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Pluralisme: Hak Berkeyakinan dan Kebebasan 
Beragama dalam R-KUHP ♣ 

 
Oleh Ahmad Suaedy♣♣ 

 
Keinginan untuk memiliki Undang-undang  Kitab Hukum Pidana (UU-KUHP) sendiri sebagai penyempurnaan 
atau penggantian terhadap KUHP (W.v.S) yang kini masih berlaku yang merupakan produk penjajah Belanda 
patut disambut baik. Karena ia dapat dianggap sebagai karya bangsa Indonesia sendiri dan diharapkan bisa 
menyelesaikan berbagai masalah khas Indonesia yang tidak tercakup dalam KUHP yang ada.  
 
Dengan demikian pula, sejauh mungkin R-KUHP ini bisa terlepas dari kepentingan-kenentingan politik 
kepenjajahan, misalnya, dan justeru sebaliknya lebih memfokuskan pada perlindungan terhadap warga negara 
Indonesia di dalam negara merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan segala perkembangannya 
kemudian. Dimaksud dengan perkembangannya adalah, bahwa pengukuhan terhadap realisasi Pancasila dan 
UUD 1945 sudah sedemikian berkembang meliputi misalnya, amandemen UUD 1945 ke-1 – ke-4 yang 
mencakup begitu luas nilai-nilai hak-hak asasi manusia,1 telah diratifikasinya ICCPR (International Covenant on Civil 
and Political Rights) (UU No. 12 Tahun 2005) dan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU No. 
26 Tahun 2000), juga ratifikasi terhadap instrumen HAM yang lainnya. 
 
R-KUHP ini nantinya juga diharapkan menjadi jaimnan atas kerukunan hidup beragama atau atas kondisi 
pluralotas di Indonesia. Pluralisme bisa didefinisikan sebagai sebuah kerangka hubungan antar kelompok yang 
saling menghormati dan bekerjasama tanpa konflik. Negara dengan UU yang ada memiliki kewajiban untuk 
mengatur hubungan-hubungan dengan prinsiup tersebut. 
 
Namun memperhatikan draf R-KUHP yang sesungguhnya sudah melalui berbagai tahap perbaikan itu, masih 
terdapat masalah yang krusial untuk dipersoalkan terutama yang berkaitan dengan hak-hak berkeyakinan dan 
kebebasan beragama, atau terjaminnya pluralisme di Indonesia. Tulisan ini hanya akan membahas pasal-pasal R-
KUHP berkaitan dengan hak-hak berkyakinan dan kebebasan beragama.  
 
Perlu Over Haul Paradigmatik 
 
Dalam KUHP warisan Belanda yang sekarang masih berlaku, pada awalnya sesungguhnya tidak dikenal “delik 
agama,” sehingga dalam pasal-pasalnya tidak mengatur agama. Agama disebut dalam KUHP tersebut tidak 
dalam pengertian sebagai delit tersendiri melainkan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan terhadap 
ketertiban umum (ps. 156 KUHP). 
 
“Delik agama” baru muncul dalam KUHP setelah lahirnya UU No1/PNPS/1965. Pasal 4 UU tersebut 
memerintahkan agar satu ketentuan pasal UU tersebut yang mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam 
KUHP menjadi pasal 156a.  Selengkapnya sbb: 

 
 “Dipidana denga 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 

                                                 
♣ Makalah disampaikan pada seminar sehari “Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana” oleh 
Alinasi Nasional Reformasi KUHP, tanggal 5 Desember di Hotel Nikko Jakarta. Makalah ini merupakan revisi 
seperlunya dari makalah disampaikan pada seminar “Kejahatan terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam 
RKUHP” oleh Desantara di Hotel Menteng I, Jakarta. 
♣♣) Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta. 
1 Sejauh menyangkut isu pluralisme ini, misalnya amandemen UUD 1945 atas pasal 28, khususnya huruf e. 
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suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapaun juga, yang 
bersendikan Ketuhanan Yangmaha Esa.” 

 
Dalam KUHP, pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V yang mengatur tentang “Kejatahan terhadap Ketertiban 
Umum.” Mengtikuti pengertian ketertiban umum pasal-pasal BAB V tersebut, maka bisa diambil pengertian 
bahwa, delik agama yang dimaksud di situ adalah kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang 
merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Yaitu, suatu kejahatan yang secara nyata sebagai kejahatan 
terhadap ketertiban umum. 
 
Namun, dalam praktiknya tidak demikian. Dari berbagai kasus proses pengadilan yang melibatkan pasal 156a 
tersebut hampir tidak ada kaitan dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. Mulai dari kasus cerpen Ki Panji 
Kusmin dengan tersangka H.B. Yassin, kasus Tabloid Monitor dengan tersangka Arswendo Atmowiloto, kasus 
Lia Eden dengan tersangka Lia Aminuddin, kasus YKNCA dengan tersangka M Hussen, dan seterusnya hampir 
tidak ada kaitan antara pelanggaran yang disangkakan terhadap mereka dengan kejahatan ketertiban umum. 
 
