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Abstrak

Keberagaman kehidupan umat beragama di Indonesia sebenarnya
sangat indah. Namun keindahannya tak seindah dalam kenyataannya.
Meski jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat,
namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan
keragaman dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan.

Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang
kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu
hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, yang artinya pemeluk
agama di luar agama yang “diakui” mempunyai efek yang dapat
mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai
keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama.
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I. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
Pancasila sila pertama, yang berarti setiap warga negara Indonesia
menganut agama ataupun kepercayaan yang bersandarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kebijakan negara mengaitkan agama
dengan pemerintahan selalu menimbulkan pro-kontra. Melihat sejarah
historis Indonesia dari pancasila hingga saat ini, kelompok-kelompok
agama cenderung ramai-ramai meminjam “kekuasaan negara” untuk
memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Dengan “mengamankan”
agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi
lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi
“kebenaran” karena disahkan oleh undang-undang.

Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi
sandera untuk membenarnya tindakan yang melanggar hukum sekalipun.
Misalnya yang tidak asing di telinga kita, tentang kasus Lia “Eden”
Aminuddin yang dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2
tahun karena melanggar KUHP pasal 156a.

Hal ini merupakan contoh diskriminasi atas dasar agama dan
keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam
realitasnya berbeda. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai
segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri
negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang.
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II. Rumusan Masalah

1. Apakah menurut pancasila sila pertama negara berketuhanan
harus menganut sistem agama negara?

2. Apakah penerapan kebebasan beragama sudah supenuhnya
mendapat jaminan pemerintah tanpa pengaruh mayoritas
penganut keagamaan?

III. Pendekatan Yuridis

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari
konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 hasil
amandemen 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”.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan
hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1)
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
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agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa negara adalah institusi yang
pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan,
seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.

Pasal 156a KUHP sering disebut dengan pasal penodaan agama
yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, 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.”
Asumsinya yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu
sendiri. Agama, menurut pasal ini, agama perlu dilindungi dari
kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan
dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan
sebagainya. Karena agama “tidak bisa berbicara” maka sebenarnya pasal
ini ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Namun pasal 156a dalam praktiknya malah menjadi semacam
peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman
itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti
pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah
melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal
karet” yang bisa ditarik-ulur untuk menjerat siapa saja yang dianggap
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menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik,
wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengna penganut kepercayaan itu
karen kelenturannya yang bisa direntangkan hampir tanpa batas.

Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat
aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga
bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka
membuat

kekerasan

dan

onar

di

dalam

masyarakat

yang

mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, pasal
156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk
melindungi korban. Dalam kasus Lia “Eden” Aminudin, misalnya, yang
justru ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa. Lia sebagai korban
justru dikorbankan dan dijerat dengan pasal ini karena ada tekanan dari
FPI yang dipicu oleh Fatwa MUI yang menganggapnya sesat.

IV. Pembahasan

Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan
dasar hukum terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan
perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan
kepentingan umum. Ia memberikan mandat kepada negara untuk
melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau
kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, dan memberi
kewenangan kepada negara untuk menghukum orang yang tindakannya
melanggar hukum. Berikut akan diuraikan contoh kasus penodaan agama
yang sudah divonis oleh pengadilan.
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a. Kasus Shalat Dwi Bahasa Yusman Roy

Dalam komunitasnya, Yusman Roy mempratekkan shalat dua
bahasa (Arab-Indonesia). Oleh karena itu, komunitas agama seperti Majlis
Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah
menganggap hal tersebut salah dan “menyesatkan”. Dia akhirnya diadili
dan dipenjaran 2 tahun karena dianggap melakukan perbuatan yang
meresahkan.

Muhammad Yusman Roy mendapat serangan dari berbagai
kalangan nyaris tanpa pembelaan dan argumentasi yang memuaskan.
Maklum, dia bukan seorang seorang ulama, kiai, akademisi, atau orang
yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi keagamaan yang ketat. Dia
juga bukan seorang pengikut “Islam liberal”. Dia hanya orang yang ingin
mengajarkan kepada komunitasnya agar apa yang dibaca dalam shalat
diketahui maknanya sehingga diharapkan shalat tidak sekedar menjadi
rutinitas ritual tapi mempunyai makna kepada pelakunya. Ditemukanlah
formula shalat dua bahasa, di samping membaca “edisi Arab” diikuti pula
“edisi Indonesia”.

