tetapi, mengubah,
menambah atau menghilangkan ajaran Agama yang sudah ada dianut di
indonesia, bukankah suatu hak asasi

manusia yang dihormati dan

dilindungi, karena itu perbuatan menista suatu Agama ataupun penodaan
Agama. Pengingkaran atau penodaan Agama islam sudah terjadi dari sejak
turunnya Al-Qur’an dan berlanjut hingga sekarang. Penodaan ajaran Agama
ialah suatu hal atau kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam suatu
Agama.
Penodaan Agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam
maupun Agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia
penyebab Penodaan Agama sering terjadi akibat faktor politik, di tempat
muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi
perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman Agama yang berbeda di
dalam masyarakat.1
Zainal Abidin Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

1
Adnani, “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum
(Vol.4 No.1 Tahun 2017), hal. 16

1

Pidana Di Indonesia”, Al-Qadha,

2

penodaan Agama adalah “perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan
untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut

merupakan

kejahatan”. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, “penodaan bukanlah
perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti”.2
Menurut Wirjono Prodjodikoro yang di maksud, tindak pidana
terhadap kepentingan

Agama sering disebut dengan penodaan Agama.

Aspek mengenai tindak pidana terhdap kepentingan Agama tersebut di atur
dalam KUHP dalam tujuan melindungi

kepentingan Agama. Di dalam

KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu,
kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing di
perinci dalam sub jenis kepentingan lagi.3
Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang
sebagai tindak pidana, masalah pertanggunjawaban serta ancaman sangsinya
yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana
secara lengkap. Pasal 156a KUHP berbunyi “Di hukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan
muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang
pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan
terhadap suatu Agama yang di anut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya
orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan
yang maha esa.4

2
Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam,
(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), hal. 3
3
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (bandung: Eresco, 1986), hal . 6.
4
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 59.
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Perbuatan yang dapat di hukum menurut pasal ini adalah tindakan
memusuhi suatu Agama yang di anut, menyalahkan ajaran Agama tersebut
dan penistaan terhadap suatu Agama, serta mengajak orang tidak percaya
kepada tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan
terhadap tuhan, nabi, dan kitab suci.
Penerapan pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran hakim
harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus
mengetahui pengetahuan khusus tentang ajaran suatu Agama, mengingat
pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham
bahwa urusan Agama urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan
pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindakan pidana perkara
penodaan

Agama

diharapkan

mampu

menciptakan

keadilan

bagi

masyarakat.
Mengenai penistaan semakin mendapatkan perhatian masyarakat
dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring
dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi
manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang
merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian
bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan,
diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan
pembantaian etnis.

Terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras,

Agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.
Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam

4

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya
di luar KUHP, yang berbentuk antara lain; 1.Penghinaan, 2.Pencemaran
nama baik, 3.Penistaan, 4.Perbuatan tidak menyenangkan, 5.Memprovokasi,
6.Menghasut, dan 7. Penyebaran berita bohong.
Tujuan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak
diskriminasi, kekerasaan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Bahwa ujaran kebencian sebgaimana di maksud di atas, bertujuan untuk
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok
masyarakat dalam berbagai komunitas yang di bedakan dari aspek; 1.Suku,
2.Agama, 3.Aliran keagamaan, 4.Keyakinan dan kepercaan, 5,Ras, 6.Antar
golongan, 7.Warna kulit, 8.Etnis, 9.Gender, 10.Kaum difabel (cacat), dan
11.Orientasi seksual.5 Di dalam Al-Qur’am firman allah SWT, Surat AtTaubah (9): 12 yang berbunyi:

ان
َ فى ِديىِ ُك ْم فَقَاتِلىا أئِ َّمةَ ااْ ُك ْف ِر ِإوَّهُ ْم الَأَيْ َم
ِ َو ِإ ْن وَ َكثىاأَ ْي َماوُهُم ِّمه بَ ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوطَ َعىُىا
.ُىن
َ لَهُ ْم لَ َعلَّهُ ْم يَىتَه
“Dan mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian , dan mencerca
Agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudahmudahan mereka berhenti”.(At-Taubah (9): 12)6
Pada tangga l4 Agustus 2019 tepatnya di kelurahan Bram Itam Kiri
kec, bram Itam k ab, Tanjung Jabung Barat. Bermula dari hilangnya ponsel

5
Muhammad Akbar, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama”, (Studi Surat Edaran
Kapolri Se/06/X/2015), Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2017).
6
At-Taubah (9): 12

5

seorang anak warga NH di kelurahan Bram Itam Kiri ketika mengerjakan
tugas kelompok bersama teman-temannya, lantaran NH tersebut bermain
ponsel terus maka akhirnya semua ponsel di kumpulkan. Setelah itu NH
pergi ke pasar untuk membeli sebuah lem. Setelah NH pulang dari membeli
lem NH tersebut mengaku kehilangan ponselnya, teman-temannya pada saat
itu sempat juga ikut berpartisipasi untuk mencari ponsel NH yang hilang
tersebut tetapi tidak sama sekali menemukannya, atas kejadian tersebut NH
tadi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada orang tuanya MS.
Tahu ponsel anaknya hilang orang tua dari NH tersebut langsung marah dan
memanggil teman-teman NH tersebut untuk di tanya. Dan MS langsung
menanyakan tentang ponsel anaknya yang telah hilang itu, dan tidak satu
pun yang ada mengaku mengambilnya, mearasa tidak puas, lalu MS tersebut
menyuruh semua teman-teman NH untuk melangkahi al-qur’an sebanyak
sepuluh kali untuk membuktikan bahwa memang benar-benar tidak
mengambil ponsel itu. “kami berani lantaran merasa tidak mencuri ponsel
itu. Sebenarnya kami tidak mau, tapi terpaksa kami lakukan”. Ujar seorang
siswa. Dari uraian dia atas apa yang di paparkan dalam latar belakang, yang
mana ada seseorang yang menista Agama dengen melecehkan kitab suci
umat islam yaitu Al-qur’an. maka peneliti tertarik mengangkat masalah ini
dalam sebuah tulisan ilmiah atau skripsi yang di beri judul.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama
Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al- Qur’an. (Studi
Kasus Di Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi).

6

B.

Rumusan Masalah

Dari masalah yang ada maka peneliti menyimpulkan muncul sebuah
pokok permaslahan yang akan di kemukakan dalam penelitian proposal
skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh
seseorang untuk melangkahi Al-Qur’an di wilayah hukum pengadilan
Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
C.

Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika
penelitian skripsi ini, sehingga membawa hasil yang di harapkan, maka
peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak keluar
dari topic pembahasan. Peniliti hanya memfokuskan membahas tentang:
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh
Seseorang Untuk Melangkahi Al- Qur’an.
D.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan sendiri merupakan sejumlah
keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini
adalah:

7

a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku yang menyuruh seseorang untuk melangkahi Al-Qur’an di
wilayah hukum pengadilan Tanjung Jabung Barat.
b. Untuk mengetahui apakah putusan yang di jatuhkan terhadap pelaku
sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
E.

Kegunaan Penelitian
1. Teoritis.
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana.
b. khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
penistaan Agama yang menyuruh seseorang untuk melangkahi AlQur’an.
c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap
penelitian sejenis selanjutnya.
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:
2. Kegunaan Akademisi
a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan
kepada masyarakt.
b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu
pengetahuan bersama terkhusus studi Hukum Pidana Islam.

8

3. Kegunaan Praktis
a. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat berguna bagi banyak pihak
masyarakat, umumnya masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat.
b. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara lengkap tentang
pertanggungjawaban terhadap pelaku penistaan Agama.

F.