Semua kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pendapat dan ide mereka yang diprotes oleh kelompok tertentu di 
dalam masyarakat karena dianggap menyimpang dari pendapat mainstream pihak yang melakukan protes. Apa 
yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dalam proses pengadilan tersebut menjadi sangat 
kabur dan sangat sulit dibuktikan. Sebaliknya, jika kita telisik lebih teliti, maka sesungguhnya panjatuhan 
hukuman atas mereka lebih mendasarkan pada pengertian tentang delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 
pasal 1. Selengkapnya berbunyi demikian: 
 

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-
kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran dari agama itu.” 

 
Dari pasal tersebut setidaknya bisa dimabil dua unsur pengertian: Pertama adalah “di muka umum.” Jadi 
tuntutan atas mereka seharusnya memenuhi unsur di muka umum: menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum. Tanpa unsur itu seharusnya tidak bisa diperkarakan. Kedua, “melakukan penafsiran agama yang utama 
di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama itu, penfsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran dari agama itu.” 
 
Dalam analisis berbagai keputusan berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal 156a KUHP, maka mereka 
dituntut atau divonis lebih disebabkan melanggar “item kedua” di atas, yaitu perbuatan menafsirkan agama 
utama yang tidak disetujui oleh kelompok tertentu2 ketimbang item pertama berupa mengganggu ketertiban 
umum. Tidak heran jika vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tersebut terkesan lebih 
disebabkan oleh  tekanan massa dan tokoh tertentu atas kasus tersebut di luar pengadilan, ketimbang 
pembuktian di ruang pengadilan atas gangguan ketertiban umum.3 
 
Dengan demikian, praktik pengadilan atas delik agama dalam KUHP pasal 156a tersebut cenderung diberi 
pengertian karena tersangka melakukan “panfsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 
dari agama itu” ketimbang akibat dari perbuatan yang menganggu atau melakukan kejahatan ketertiban umum. 
Dimaksud kata “Agama itu” dalam pasal tersebut adalah “agama yang utama di Indonesia”. Sedangkan sebutan 
“agama yang utama” dalam pasal yang sama adalah mengacu pada penjelasan pasal dalam  UU No. 
1/PNPS/1965 tersebut, yaitu enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu).  

                                                 
2 Lihat Rumadi, “Delik Penodaan Agama dan Kehidupan beragama di Indonesia dalam UU KUHP”, Jakarta, the 
Wahid Institute-TIFA, 2007.  
3 Berbagai investigasi menunjukkan bahwa protes yang melibatkan massa terhadap ide dan kegiatan mereka yang 
dianggap menyimpang melibatkan tokoh-tokoh tertentu di baliknya. Dengan kata lain, protes massa itu memberi 
pengaruh terhadap keputusan pengadilan. Ibid. 
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Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan atas pasal 156a KUHP lebih ditujukan kepada 
perbuatan “menafsirkan dan kegiatan agama” yang menyimpang dari agama utama di Indonesia ketimbang 
perbuatan menganggu atau kejahatan terhadap ketertiban umum.  Kedua, pasal tersebut hanya berlaku untuk 
melindungi agama utama di Indonesia, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama utama apalagi 
kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini dikenal hidup di Indonesia. 
 
Dengan demikian, pengertian agama dalam pasal 156a tersebut telah mereduksi terhadap pengertian agama dan 
keperyaan atau keyakinan atas UUD 1945 pasal 28 huruf e, misalmya. Jika kita luaskan jangkauan analisisnya, 
maka ia juga mereduksi pengertian agama, kerpercayaan dan keyakinan di dalam pasal-pasal ICCRP, khususnya 
pasal 18, 26 Dan 27; serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 22. 
 
Pengertian agama dan kepercayaan di dalam RUU-KUHP 
 
Dengan membaca cukup teliti pasal-pasal tentang pelanggaran pidana agama dan kehidupan beragama dalam 
RUU-KUHP, maka pengertian delik agama belum terlepas dari pengertian delik agama dalam praktik atas pasal 
156a KUHP di atas. Perluasan delik agama dari satu pasal dalam KUHP menjadi 8 pasal dalam RUU-KUHP, 
telah memperluas dan memperinci pengertian yang diambil dari UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Jadi, agama 
tidak diambil pengertiannya yang umum yang hidup di Indonesia melainkan suatu pengertian yang telah 
didistorsi melalui UU tersebut dalam konteks kepentingan dan sistem politik tertentu. 
 