Jadi Roy “bukan” mengganti Bahasa Arab dengan Bahasa
Indonesia, tapi sekedar menambahkan terjemahan dalam Bahasa
Indonesia. Dengan begitu, orang yang shalat mengetahui apa yang sedang
dibaca. Roy semakin yakin dengan “ijtihadnya” itu setelah menemukan
QS. Ibrahîm (14): 4 yang artinya: “Kami tidak mengutus seorang rasul pun
melainkan dengan bahasa kaumnya”. Ayat ini seolah menjadi “inspirasi” bagi
kebolehan shalat dengan tambahan terjemahan ke dalam bahasa non-Arab
karena rasul-rasul sebelum nabi Muhammad tidak berbahasa arab.
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Namun kasus ini sebenarnya bisa direfleksikan lebih jauh
mengenai wajah keagamaan kita (Islam) yang sangat Arab oriented. Arab,
terutama Mekah dan Madinah, menjadi orientasi hampir seluruh segi
kehidupan orang Islam, baik ilmu, religiusitas, maupun kebudayaan.
Akibatnya, orang sering mencampuradukkan antara agama dan tradisi.
Tradisi sering dianggap sebagai agama, dan agama sering dianggap
sebagai tradisi, yang

disebabkan kegagalan dalam membedakan dan

memisahkan aspek-aspek tersebut.

Siapapun tidak bisa menolak bahwa Islam sangat lekat dengan
budaya Arab. Hal ini sebenarnya wajar-wajar saja, karena Islam lahir di
Arab, al-Qur’an berbahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab, kiblatnya
ada di Arab, kitab-kitab fiqih ditulis dengan bahasa Arab, dan seterusnya.
Oleh karena itu tidak perlu heran jika cita rasa Arab begitu dominan
dalam hampir seluruh konstruk keislaman. Budaya Arab adalah bahan
baku untuk membentuk bangunan Islam. Ke-Arab-an senantiasa menjadi
standar dalam menentukan baik-buruk, pantas-tidak pantas, halal-haram
dan sebagainya. Bahkan, untuk menentukan apakah suatu jenis makanan
itu halal atau haram, lidah orang Arab yang menjadi standar. Kalau lidah
orang Arab menganggap sesuatu khabîts (kotor, menjijikkan) maka haram
dimakan. Sebaliknya, jika lidah orang Arab mengatakan thayyib (baik,
enak), maka halal dimakan untuk semua orang Islam di berbagai belahan
dunia. Dengan demikian, wilayah Islam di luar Arab dianggap sebagai
wilayah Islam pinggiran yang tidak mempunyai otonomi untuk mengatur
dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di wilayah pinggiran, harus
dikonfirmasikan ke “pusat Islam”.
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Dari perspektif tersebut, apa yang dilakukan Yusman Roy di
Malang merupakan “suara lirih” untuk melawan Arabisme. Memang
Yusman Roy kalah berargumentasi, bahkan dipenjara, tapi semangatnya
untuk menegaskan identitas ke-Indonesiaan ditengah kuatnya Arabisme
pantas untuk dihargai.

b. Kasus Komunitas Eden
Lia “Eden” Aminuddin divonis dua tahun penjara dengan tuduhan
penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember
2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30,
Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka
memprotes penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia
telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan
Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a dan
157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan
penghasutan.

Dulunya, Lia Aminuddin yang merupakan perangkai bunga yang
terkenal. Dia sering tampil di TVRI dan membawakan acara merangkai
bunga. Dalam perkembangannya, Lia mengaku merasakan mendapat
petunjuk dari Tuhan, bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril.
Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-rekannya dan
dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 0rang, 15 di antaranya adalah
anak-anak. Sejak berdirinya, komunitas itu tak putus dirundung teror.
Pada bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir
komunitas itu sewaktu bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28
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Desember 2005, massa kembali mengepung Komunitas Eden. Dan
akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh polisi.