Kerangka Teroritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan
untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan oleh peneliti,7 menurut peneliti juga kerangka teoritis
adalah suatu acuan dasar dalam penentuan isi yang akan peneliti bahas
selanjutnya.
Bermula dari hilangnya ponsel sorang anak MS warga kelurahan
Bram Itam Kiri ketika saat mengerjakan tugas kelompok bersama temantemannya, lantaran NH tersebut bermain ponsel terus maka akhirnya semua
ponsel di kumpulkan. Setelah itu NH tersebut pergi ke pasar untuk membeli
sebuah lem. Setelah NH tersebut pulang dari membeli lem NH tersebut
mengaku kehilangan ponselnya, teman-temannya pada saat itu sempat juga
ikut berpartisipasi untuk mencari ponsel NH yang hilang tersebut tetapi
tidak sama sekali menemukannya, atas kejadian tersebut NH tersebut
melaporkan kehilangan tersebut kepada orang tuanya MS.
7

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 67.
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Tahu ponsel anaknya hilang MS tersebut langsung marah dan
memanggil teman-teman NH tersebut untuk di tanya. Pada saat di tanya
tidak satupun ada yang mengatakan bahwa ada yang mengambil hanpone
tersebut, mearasa tidak puas, lalu MS tersebut menyuruh semua temanteman NH yang kehilangan untuk melangkahi al-qur’an sebayak sepuluh
kali untuk membuktikan bahwa memang benar-benar tidak mengambil
ponsel itu. “kami berani lantaran merasa tidak mencuri ponsel itu.Ujar
salah satu temannya.
Atas terjadinya kasus teersebut menurut pandangan peneliti bahwa
MS ayah dari NH yang kehilangan ponsel tersebut telah melakukan sebuah
tindak pidana yang berupa tindak pidana sebagai berikut:

1. Menyuruh seseorang melakukan kejahatan dalam artian sudah melakukan
tindak pidana sesuai yang di atur dalam kitab undag-undang hukum
pidana (KUHP), di situ di sebutkan pada Pasal 55 ayat (1) angka (1) yang
bebunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Barang siapa yang
melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
2. Sebagai penista Agama, dalam kasus tersebut MS telah melakukan suatu
tindakan yang bagi masyarakat muslim tidak terima, yaitu menyuruh
belasan anak untuk melangkahi kitab suci umat muslim hingga sepuluh
kali. Nah jadi tindakan tersebut menurut peneliti telah melakukan tindak
pidana yaitu penistaan Agama sesuai juga dengan adanya undang-undang
yang mengaturnya yaitu dalam pasal 156a huruf (a) (KUHP), yang
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berbunyi di pidana dengan di penjara selama-lamanya lima tahun barang
siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan prasaan atau
melakukan perbuatan yaitu, yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di
Indonesia.

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana
Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut
sebagai responsibility, atau criminal libility. Konsep pertanggungjawaban
pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata
melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum
yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompokdalam
masyarakat, hal ini di lakukan agar pertanggungjawaban pidana itu di
capai dengan memenuhu keadilan.8 Pertanggungjawaban suatu bentuk
untuk menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau di pidana.
Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan
sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang pada perbuatan pidana
dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena
perbuatannya itu.

9

apa yang di maksud dengan celaan objektif adalah

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan
yang di larang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah
8

Hanafi Dan Mahrus, Sistem Pertanggugjawaban Pidana, Cetakan Pertama , (Jakarta, Rajawali Pers, 2015),

hlm. 16.
9
Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertangungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, (jakarta Galia
Indonesia), hlm. 33.
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perbuatan yang memang bertentangan dan dilarang oleh hukum formil
ataupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan
subjektif adalah merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut,
atau dapat di katakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan
perbuatan yang di larang atau bertentangan dengan hukum. Apabila
perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang di cela atau suatu
perbuatan yang dilarang namun yang apabila didalam diri seseorang
terdapat kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab
maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.
Dalam

pertanggungjawaban

pidana

maka

beban

pertanggungjawaban di bebankan terhadap pelaku tindak pidana
berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang
akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau
perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun
seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam
dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan
bertanggungjawab seseorang.
Menurut Khairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah
asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang pembuat
kesalahan adalah atas dasar kesalahan, hal ini bahwa seseorang akan
mempunyai pertanggungjawaban pidana bahwa ia telah melakukan
perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang ada. Pada
hakikatnya pertnggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme
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yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
yang telah disepakati.10
Unsur

kesalahan

merupakan

unsur

utama

dalam

pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana
tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau
dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan
tindak pidana tersebut kemudian di pidana tergantung kepada apakah
seseorang yang melakukan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan
atau tidak.
Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu di
kaitkan

dengan

mens

rea

dalam

pemidanaan

(punishment).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan kemasyarakatan yaitu
hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi.
Fungsi disini pertangungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana
sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial
sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.
Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam comman law
system berhubungan dengan mens rea, bahwa

pertanggungjawaban

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran
yang salah (non guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai
suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang yang bersalah karena

10
Chairul Huda, Dari Tindaki Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tnpa
Kesalahan, Cetakan ke-2, (Jakarta, kencana, 2006), hlm. 68.
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pada diri pembuat di nilai memiliki pikiran yang salah, sehinga orang
tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana
dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus di pidana.
Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada
pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

2. Teori-teori pertanggungjawaban pidana
Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban pada
kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan
istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko
atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin
meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial
seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang
menciptakan

tugas

untuk

melaksanakan

tugas

undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan dan

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab astas undangundang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,
istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu
tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,
sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban
politik.11

11

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335-337.
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Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan
pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka di dalam
pertanggungjawaban di perlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas
hukum pidana adalah asas hukum nullum delectum nulla poena sine
paravia lege atau yang sering di sebut dengan asas legalitas, asas ini
menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada
orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak
ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya
seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya.
Artinya seseorang baru dapat di minta pertanggungjawabannya
apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan yang merupakan
melanggar

peraturan

perundang-undangan.

Asas

legalitas

ini

mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam
dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu
aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang
baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu telah di
atur,

tidak

dapat

seseorang

di

hukum

atau

di

mintakan

pertangungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya
perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak
boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut
tidak berlaku surut.
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G.

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari
arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini
dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam
melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok
yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan
yang tetap dalam penafsiran antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawabn pidana adalah kebebasan seseorang untuk
melakukan

atau

tidak

melakukan

perbuatan.

Termasuk

dalam

pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang di timbulkan dari berbuat
atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku
telah menyadari konsekuensi perbuatannya.
1. Salah

satu

unsur

jarimah

adalah

unsur

moral

sehingga

pertanggungjawaban pidana harus meliputu tiga hal: Perbuatan yang
dilarang
2. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.
Pertanggungjawaban pidana atau al-mas’uliyyah al-jinaiyyah hanya
ada jika ketiga hal tersebutada di dalam pribadi pembuat delik/tindak
pidana. Jadi, pelakunya harus mukallaf. Pertanggungjawaban pidana ini
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tidak hanya bagi individu, tetapi berlaku juga bagi badan hukum. Akan
tetapi,

karena

badan

hukum

mempertanggungjawabkannya

tidak

berbuat

perbuatannya,

secara

langsung

pertanggungjawaban

di

kenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.
Hukum di sebutkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya
ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban
tanggungjawab pidana, di pikulkan kepada pembuat jarimah untuk
teciptanya tujuan tersebut. Untuk itu, harus ada kesesuaian antara sebagai
beban dengan kepentingan masyarakat.12
2. Penodaan atau penistaan Agama
Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”, sebagian pakar
mempergunakan kata celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan
penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smaad dari bahasa
belanda “nista” berarti hina, rendah, cela, noda.
Penistaan adalah dari kata-kata nista (kotor, rendah), artinya
merendahkan dengan perkataan, perbuatan, sehingga orang yang disebutkan
menjadi tersinggung dan marah.
Penodaan dari asal kata kerjanya adalah penoda yang artinya orang
yang menodai atau mengkotori satu benda dengan benda yang lain, maksud
penodaan disini yang artinya pencela yaitu pemberi nama buruk (merusak
kesucian leluhurnya), mencemarkan: menjelekkan nama (nama Baik).
Dalam nama lain adalah penistaan , penistaan sama juga dengan nama

12

586-587.

Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam ( Fiqh Jinayah), Cetakan ke-1, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2013), hlm.
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penodaan. Penistaan dari kata “nista”sebagian pakar menggunakan kata
cela, Nista berarti hina, rendah, noda.13
Menurut MUI sumatera utara kata “penodaan Agama itu diambil
dari bahasa Undang-undung yang mana penodaan Agama itu yang bersifat
menghina Agama, pemecah belah, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan
terhadap suatu Agama yang dikatakan langsung dimuka umum baik tujuan
politik maupun bukan politik dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut Agama manapun.