Jika melihat konteks politik lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 tersebut mungkin bisa dimengerti, mengingat 
ketika itu di era Orde Baru peran negara dan pemerintah masih sangat sentral, sehingga terlihat jelas karakter 
dari suatu UU yang bersifat state heavy atau mendasarkan pada paham negara integralistik. Di sisi lain, memang 
ada ketegangan politik yang sangat tinggi ketika itu, termasuk ketegangan antara mereka yang cenderung kritis 
terhadap kehidupan agama dan mereka yang memegangi secara teguh terhadap agama, sehingga dikuatirkan 
menyebabkan kekerasan horizontal.  Karakter negara yang mendasarkan pada paham integralistik mengharuskan 
campur tangan negara terhadap situasi yang dikuatirkan tersebut.  
 
Situasi demikian tidak lagi beralasan untuk kondisi saat ini, dimana politik demikian terbuka dan demokratis 
setelah berlakunya reformasi dan desentralisasi. Pertanyaannya, mengapa RUU-KUHP yang disusun di era 
reformasi masih mengacu pada situasi Orde Baru? Dengan demikian, secara paradikmatik, jika mengacu 
pengertian agama Dan kepercayaan dan juga keyakinan pada Pancsila dan UUD 1945 dengan semua 
amandemen-nya serta berbagai instrumen hak-hak asasi manusia, maka RUU-KUHP ini harus terlebih dahulu 
dilakukan turun mesin (over haul) atau disusun  kembali dari awal dengan meletakkan dalam paradigma tersebut 
dengan terlebih membatalkan UU No. 1/PNPS/1965 yang menjadi sumber dari reduksi tersebut. 
 
Dalam RUU-KUHP ada 8 pasal tentang delik agama dan kehidupan beragama ditempatkan pada BAB VII. 
Secara umum dalam RUU-KUHP, delik agama bisa dibagi dua, yaitu pasal-pasal yang mengatur penghinaan 
terhadap agama terdiri dari dua bagian yaitu, penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan 
keyakinan terhadap agama. Cakupan ini terdiri dari 5 pasal. Kedua adalah tindak pidana terhadap kehidupan 
beragama dan sarana ibadah  dan perusakan tempat ibadah. Cakupan ini terdiri dari 3 pasal. 
 
Dari sudut bunyi pasal-pasalnya, memang ada beberapa yang perlu diapresiasi. Misalnya pasal tentang 
membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah,  yang sedang melakukan ibadah; 
mengejek dan menganggu orang yang sedang menjalankan ibadah; mengejek petugas agama, dan sebagainya. 
Pasal-pasal ini bisa menjerat mereka yang suka main hakim sendiri dengan mengganggu, membubarkan dan 
mengancam kelompok agama atau keyakinan lain yang tidak sepaham dengan mereka. 
 
Tetapi kelompok pasal-pasal tentang delik agama yang berupa penghinaan terhadap agama itu sendiri; seperti 
menghina Tuhan dan firman dan sifat-nya dan seterusnya cenderung bisa ditafsirkan sebagaimana penerapan 
pada pasal 156a KUHP yang reduktif terhadap pengertian agama dan kepercayaan. Dengan demikian, lahirnya 
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UU-KUHP baru ini mungkin tidak akan mencapai tujuan semula melainkan sebaliknya. Yaitu berhawa UU 
KHUP tersebut bukannya akan melindungi warga negara secara keseluruhan melainkan justeru akan 
mengancam eksistensi kelmpok agama dan kepercayaan tertentu yang tidak trercakup di dalam pengertian 
“agama” yang reduktif tersebut. 
 
Kesimpulan 
 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa secara paradigmatik pasal-pasal tentang delik agama dalam perspektif 
Pancasila, UUD 1945 Dan HAM, RUU-KUHP tersebut tidak bisa dipertahankan lagi kecuali ada koreksi 
menyeluruh, meskipun dalam bunyi pasal-pasal tertentu mungkin bisa dipakai. Secara paradigmatik, perumusan 
RUU-KUHP harus dikembalikan kepada pengertian Pacnasila dan UUD 45 dengan segala amandemennya dan 
harus dilepaskan dari pengertian UU yang mendistorsi pengertian agama seperti UU No. 1/PNPS/165 tersebut.  
 
Kandungan amandemen UUD 1945 telah banyak memasukkan unsur-unsur baru dan penegasan beberapa 
aspek Hak-hak  Asasi Manusi. Sedangkan UUD 1945 yang asli pun telah tanpa syarat menerima dan bahkan 
mendahului Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Maka, UU dan RUU yang baru yang 
disusun di era reformasi seperti RUU-KUHP mestinya mengikuti perkembangan penghargaan terhadap HAM, 
bukannya melakukan distorsi terhadapnya. Pemaksaan terhadap pasal-pasal delik agama dan kehidupan 
beragama dalam RUU-KUHP yang ada sekarang dengan pengertian yang distortif akan menjalar pada 
penerapan hukum yang diskriminatif dan mempersubur ketidak-adilan. *** 
 
 
 