Pengikutnya yang berjumlah 48 ditangkap. Ketut Untung (Kabag
Humas Polda Metro Jaya) mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi
karena dalam pemeriksaan mereka terbukti bukan sebagai anggota aliran
itu tetapi sebagai pelayan rumah, pekerja ataupun orang yang bekerja di
rumah Lia, Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. "Masa orang yang jadi
pembantu di rumah itu juga diperiksa terkait dengan aliran. Mereka kan
bukan pengikut aliran karena hanya sebagai pekerja," tegasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya membawa 48 pengikut aliran Lia
Aminuddin dari kediamannya, Rabu (28/12) petang setelah dua hari
berturut-turut rumah itu dikepung warga sekitar yang merasa terganggu
dengan keberadaan aliran pimpinan Lia. Kendati para pengikut aliran itu
menolak untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, namun polisi akhirnya
berhasil mengevakuasi sebagian pengikut Eden dan digotong untuk
masuk ke dalam bus milik Polda Metro Jaya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani mengatakan bahwa
polisi hanya menetapkan Lia Aminudin sebagai tersangka tunggal dalam
kasus penodaan agama. Puluhan pengikut Lia hanya dijadikan saksi dan
diwajibkan melapor ke polda. "Undang-undang mengatakan pengikut
tidak bisa dijadikan tersangka. Jadi, hanya Lia yang dijadikan tersangka,"
ujar Firman Gani di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/12).

Anggota

Koalisi

Pembela

Kebebasan

Beragama

Asfinawaty

menyatakan persidangan kasus Lia Eden tidak pantas dilanjutkan karena
cacat hukum. Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta itu, persidangan kasus Lia Eden menjadi ujian bagi Indonesia
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dalam menerapkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
yang berbunyi “1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima
suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara
individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum
atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan
ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”.

V. Kesimpulan dan Saran
Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang disebutkan dalam
Pancasila, bukan berarti harus mencampuradukan agama kedalam sistem
pemerintahan. Penerapan agama negara sendiri sebenarnya menyalahi
kaidah kebebasan beragama itu sendiri, karena setiap warga negara
“hanya boleh menganut agama-agama yang diakui pemerintah saja”, dan
lebel-lebel agama yang diakui itu sudah dicap sejak kita lahir.

Kasus-kasus penodaan agama senantiasa terkait dengan agama
apa/siapa yang dinodai.. Secara yuridis formal, tentu saja pengambil
keputusan pada akhirnya adalah hakim. Namun semua orang tahu bahwa
hukum dan hakim tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Apalagi dalam
masalah agama, hakim seringkali merasa tidak punya “otoritas” dalam
bersikap karena suara mayoritas seringkali diambil sebagai referensi
kebenaran. Pengerahan massa dilakukan bukan saja untuk menyuarakan
aspirasi, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang disuarakan
adalah pendapat mayoritas. Tekanan ini pada akhirnya mempengaruhi
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keputusan hakim. Sehingga klaim penodaan agama bukanlah masalah
hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi lebih karena tekanan massa,
masalah mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan otoritas penafsiran
agama. Suka atau tidak, demikianlah realitasnya.

Sekularisme merupakan solusi bagi jaminan kebebasan beragama.
Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan
antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti
mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara,
mengantikan

hukum

keagamaan

dengan

hukum

sipil,

dan

menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini
melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.

Berkaca dari pencerahan Eropa dan dunia Barat, sekularisme
sukses menjamin kebebasan beragama tanpa deskriminasi, dalam artian
tidak ada agama negara dan tidak memandang mayoritas dan minoritas
sehingga hubungan kemanusiaan dapat terjalin dengan harmonis.
Sekularisme dibutuhkan untuk menjamin kebebasan beragama, dalam hal
ini sekularisme menginginkan agar negara tidak melakukan pengaturan
kehidupan beragama. Sekularisme bukan anti agama apalagi anti
terhadap tuhan, akan tetapi sekularisme sangat dibutuhkan untuk
menjamin kebebasan beragama.
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