3. Penistaan
Adalah ucapan atau perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau
tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok
dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau
kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis,
gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, Agama, dan lain-lain.
Dalam arti hukum, Penistaan.
4. Agama
menurut Harun Nasution adalah dilihat dari sudut muatan atau isi
yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara
mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu
Agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau

13
Leden Marpaung SH, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cet, Ke-I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
1997), hlm . 11.
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prinsif kepercayaan kepada Tuhan, atau juga di sebut dengan nama dewa
atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian kebaktian dak kewajibankewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.14
5. Al-Qur’an
adalah Kalamullah, Kitab suci yang agung. Ia adalah mukjizat yang
Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat mengeluarkan
manusia dari kegelapan menuju cahaya sebagai syifa atau penyembuh jiwa,
juga petunjuk dan rahmat. Sungguh, tidak ada kebatilan di dalamnya,
keaslian

atau

keutentikannya

terjaga.

Orang

yang

belajar

dan

mengajarkannya di anggap sebaik-baiknya manusia, bacaan setiap hurufnya
mendatangkan pahala, bahkan menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak bagi
siapa saja yang membaca dan mengamalkannya kandungannya. Sebaliknya,
keutamaan yang di ajanjikan Al-Qur’an tidak mungkin diraih apabila kita
jauh darinya.15
Adapun Al-Qur’an Menurut etimologi berasal dari bahasa arab
adalah masdar dari kata َقَ َرأ

setimbangan dengan kata  فَ ْعالَنdengan arti

bacaan berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat atau
menalaahnya. (: Munjid: 616-617). Dalam pengertian ini kata  قُرْ آنberarti
 َم ْقرُوْ ءyaitu isim maf’ul dari kata َ قَ َرأ. Hal ini sesuai dengan firman allah
dalam surat Al-Qiyaamah ayat 17-18.
Kata Al-ur’an di gunakan untuk maksud nama kitab suci yang di
turunkan kepada nabi muhammad SAW. Bila dilafazkan mengunakan alif
Uwaesy, “Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut Huku Positif dan Hukum Isalam:
Analisis Putusan Nomor 1537/pid.B/2016/Pn.Jkt Utr” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam
Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
15
Abu Ya’la Kurnaedi, Tajwid Lengkap Asy-Syafi’i, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi’i), 2013, hal. 1.
14

19

lam berarti keseluruhan apa yang di maksud dengannya, sebagaimana
firman allah daam surah Al-Isra’ Ayat 9. Al-Qur’an dengan arti keseluruhan
yang tercakup dalam nama di sebut juga Al Kitab seperti tersebut dalam
sutrat Al-Baqarah Ayat 2.16

H.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalan uraian hasil-hasil penelitia terdahulu
(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek
focus/tema yang diteliti. Kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan
tentang beberapa penelitian mengenai penegakan hukum melarikan anak
dibawah umur. Diantaranya ialah sebagai berikut:
Pertama Muhammad Fadlan Asif, yang berjudul “Analisis Hukum
Isalam Terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan
Pidana” dalam penelitian ini, membahsas tentang analisis hukum islam
terhadap pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan Agama.
Sedangkan peneliti lebih mengarah terhadap sangsi pidana penodaan pidana
berdasarkan hukum islam.
Kedua Muhammad Akbar yang berjudul “Analisis Penegakan
Hukum Tindak Pidana

Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri

SE/06/X/2015)”. Dalam penelitian ini, membahas tentang analisis
penegakan hukum tindak pidana penistaan Agama (Studi Surat Edaran
Kapolri SE/06/X/2036), sedangkan peneliti lebih mengarah terhadap sangsi
pidana terhadap penistaan Agama berdasarkan Surat Edaran kapolri Nomor
16

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara ), 1992, hal. 23-24.

20

SE/06/X/2015 di Polda Lampung pada tahun 2016.
Ketiga Uwaesy, yang berjudul “Penodaan Agama Oleh Basuki
Tjahaja Purnama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Isalam: Analisis
Putusan Nomor 1537/pid.B/2016/PN.JKT UTR.”. dalam penelitian ini
membahas tentang Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut
Huku

Positif

Dan

Hukum

Isalam:

Analisis

Putusan

Nomor

1537/pid.B/2016/PN.JKT UTR. Sedangkan peneliti lebih mengarah kepada
hukum positif dan hukum islam.

I.

Metode penelitian
Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.17 Metode penelitian
atau metode ilmiah adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang
ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dan ilmu.18
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bram Itam Kiri, selain itu
lokasi ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan kenyataan yang
terdapat dalam masyarakat Bram Itam Kiri bahwa belakangan ini ada terjadi
tindak pidana tentang penistaan Agama.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang
dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula
17

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D (Bandung : Alpabeta,
2011). hlm. 3.
18
Suryana, Metode Penelitian, Model PraktiS Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, bahan ajar perkuliahan,
(Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 17.
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dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.19 Atau dengan kata
lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau
keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui
dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian peneliti akan mengidentifikasikan masalah
yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.20 Penelitian ini
termasuk kedalam penelitian empiris, karena akan membahas mengenai
tindak pidana penistaan Agama pada masyarakat Bram Itam Kiri.
3. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis
adalah :
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian,
yang diperoleh lansung dari sumbernya atau keseluruhan data hasil
penelitian yang diperoleh dilapangan.21
Data primer merupakan suatu ojek atau dokumen original atau
material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual.
Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus
dijadikan sebagai sumber data primer.
Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan
penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan
19
20
21

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakatra: Sinar Grafika, 2002 ), hal. 15.
Ibid, hlm. 16.
Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Skripsi Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm. 45.
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dan dikontrol oleh peneliti.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang
langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang
didapat melalui :
1). wawancara dengan pihak kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
2). Pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian maslah (dalam hal ini
adaloah masyarakat kelurahan Bram Itam Kiri).
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumbersumber lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder biasanya
diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan arsip
organisasi dokumen publikasi instansi pemerintah, hasil survei terlebih
dahulu, dan data base yang ada dari penelitian terdahulu.
Data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber
data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku,
literature, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang undangan
dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
1) Pendekatan Penelitian
Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,
maka ada beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan
sejarah (historical approach) yaitu dengan cara mempelajari
Historiografi Budaya adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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Dengan mempelajari budaya adat maka akan diketahui mengapa bisa
terjadinya tindak pidana penistaan Agama pada masyarakat Bram Itam
Kiri. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu
dengan cara meneliti teori dan hukum yang berkaitan dengan tindak
pidana Penistaan Agama yang dihubungkan dengan budaya adat pada
masyarakat Bram Itam Kiri.
2). Metode Pengumpulan Data
Salah satu cara menemukan dan mengetahui lebih mendalam
mengenai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, maka peneliti
melakukan teknik pengumpulan data berupa :
a). Studi Kepustakaan atau Peneliti Pustaka (Library Research) Dalam
penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan
dan membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
b). Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam
penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data dengan cara
berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal satu ini melakukan
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna
memperoleh data.
3). Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara
kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah seperti berikut ini.
Peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan
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melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, lalu mengolah data
yang diperolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data dari
tabel tersebut akan dianalisis dan dikaji dengan cara mendeskripsikan
data dari tabel tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut,
peneliti kemudian memberikan kesimpulan. Jika terdapat kerancuan
dalam hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan observasi dan
kajian kembali terkait data yang akan disajikan.

J.

Sistematika Penelitian
Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara babnya ada
yang terdiri sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan
tersendiri, tetepi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab
berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah
dan jenis mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan
sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian
kerangka teori, tinjaun pustaka, metode penelitian, yaitu mengenai
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
metode analisis data, dan sistematika penelitian.
Bab kedua, berisikan tentang. Penistaan Atau Penodaan Agama
Menurut Hukum Pidana seperti apa yang di maksud dengan penistaan atau
penodaan pidana, unsur-unsur penistaan agama dan tindak pidana penistaan
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Agama yang ada di indonesia.
Bab ketiga, gambaran umum tentang polres tanjabbarat penguraikan
pembahasan mengenai berdirinya polres tanjabbarat, geografis tata letaknya,
dan visi misinya.
Bab

keempat,

menguraikan

pembahasan

mengenai

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Yang
Menyuruh

Seseorang Untuk Melangkahi Al- Qur’an. (Studi Kasus Di Kec.

Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. jambi). Untuk mengetahui
apakah putusan yang di jatuhkan terhadap pelaku sudah sesuai dengan
putusan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang
menyuruh seseorang untuk melangkahi Al-Qur’an.
Bab kelima, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari
bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penelitian
memberikan saran sebagai referensi bagi semua pihak baik yang terlibat
secara lansung maupun secara tidak langsung.

BAB II
PENISTAAN ATAU PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penistaan Agama
a. Penistaan
Dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista
memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan
untuk merendahkan, menghinakan atau merendahkan sesuatu.22 Nista
atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan
yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun
kelompok lain.
b. Agama
Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau.
Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu “religion”, “religie”
bahasa Belanda, “religio” bahasa latin yang berarti mengamati,
berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Agama juga
semakna dengan kata dalam bahasa Arab “ad-Din” yang berarti cara,
adat

kebiasaan,

peraturan,

undang-undang,

mengesakan

Tuhan,

pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.23
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Agama adalah
sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan
kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan
dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
22
23

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)
Abdullah Ali, Agama Dlam Ilmu Perbandingan (Bandung: Nuansa Amalia,2007), hlm 25

26

27

Menurut Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama adalah ajaran
yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Dan menugaskan untuk
menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan
mengajak mereka untuk memeluknya.24
Menurut berbagai agama, pengertian agama antara lain:
a.

Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan hidup pada
ajaran-ajaran suci yang di wahyukan oleh sang hyang widhi yang
kekal abadi.
Menurut agama adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau
pengakuan manusia Budha, Agama. akan adanya gaya pengendalian
yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati
dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.

b.

Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk hubungan
manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia
bergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik
karena sifat-sifatnya yang mempesonakan.

c. Penistaan Agama
Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan
hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu
simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk
penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang
menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.25 Namun

24
25

Muhammadin, Agama-Agama di Dunia (Palembang: Awfamedia, 2009), hlm 3
Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian, (Jakarta:
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menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas
mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a
KUHAP (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi
ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara
sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHP dapat
di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan
menyimpang dari ajaran pokok agama.
Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan
penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam
adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan
mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari
hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.26
Orang yang meninggakan shalat misalnya, pada dasarnya mereka
telah melakukan penghinaan terhadap agama. Karena meninggalkan
shalat berarti telah merobohkan agama sebagaimana hadits nabi SAW
yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:
Shalat itu adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat,
maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Dan
barangsiapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia
telah merobohkan agama.
Shalat juga merupakan pembeda antara orang Islam dan orang
kafir, sesuai dengan hadits riwayat imam Muslim nomor 204:
Diriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata: Saya pernah mendengar
ILRC, 2012), hlm 44
26
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2006), hal 802
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Rasulullah SAW bersabda, “Batas antara seseorang dengansyirik
dan kafir adalah meninggalkan shalat.”27
Oleh karena itu bagi orang yang meninggalkan shalat menurut
Yusuf Al-Qordhowi karena secara sadar ia mengingkari kewajiban
sholat, menyepelehkan atau mencemoohkannya. Maka orang seperti itu
adalah kafir murtad.28
B. Unsur-Unsur Penistaan Agama
Unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) KUHP yaitu
barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan

perbuatan;

yang

pada

pokoknya

bersifat

permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia.
Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama
apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tuliasan, ucapan
maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan
suatu agama yang dianut di indonesia.

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan pasal 156 KUHP
tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing- masing tersebut
27
28

Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani,2003), hlm 124
Fatwa-fatwa Mutakhir Yusul Al-Qordhowi, (Bandung: Pustaka Hidayah,1996), hlm 278
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adalah:29
1. Di depan umum.
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan.
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.
Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang PNPS tahun 1965
dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan
menistakan agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan
atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan
kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang
melakukan tindak pidana ini menganggu ketentraman orang beragama.
Pelaku penistaan agama jugamelakukan penghinaan kepada sila pertama
pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.
Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam menanggapi banyaknya
kemunculan

aliran

sesat.

Maka

pada

6

November

2007,

MUI

mengeluarkan 10 kriteria aliran atau faham yang menyimpang dari ajaran
Islam yang benar. Adapun 10 kriteria tersebut antara lain:
1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam dan rukun islam yang
lima.
2. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai denganAl-Quran dan

29
P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara (Bandung:
Sinar Baru, 1987), hlm 458
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sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran.
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah
tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, merendahkan atau melecehkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau syariat, seperti haji tidak ke baitullah,
shalat wajib tidak 5 waktu.mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah
ditetapkan oleh
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan
muslim hanya karena bukan kelompoknya.
Jika terjadi satu saja atau lebih pelanggaran dari sepuluh kriteria
tersebut, maka suatu aliran ataupun faham dalam Islam di Indonesia bisa
dikatakan menyimpang atau sesat. Adapun kriteria aliran sesat menurut
keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Banda Aceh
tahun 2009 menetapkan kriteria yang sama dengan keputusan MUI Pusat
dalam Rakernas 2006, dengan menambahkan 3 kriteria baru yaitu: a.
Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan i‟tiqad
Ahlussunnah Wal Jama‟ah, b. Melakukan Pensyarahan terhadap hadits tidak
berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Musthalahah hadits; c. Menghina atau
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melecehkan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam.30

C. Kasus-kasus Tindak Pidana Penodaan Agama Diindonesia
Beberapa kasus kriminalisasi dengan menggunakan Pasal 156a KUHP
dapatterlihat sebagai berikut:
1. Lia Aminudin, atau Lia Eden – mengaku sebagai imam Mahdi dan
mendapat wahyu dari malaikat Jibril, 2006
Lia yang mengaku memperkenalkan sebagai jelmaan Jibril –
dijebloskan ke penjara dua kali.Lia Eden sudah divonis dua tahun penjara
oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui putusan No.
677/Pid.B/2006/PN.Jkt Pst dan tiga tahun kemudian pada 2009 juga
dengan alasan yang sama setelah polisi menyita ratusan brosur yang
dinilai menodai Agama sebagaima dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.
Lia Aminudin divonis 2 tahun 6 bulan karena telah membuat pengakuan
sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa
ayat al-Qur‟an yang tidak sesuai kaidah penafsiran mayoritas.31
2. Sumardin Tapayya, melakukan kajian yang salah satu ajarannya adalah
shalat dengan diselingi siulan (bersiul), 2005
Sumardin diputus bersalah telah melakukan penodaan Agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU
darurat No. 12/ 1951 oleh PN Polewali Mandar dan dipidana 6 bulan
30

Kumpulan Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Fatwa
MPU, Keputusan MPU dan Taushiyah MPU, hal 462
31
Muhammad Suyuthi al-Rahibani Hasan Syathi, Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al- Muntaha,
(Mekkah:Maktabat al-Asadi, 2008) hlm. 186
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percobaan 1 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ajaran dan kitab
Laduni yang diamalkan serta diajarkan Sumardin tersebut bertentangan
dengan akidah dan syari‟at Islam serta dapat menimbulkan keresahan
masyarakat.32
3. Yusman Roy, pendiri Yayasan Taqwallah Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku
yang mengajarkan shalat dua bahasa, 2005
Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan
fatwa Nomor Kep. 02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran
sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy.
Rusman Roy diputus dengan putusan Pengadilan Negeri
Kepanjen No: 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn yang intinya tidak bersalah
melakukan penodaan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a
KUHP, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana
menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan,
penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP dan dipidana 2 tahun
penjara.33
4. Ahmad Musaddeq, memproklamirkan diri sebagai Rasul baru yang
bergelar Al-Masih Al-Ma’ud. 2006

32
Uli Parulin Sihombing dkk, Ketidk Adilan Dalam Beriman, (Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center,
2012) hlm. 34

33
Uli Parulin Sihombing dkk, Ketidk Adilan Dalam Beriman, (Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center,
2012) hlm. 28
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Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang diajarkan oleh Ahmad
Musaddeq, selain mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad
SAW, Juga mengubah bacaan Syahadat serta tidak mewajibkan shalat
bagi pengikutnya, hal ini bertentangan dengan tafsir mayoritas Islam di
Indonesia. Karena ajarannya, Ahmad Musadeq kemudia didakwa Pasal
156a KUHP. Majlis Hakim PN Jakarta Pusat pada tahun 2008
menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada Ahmad Musaddeq dikarenakan
perbuatannya yang dinilai telah melukai umat Islam di Indonesia dan
disimpulkan telah melakukan penodaan Agama.34
5. Tajul Muluk, Rumah ketua Ikatan Jama’ah Ahl al-Bait (Ijabi). 2012
Roisul Hukama melaporkan Ustadz Tajul Muluk kepada Polres
sampan atas tuduhan penodaan Agama, khususnya pernyataan bahwa alQur‟an yang beredar tidak asli lagi. Tajul dipidana 2 tahun penjara
dengan dakwaan Pasal 156a bentuk penodaannya, meurut Majlis Hakim
PN sampan, diantaranya terbukti mengajarkan ajaran Syi‟ah di musala
dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun
Iman ada 5. Tajul selanjutnya mengajukan banding, namun PT Jawa
Timur memperberat hukumannya 4 tahun penjara.35
Banyaknya kasus penodaan Agama yang terjadi setelah tahun
2003 menunjukkan semakin melemahnya pemenuhan dan perlindungan
34
Uli Parulin Sihombing dkk, Ketidak Adilan Dalam Beriman, (Jakarta: The Indonesia Legal Resources
Center, 2012) hlm. 36
35
Uli Parulin Sihombing, Ketidak Adilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama
dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia, Jurnal Keadilan Sosial Edisi 05, 2015, hlm. 38

35

kebebasan berAgama. Selain itu berdasarkan hasil riset yang dilakukan
oleh Setara Institute, sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan
Agama, dimana sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan
Agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi
88 kasus. 76 perkara diselesaikan melalui jalan persidangan dan sisanya
diluar persidangan atau non-yustitia. Dari 97 kasus tersebut, 62 (63%nya) melibatkan tekanan massa.36

36
Setara Institute, Setara Institute: 97 Kasus Penodaan Agama Terjadi di Indonesia, http://setarainstitute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-Agama-terjadi-di-indonesia/ diakses 10 Januari 2019.

BAB III
GAMBARAN UMUM POLSEK TUNGKAL ILIR
A. Geografis Polsek Tungkal Ilir
Polsek Tungkal Ilir merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi
kepolisian di wilayah kecamatan Tungkal Ilir yang berada di bawah Polres
Tanjung jabung Barat. Polres Tanjung Jabung Barat saat ini di pimpin oleh
Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Guntur Saputro, Sik.,M.H sedangkan
Polsek Tungkal Ilir dipimpin oleh Agus. A. Purba, S.H.,M.H.
Penelitian

ini

berlokasikan

dipenelitian

ini

bertujuan

untuk

mengungkapkan pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan
penistaan terhadap suatu Agama di Kel. Bram itam Kiri Kec. Bram Itam Kab.
Tanjung Jabung Barat Prv. Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan menggunakan metode pertanggungjawaban adapun letak
geografisnya sebagai berikut:
Polsek Tungkal Ilir ini tepatnya terletak di Jl. Desa Pemnbengis
Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kab Tanjung Jabung
Barat Prov. Jambi. Desa Pembengis berbatasan dengan :
a. Sebelah Selatan dengan : Desa Parit gompong Kec. Tungkal Ilir
b. Sebelah Utara dengan : Desa Sei Saren Kec. Bram Itam
c. Sebelah Timur dengan : Desa Kemuning Kec. Bram Itam
d. Sebelah Barat dengan : Desa Sialang Kec. Betara

36
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B. Tugas Pokok dan Fungsi Polsek Tungkal Ilir
1. Dasar Peraturan
a. Peraturan

kepala

kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

Nomor:PERKAP/23/IX/2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja
pada tingkat kepolisian Resort dan kepolisian sektor.
b. Kapolsek Tungkal Ilir merupakan pimpinan kapolsek Tungkal Ilir yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres Tanjung
Jabung Barat.
2. Tugas Pokok
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rujukan
tersebut diatas, kapolsek Tungkal Ilir bertugas;
a. Memimpin satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
b. Membina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
c. Mengawasi satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
d. Megatur satuan organisasi di dalam lingkungan Polsek dan unsur
pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
e. Mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksana

kewilayahan

pengamanan markas, dan

dalam

jajarannya

termasuk

kegiatan
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f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.
Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Perkap No. 23/2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian
Sektor, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan
dan pertolongantermasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta
pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polrisesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi
pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi
dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam
rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat,serta pelayananSKCK;
3. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
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ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan
markas;
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas
guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya
serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya
kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan
dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.37

37

Wanwancara Dengan Polwan Buk Eka Selaku Kasih Humas Polsek Tungkal Ilir
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C. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Polsek Tungkal Ilir
KAPOLSEK
AGUS A. PURBA S.H,.M.H

WAKAPOLSEK
TAUFIK HENDRAWAN

KANIT BINMAS
SUWARTOYO

PS. KANIT SPKT 1
DEDEK HARIANSYAH

KANIT SABHARA
KUSUMA WIJAYA

PS. KANIT INTELKAM

NOVRIAN
HERIANTO
BANIT SPKT
SEPTYANDI
PUTRA

BKTM
TUNGKAL I
HERDIANSHAH

BKTM
SRIWIJAYA
HERU
SUPRAPTONO

PS. KANIT SPKT 2

KASUB SEKTOR KOTA

GUD
BERLIANTORO

ENDANG KOSASIH

BKTM
TUNGKAL II
RASUSTA
SIREGARR

BKTM
PATUNAS
M. YUSUF

BKTM
TUNGKAL III
ERWINSYAH

BKTM TELUK
SIALANG
CIPTO
ANGGARA

BKTM TKL IV
KOTA
DEPI ARDIANTO

BKTM
KAMP.
NELAYAN
YURIA JAYA

BKTM BRAM
ITAM KIRI

SUHAILI

BKTM BRAM
ITAM KANAN
GUNAWAN

BKTM
TUNGKAL
HARAPAN
GANNI
AFRIZAL

BKTM TJ.
SENJULANG
ANDRI
RONI.S

BKTM SEI.
NIBUNG
BOBBY
JULIANTARA

BKTM
TUNGKAL V
PELRITOR
PASABISU

BKTM
TUNGKAL
IV DESA

PUTRA

Struktur Organisasi pada satuan kerja Polsek Tungkal Ilir diatas
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1.

Kapolsek bertugas:
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a. Memimpin, membina,mengawasi, mengatur danmengendalikan satuan
organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan
dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan
pelaksanaan tugasnya.
2.

Wakapolsek bertugas:
a. Membantu

Kapolsek

mengawasi,

dalam

mengatur,

melaksanakan

mengendalikan,

tugasnya

dan

dengan

mengkoordinir

pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
b. Malam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek
berhalangan; dan
c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal
pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
3.

Kanit Provos bertugas:
a. Melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk
pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplindan kode etik
profesi

Polri

dan

pelayanan

pengaduan

masyarakat

tentang

penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggarandisiplin
yang dilakukan oleh anggota Polri sampai memperoleh Keputusan
Hukuman Disiplin berkekuatan tetap.
4.

Kasium (Kepala Seksi Umum)
Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan
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yang

berada

di

bawah

menyelenggarakanperencanaan,

Kapolsek.

Sium

bertugas

pelayananadministrasi

umum,

ketatausahaan dan urusan dalam,pelayanan markas, perawatan tahanan
serta

pengelolaan

barang

bukti

di

lingkungan

Polsek.

Dalam

melaksanakan tugas, Sium menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan

kegiatan,

pelayanan

administrasi

umum

serta

ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan
kearsipandi lingkungan Polsek;
b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras;
c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat,
protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di
lingkungan Polsek; dan4)Perawatan tahanan dan pengelolaan barang
bukti;
5.

Kasi Humas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat)
Kasi Humas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan
menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas
Polsek. Dalam melaksanakan tugas, Sihumas menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan
b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan
Polsek.

6.

KASPKT (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) KA SPKT
bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
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laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan,
serta memberikan pelayanan informasi. Dalammelaksanakan tugas,
SPKT menyelenggarakan fungsi:
a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain
dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi
(STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;
b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara
lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP),
Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah;
c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain
telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan
harian kepada Kapolsek.
7.

Kanit Intelkam (Kepala Unit Intelijen Keamanan)Kanit Intelkam
bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi
pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini
(early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka
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pencegahan

terjadinya

gangguan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,serta pelayananperizinan; Unit intelkam menyelenggarakan
fungsi:
a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk
intelijendi lingkungan Polsek;
b. Pelaksanaan

kegiatan

operasional

intelijen

keamanan

guna

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini
(early

warning),

pengembangan

jaringan

informasi

melalui

pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal
atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah
tingkat kecamatan/kelurahan;
d. Pendokumentasian

dan

penganalisisan

terhadap

perkembangan

lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
e. Penyusunanintel

dasar,

prakiraan

intelijen

keamanan,

dan

menyajikanhasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat
perhatian pimpinan; dan6)Pemberian pelayanan dalam bentuk izin
keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK
kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan
dan pengamanan atas pelaksanaannya.
8.

Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal)
Kanit

Reskrim

bertugas

melaksanakan

penyelidikan

dan

penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.Unitreskrim
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menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyelidikandan penyidikan tindak pidana;
b. Pelayanandan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita
baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
c. Pengidentifikasianuntuk kepentingan penyidikan.
9.

Kanit Binmas (Kepala Unit Bimbingan Masyarakat)
Kanit Binmas bertugasmelaksanakan pembinaan masyarakat
meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan
kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta
kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Unitbinmas menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap
komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
dan3)Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas
yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek
dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta
organisasi non pemerintah.
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10. Kanit Sabhara (Kepala Unit Samapta Bhayangkara) Kanit Sabhara
bertugas melaksanakan Turjawali (kegiatan pegaturan, penjagaan
pengawalan, dan patroli) dan pengamanan kegiatan masyarakatdan
instansi pemerintah, objekvital,TPTKP, penanganan Tipiring, dan
pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
ketertiban

masyarakat

serta

pengamanan

markas.Unitsabhara

menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan tugas Turjawali;
b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli,
pengamanan unjuk rasa,dan pengendalian massa;
c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan
pengamanan TPTKP; dan
d. Penjagaan dan pengamanan markas.

D. Visi dan Misi
a. Visi

“Terwujudnya Polsek Tungkal Ilir, yang profesional, bermoral dan modern,
di percaya masyarakat, serta mampu mendukung upaya pemerinta Kab.
Tanjung Jabung Barat untuk menjadi Kabupaten yang aman, maju dan
sejahtera.”
b. Misi



Meniniangkatka
masyarakat,

pelayanan

melalui

kepolisian,

bimbingan

yang

prima

kepada

pengayoman,perlinadungan,
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penyelamatan,

pengaturan

dan

pengamanan

serta

melakukan

penegakan hukum demi terciptanya sitkamtibmas yang kondusing dan
terbebasnya masyarakat dari segala gangguan fisik dan fhisikis.


Mengembangkan

perpolisian

masyarakat

dengan

bembangun

kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan maslah
sosial melalui FGD.


Meningkatkan

kesadaran

dan

peran serta

masyarakat

untuk

memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.


Menegakkan hukum secara profesional dan independen, tidak
diskriminasi, objektif, transfaran dan akuntabel untuk menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan.



Meningkatan kemampuan SDM personil dengan dukungan sarana dan
prasarana yang cukup.



Melakukan reformasi birokrasi, polri dan revolusi mental dalam
rangka peningkatan nialai moral dan Agama serta sikap dan prilaku
kehidupan personil polri.



Mendukum program kegiatan pemda Kab. Tanjug Jabung Barat dalam
rangka mensukseskan pembangunan nasional.

BAB IV
PERTANGG UNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN
AGAMA YANG MENYURUH SESEORANG UNTUK MELANGKAHI ALQUR’AN ( STUDI KASUS DI KEC.BRAM ITAM KAB. TANJUNG
JABUNG BARAT PROV. JAMBI)

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system atau
prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau
nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang
bertalian dengan kepercayaan tersebut.38
Beberapa pendapat memberikan makna “Agama” memang cukup
beragam, diantaranya memaknai “Agama” berasal dari bahasa sanksekerta
mempunyai beberapa arti. Satu pendapat mengatakan bahwa Agama berasal
dari dua kata, yaitu a dan gam yang berarti a = tidak kacau (teratur).39
Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali mengatakan bahwa Agama
adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan Hukum yang
diwahyukan kepada utusan-utusannnya untuk kebahagiaan hidup dunia dan
akhirat.40 Menurut beliau ciri-ciri Agama itu adalah:
1) Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa
2) Mempercayai kitab suci Tuhan Yang Maha Esa

38
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
edisi ketiga, 2002, hlm. 74.
39
Thaib Thahir Abdul Muin, Ilmu KalamII, (Widjaja: Jakarta, 1973) hlm. 5.
40
Mukti Ali, Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional, (Yogjakarta: Yayasan An- nida‟, 1969), hlm.
9.
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3) Mempunyai Rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa
4) Mempunyai Hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa
perintah dan petunjuk
Agama mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan
manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, tapi
juga menentukan falsafah hidup dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti nilainilai dan norma-norma budaya dibentuk dari Agama. Agama terbentuk
bersamaan dengan permulaan sejarah umat manusia. Realita ini merangsang
minat orang untuk mengamati dan mempelajari Agama, baik sebagai ajaran
yang diturunkan melalui wahyu, maupun sebagai bagian dari kebudayaan.
Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan
Tuhannya, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu,
Agama Islam juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pengingkaran terhadap nilai-nilai Agama dalam
kehidupan masyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap
Agama. Maraknya tindak pidana penodaan Agama dalam berbagai bentuk,
seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan, fenomena pengkafiran
terhadap kelompok lain, dan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat yang
bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama yang telah ada tersebut
dapat merongrongsendi-sendi kehidupan beragamadi masyarakat.41
Salah satu bentuk delik penodaan Agama adalah penghinaan terhadap
41 4
Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan
Berbagai Negara, (semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), hlm. 64
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Tuhan, yang

dikenal

dengan

“Blasphemy”

istilah

(Inggris)

atau

“godslastering” (belanda).Lebih lanjut Barda Nawawi menjelaskan dalam
Wikipedia dinyatakan bahwa blasphemy is the defamation of the name of God
(Blasphemy adalah penistaan atas nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa
istilah blasphemy berasal dari istilah “blasfemen” istilah Inggris zaman
pertengahan), “blasphemer” (istilah Perancis kuno), “blasphemare” (istilah
Latin) yang berasal dari dua kata

“blaptein”

(yang berarti

“to

injure/melukai), dan “pheme” (yang berarti reputasi atau nama baik),
sehingga blasphemein mengandung arti “melukai reputasi atau nama baik”.
kemudian Barda Nawawi Arief memberikan pengertian tindak pidana Agama
dapat dibedakan menjadi tiga criteria, yaitu:42
1) Tindak pidana menurut Agama.
2) Tindak pidana terhadap Agama.
3) Tindak pidana yang berhubungan dengan Agama.

Delik Agama dalam pengertian tindak pidana “menurut Agama”,
Barda Nawawi Arief menjelaskan perbuatan-perbuatan menurut hukum yang
berlaku merupakan tindak pidana dan dari sudut pandang Agama juga
merupakan perbuatan terlarang atau tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak
merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dari sudut

42
Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan
Berbagai Negara, Semarang: BP UNDIP, 2010, hlm. 1.
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pandang Agamamerupakan perbuatan terlarang atau tecela.43
Bahwa delik Agama dalam pengertian “delik terhadap Agama”, yakni
Pasal 156a KUHP:44
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 apapun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Adapun delik Agama dalam pengertian “terhadap kehidupan
beragama”, antara lain dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang
mencakup perbuatan- perbuatan:
1) Merintangi pertemuan atau upacara Agama dan upacar penguburan
Jenazah (pasal 175)
2) Mengganggu

pertemuan atau upacara

Agama

dan

upacar

43
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke-6, (Jakarta:PT Fajar Interpratama
Mandiri, 2017) hlm 326.
44

Pasal 156a sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang pencegahan
penyalahgunaan dan penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, dimana salah
satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.
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penguburan Jenazah(pasal 176)
3) Menertawakan petugas Agama dalam menjalankan tugasnya
yang diizinkan(Pasal 177 ke- 1)
4) Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke- 2)
5) Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178)
6) Menodai atau merusak
meenggali,

kuburan

(Pasal 179),

mengambil,memindahkan Jenazah (Pasal 180)

7) Menyembunyikan atau menghilangkan

Jenazah

untuk

menyembunyikankematian/kelahiran (Pasal 181)
8) Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu
ibadahdilakukan (Pasal 503 ke-2).45
Kemudian delik yang “berhubungan dengan Agama ditunjukan untuk
menciptkan rasa aman dan ketentraman umat beragamadalam melaksanakan
aktifitas keberAgamaan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat
2 Undang-Undang Dasar 1945:46
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut Agamanya dan kepercayaannya”
Keamanan

dan

ketentraman

dalam

menjalankan

aktifitas

keberagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam
45
Makalah Pada Forum “Debat Publik Ruu Tentang Kuhp”, Diselenggarakan Oleh Departemen Kehakiman
Dan HAM, Di Jakarta, Tgl 21-22 November 2000, hlm. 3
46
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, 2011, hlm. 163
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rangka ketertiban umum. Dalam hal ini Agama tidak menjadi obyek
perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi
kepentingan hukum adalah aktifitas kagamaan. Seperti membuat gaduh
ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.
Adam Chazawi mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang
terhubung dengan Agama, dapat di bedakan menjadi empat macam, yaitu:47
1. Penghinaan terhadap Agama tertentu yang ada di indonesia (pasal 156a)
2. Penghinaan terhadap petugas Agama yang menjalankan tugasnya (Pasla
177 angka 1)
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177)
4. Menimbulkan gadu di tempat yang sedang dilakukan beribadah (Pasal
503)
Pasal-pasal di astas mengatur terkait pelanggaran terhadap pertemuan
keAgamaan ( Pasal 175-177), kemudian apa yang di namakan Grabdelikte
dan Leichenfrevel (Pasal 178-181), khusus yang terakhir ini dasar
pemidanaannya yaitu rasa penghormatan terhadap orang yang sudah
meninggak dunia dan makamnya. Adapun delik-delik terhadap Agama yang
tercantum pada pasal 156 dan pasal 156a ada kaitannya dengan pembatasan
kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan
ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan Agama yang berbeda

47

Adami H Chazawi., Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: PMN, 2009), hlm. 237.
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dengan golongan lain karena Agama, ataupun terhadap Agamanya itu sendiri
sebagai obyeknya. 48
Sebagai negara hukum, indonesia telah banyak melakukan pengaturan
tindak pidana termasuk dalam penerapan pelaksanaan beragama, agar tidak
terjadi penodaan Agama yang menciptakan permusuhan dan pertentangan
antar Agama dan pemeluk Agama di Indonesia. Dalam pancasila sebagai
dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah jelas
menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan kewajiban
Negara untuk menjamin perlindungan dalam menjalankan Agama dan
kepercayan masyarakat Indonesia. Untuk itu pengaturan tentang pelaksanaan
beragamadi Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yakni:
1. Pancasila. Sila 1, Ketuhana Yang Maha Esa yang memiliki kandungan
makna antara lain:
a. Mengandung arti penegakan adnya kuasa prima (sebab pertama) yaitu
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menjamin penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan
beribadah menurut Agamanya.
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragma.
d. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
e. Toleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi di tekan kan dalam
beribadah menurut Agamanya masing-masing.
2. UU 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan
beribadah menurut kepercayaannya.49
3. UUD 1945 Pasal 28e ayat (1) dan (2) disebutkan: 1) “Setiap orang bebas
memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.50
4. UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap
orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat” serta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang
harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oelh Undang-Undang
dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum atau masyarkat”.51
Dasar hukum pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan
Agama adalah Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang penodaan Agama
berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang
tergolong sebagai tindak pidana terhadap Agama.Pasal 1 Undang-Undang No
1/PNPS/1965 menyatakan:52
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“setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan
kegiatan-kegiatan
keAgamaan
yang
menyerupai
kegiatan-kegiatan keAgamaan dari Agama itu, penafsiran
dan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama
itu.”
Selanjutnya Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang penodaan
Agama ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan
Pasal 156aKUHP yang menyatakan:53
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 di anut di Indonesia.
b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama manapun
juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan penafsiran pada Pasal 156a perbuatan-perbuatan yang
dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang mana perasaan
atau perbuatan tersebut berisikan atau bersifat:
a. Permusuhan
b. Penyalahgunaan atau
c. Penodaan
53
Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama”, Jurnal Pendecta, Volume VII,
No. 2, (Juli 2012) hlm. 150
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Objek dari Pasal ini adalah suatu Agama yang dianut di Indonesia,
yang jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 Agama yaitu Islam, Kristen
Protestan,Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.
KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang
jelas tentang tindak pidana terhadap Agama baik itu permusuhan,
penyalahgunaan maupun penodaan Agama. Untuk itu penegak hukum sangat
memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan
Agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana
yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh hukum itu sendiri, untukmencapai kepastian hukum. 54
Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada
sanksi yang mengikutinya, karena itu hampr setiap ketentuan yang memuat
rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana, berkaitan dengan hal
tersebut, menurut S.R suantury terdapae 3 cara dalam perumusan sanksi,
yaitu:
1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga dari ayatayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsunag diikuti dengan
suatu sanksi.
2. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal
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awal di tentukan hanya norma-norma saja tidak diikuti secara langsung
dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
3. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.55
Pada dasrnya perumusan norma dan sanksi tindak pidana terhadap
Agama dan kehidupan beragam dalam UUPNPS dan KUHP diindonesia
menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah di ketahui, bahwa norma hukum
tidak ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Di tinjau dari
perumusan sanksi, baik UU PNPS maupun dalam KUHP, mencantumkan
dalam pasal dan ayat yang bersangkuatan.
Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua
dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum daripada pelanggaran
suatu kaedah, hukuman dijatuhkan karena sebab di langgarnya suatu norma
oleh seseorang.56
Mengenai aturan penodaan Agama, sanksi yang dikenakan adalah
sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku
tersebut jera atau menderita. Sanksi bagi penodaan Agama ini diatur dalam
Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 (jo Undang-Undang No. 5/1965) dan
Pasal 156a KUHP. Didalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965
menyebutkan:
Ayat (1) “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi
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perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu
didalam suatu keputusan bersama Mentri Agama, Menteri/Jaksa agung
dan Menteri dalam Neger”. Dalam Ayat (2) “Apabila pelanggaran
tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran
kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan
organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai
organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat
pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri
dalam Negeri”.57
Dalam pasal ini jika penodaan terhadap Agama tersebut bukan
kelompok organisasi atau aliran maka sanksinya hanya diberi perintah dan
peringatan keras untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila pelaku
penodaan itu kelompok organisasi atau aliran maka sanksi yang diberikan
membubarkan organisasi tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan
menyataka organisasi atau aliran tersebut merupakan aliran yang dilarang di
Indonesia. Dan jika seseorang atau organisasi atau aliran tersebut tidak
menghentikan perbuatannya atau membubarkan organisasi atau aliran itu,
maka dalam Pasal 3 pihak yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun”.58
Dari pasal-pasal diatas, bahwa pemberian sanksi dalam perundangundangan di Indonesia terhadap perbuatan penodaan Agama UU No. 1 PNPS
tahun 1965 dengan 2 tahap: 1. Memberikan nasihat, peringatan keras
(pribadi) atau membubarkan (organisasi atau aliran). 2. Jika tetap masih
melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana penjara maksimal 5 tahun.
57
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Sementara dalam KUHP Pasal 156a berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja dimuka 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
apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pasal ini menyebutkan, tanpa diberikan peringatan, maka seseorang
yang terbukti melakukan penodaan Agama dijerat dengan sanksi maksimal 5
tahun penjara melalui proses hukum. Inilah bentuk sanksi yang jelas tertuang
dalam pengaturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 1 PNPS
Tahun 1965dan Pasal 165a.
Di Indonesia sudah banyak kasus-kasus penistaan agama yang terjadi,
baru-baru ini tanggal 14 Agustus 2019 ada sebuah kasus yang menghebohkan
masyarakat Bram Itam Kiri yaitu seorang ayah dari anak yang bernama NH
telah melakukan tindak penistaan agama tehadap Al-Qur’an, yaitu
melecehkan kitab sucinya umat Islam yaitu Al-Qur’an dengan cara menyuruh
belasan anak di bawah umur untuk melangkahi Al-Qur’an sebanyak 10 kali.
Perbuata tersebut sudah ditindak lanjuti oleh penyidik dari pihak
kepolisian

bahwasanya

pelaku

penistaan

agama

mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat itu.

tersebut

harus
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A. Pertanggungjawaban

Pidana

Terhadap

Pelaku

Yang

Menyuruh

Seseorang Untuk Melangkahi Al-Qur’an Di Wilayah Hukum Pengadilan
Tanjung Jabung Barat
Putusan pengadilan dari kasus ini adalah majelis hakim dengan
tegas “Menyatakan Terdakwa M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama”. Dalam perkara ini
Hakim secara jelas menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah menistakan
Agama berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan. Putusan
pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan,
bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap
bahwa terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a
KUHP.
Maka dari itu terdakwa telah melanggar Pasal 156a KUHP. Terdakwa
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga
Pengadilan dengan

memperhatikan fakta- fakta umum di atas memilih

langsung dakwaan alternatif. Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a
huruf a KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
“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
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yang dianut di Indonesia
b. Dengan maksud agar suapaya orang tidak menganut
Agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Terhadap unsur barang siapa, hakim menyimpulkan unsur terpenuhi.
Pertimbangannya, bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum tidak
membantah identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona pada
dakwaan. Disamping itu, hakim mengamati terdakwa mempunyai kesehatan
jasmani dan rohani yang cukup sehingga setiap tindakan terdakwa dapat
disadari oleh terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban.
Berdasarkan rumusan inilah, maka terdakwa dapat dimasukkan ke
dalam kategori subyek hukum sebagaimana telah dirumuskan undangundang. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur kesatu “barang siapa” dari
dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.
Unsur dengan sengaja , mengenai pengertian kesengajaan dalam
pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan
sutau penafsiran resmi atau interpretasi otentik namun demikian dalam
praktek peradilan dan doktrin kesengajaan adalah meliputi pengertian sebagai
berikut:
a. Sengaja dengan maksud (oogmerk) berarti

terjadinya

suatu

tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan
dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku artinya pelaku

63

benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi.
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij
zakerheidz of noodzakelijkheids bewustzin). Disini yang menjadi
kesadaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku
tentang tindakan dan akibat yang

merupakan salah satu unsur

daripada suatu delik yang telah terjadi. Pelaku dalam hal ini
dipandang telah melakukan tindakan kesengajaan apabila dari
perbuatannya itu menimbulkan akibat tertentu yang sebelumnya
dapat diperkirakan dengan pasti akan terjadi.
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).
Disini pelaku dianggap melakukan perbuatan atau akibat tertentu
apabila dari perbuatannya tersebut dapat diperkirakan kemungkinan
akibat yang akan ditimbulkan.59
Maka dari itu pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersebut dan hakim memutuskan hukuman terdakwah yaitu selama 1 tahun
kurungan pejara, hanya 1 tahun saja, karna ada sebab-sebab yang
meringankan pelaku sehingga hakim bisa memutuskan masa kurungan atau
tahanannya hanya selama 1 tahun saja.
Keadaan yang meringankan pelaku :
1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah
jalannya persidangan.
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2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada tokoh Agama dan tokoh
Masyarakat.
Itulah hal yang meringankan terdakwa sehingga hakim memutuskan dalam
persidahan hanya 1 tahun kurungan penjara saja.

B. Putusan Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Sudah Sesuai Dengan
Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan
dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga
Agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya.
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak
ada pasal khusus mengenai delik Agama, meski ada delik yang sebenarnya
dapat dikategorikan sebagai delik terhadap Agama yaitu Pasal 156a KUHP
yang mengatur hukuman pidana penjara paling lama lima tahun untuk
seseorang yang dengan sengaja menyatakan permusuhan, kebencian, atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dengan
demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk
menaggulangi perbuatan jahat.
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP
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ditambahkan Pasal 156a. Pasal 156a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau
golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang
berlainan

Suku,

Agama,

Keturunan

dan

sebagainya.2

Pemerintah

mengeluarkan peraturan PNPS karena KUHP sebelumnya tidak secara tegas
mengatur hukum tindak pidana penodaan Agama. Pasal-pasal serupa yang
membahas tindak pidana penodaan Agama atau terkait kebencian terhadap
suatu golongan, yaitu Pasal 154, 155, dan 156, baru secara spesifik mengatur
hukuman untuk tindakan penyebarankebencian terhadap suku, golongan.
Tapi dalam kasus yang peneliti bahas kali ini mengacu kepada pasal
156a saja yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka 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 apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pada kasus tindak pidana penodaan Agama ini yaitu putusan perkara
No.157/Pid.B/2019/PN.Ktl., hakim memutuskan bahwa Terdakwah terbukti
melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghiaan terhadap Agama yang di anut oleh suatu golongan
rakyat Indonesia, sebgaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP.
Putusan pengadilan dari kasus ini adalah majelis hakim dengan
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tegas “Menyatakan Terdakwa M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama”. Dalam perkara ini
Hakim secara jelas menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah menistakan
Agama berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan. Putusan
pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan,
bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap
bahwa terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a
KUHP.
Maka dari itu terdakwa telah melanggar Pasal 156a KUHP. Terdakwa
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga
Pengadilan dengan

memperhatikan fakta- fakta umum di atas memilih

langsung dakwaan alternatif. Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a
huruf a KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang
siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan:


Yang

pada

pokoknya

bersifat

permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
Agama yang dianut di Indonesia


Dengan

maksud

agar

suapaya

orang

tidak

menganut Agama apa pun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

67

Terhadap unsur barang siapa, hakim menyimpulkan unsur terpenuhi.
Pertimbangannya, bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum tidak
membantah identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona pada
dakwaan. Disamping itu, hakim mengamati terdakwa mempunyai kesehatan
jasmani dan rohani yang cukup sehingga setiap tindakan terdakwa dapat
disadari oleh terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban.
Jadi setelah peneliti melakukan wawancara terhadap penyidik pada
kasus tindak pidana ini maka di katakatan sudah sesuai dengan apa yang di
putuskan oleh hakim sebab kenapa hakim memutuskan hukuman terdakwah
cuman hanya 1 tahun, karna ada sebab-sebab yang meringankan pelaku
sehingga hakim bisa memutuskan masa kurungan atau tahanannya hanya
selama 1 tahun saja.
Maka apa yang sudah di putuskan oleh Hakim pengadilan negri kuala
tungkal

sudah sesuai denagn perundang-undangan yang berlaku di negara

indonesia yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP). Yaitu pasal 156 a.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam putusan perkara No.157/Pid.B/2019/PN.Ktl., Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka
umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan
terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia. Majlis hakim
menjatuhkan pidana lebih kurang 1 (satu) tahun, hakim memutus
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sebab ada yang meringankan
terdakwa. Pertama terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga
mempermudah jalannya persidangan. Kedua terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga
terdakwa sudah meminta maaf kepada Tokoh Agama dan Tokoh
Myarakat. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap pasal 156a.
2. Dalam hukum positif yang dimaksud penodaan Agama adalah
melakukan penafsiran dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokokpokok Agama sedangkan dalam hukum pidana Islam, penodaan
Agama sama halnya dengan penghinaan terhadap Agama, karena arti
penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan. Jika dalam
hukum positif ada istilah penodaan Agama, sedangkan dalam
hukum Islam ada istilah sab addin (penghinaan Agama). Keduanya
mempunyai arti yang sama, hanya istilah saja yang berbeda. Putusan

68

69

perkara

No.157/Pid.B/2019/PN.Ktl,

yaitu

yang

menyatakan

bahwasanya terdakwa MS telah melakukan tindak pidan yaitu
penistaan Agama terhadap Al-Qur’an, bahwasanya keputusan hakim
dalam putusan perkara No.157/Pid.B/2019/PN.Ktl menyatakan bahwa
terdakwa di kurung dengan kurungan penjara selama 1 tahun
kurungan. Jadi menurut peneliti putusan tersebut sudah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP.
B. Saran
Adapun saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
penelitiadalah sebagai berikut:
1. Harus

diciptakan

undang-undang

baru

dalam

permasalahan

pencegahan tindak pidana penodaan Agama yang mampu memberikan
kepastian hukum secara keseluruhan, sehingga pengaturan tindak
pidana penodaan Agama diatur secara jelas dan lengkap.
2. Untuk menciptakan efektifitas dalam pemberantasan tidak pidana
penodaan Agama, maka perlu adanya penambahan hukuman atau
penambahan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku sehingga mampu
meredam penodaan terhadap suatu Agama dan memberikan efek jera.
3. Sebaiknya dalam penanganan kasus tindak pidana tentang penodaan
terhadap Agama ini, apabila hukum positif yang sudah ada di
indonesia ini tidak begitu menghasilkan efek jera oleh pelaku,
mengapa kita tidak menggunakan hukum islam yang sudah di
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tetapkan oleh nashnya, yaitu di hukum bunuh atau di musuhi sebab
dalam hukum islam orang yang melakukan penghinaan terhadap
agma, atau menghina Nabi SAW, maka dia telah murtad.
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