WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH
DALAM PERKEMBANGAN PAHAM PLURALISME AGAMA
0leh : Dr. N'Iarsudi Utoyo, SH., MH..)
Abstrak
Pluralisme agama dalam kehidi-rpannya di Indonesia adalah suatu realitas, yallg berarti adalah pluralitas (keberagaman, agama adalali hakikat manusia Indonesia, Indonesia sebagai negara dengan latar belakang keragarnan dihuni oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi agama yang berbedabeda. Indonesia adalah negara yang berketuhanan bukan negara agama (sekuler). Hampir semua
agama turnbuh dan berkernbang di Indonesia, karenanya pluralisme agama seharusnya menjadi
potensi dan kekuatan konstruktif-transfonnatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi
hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi konstrukstif agama akan berkernbang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toicransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destmktif agama akan mengemuka
jika masing-masing komunitas umat beragama mengabaikan nilai toleransi dan kemkunan, dengan
menganggap agamanya paling benar, superior dan rnemandang inferior terhadap agama lai1.

Kata Kunci : Pluralisme, Agama, Toleransi
Abstract
Religiott,s pluralisnt in life in Indonesia is u reality, w,hich means is u pltrality (diversit1,, religion is
human nahtre Indonesia, Indctne,sia as the .state y,ith the background of the diversity inhabited by

approximatelv 210 ntillion people v,ith o religiotr.t a.ffiliation different. Indonesia is a state that a
godless not religious state (s'ectrlar). Almo.st all rcligiorls gro\r ancl det,elop in ltdonesia, hence
religirttts plttralism should be the potenti{tl and pov'er ctf c'onstructive-transformative, and not
destructive potentiul, which oc'tuallt, reduc'es the essence o.f pluralism itself. Tlte potential
for
constructive religion would thrive qf'e,-en, religiott,s communitv to uphold High values of rolerance,
because tolcrancc is essentiall,,- an e.f/itrt to holcl back the potential conflict could be redtrced. On
the contrarv, the clestructive polanlial of'religion u,ill be raised if'eac:h commtmity of'religi1us
people ignore the vulue of tolerance tmd hurntont,, x,ith regard religion rrurh clairns, sgperioi and
looked infbrirtr to other rcligion.
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I.

PENDAHULUAN[
Politik hukum adalah arahatr atau gar.is
resmi yang dijadikan dasar piiak clan carra untuk

membuat elan rnclaksanakan hukurn dalanr rangka mencapai tujuan bangsa clan nogara. Dapat
luga dikatakan bahwa politik hukum merupakan
upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara'. Politik hukrim adalah legal
Dosen Tetap pada Sekolali l"inggi
pah PemLrda Palernbarrg.
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polic.v yang cliartikan oleh Abdul Hakim Garuda
Nusantara sebagai kebijakan hukum yang henclak ditcrapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pernerirrtah negara tertentu yang
nrcliputi ':
r Mahftrd MD, Mentbangun
Politik Hukrnt, Menegakatt
Konstitusi., PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010, hhn
t5_16.
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a.

b.

c.
d.

pelaksanaan secara konsisten ketentuan
hukum yang telah ada;
pembangunan hukurn yang berintikan
pembaruan atas hukum yang telah ada
dan pernbuatan hukum-hukum baru;
penegasan firngsi lernbaga penegak hukutn serta pernbinaan para anggotanya;
dan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebiiakan.

Pembangunan hukum harus ditujukan un-

tuk mengakhiri tatarran sosial yang tidak adil

1,

Desenfier 2015, hal. 193 - 204

b.

Tentang ketentuan diadakannya Llndang
-undang Dasar,
u'...
^... maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
,rdang Dasar Ncgara Indonesia

,llli:*

c.

d.

Tentang bentuli Negara,
"....... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yarlg
berkeclaulatan Rakyat. . .."
Tentang dasar.filsa/'ctt Negara,
Dasar liulsr.tfah Negara yaitu Pnncasila,
disebut sebagai pokok kaidah fundamental Negara.

dan tnenindas hak-hak asasi rnanusia sehingga

politik hukum harus berorientasi pacla cita-cita
negara hukum yang didasarkan atas prinsipprinsip dernokrasi dan berkeadilan sosial dalam
satu masyarakat bangsa lndonesia yang bersatu
sebagaimana tertuang di dalarn Penrbukaan

uuD

19453.

Di dalaru alinea keernpat pcmbukaan Undang-undartg Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, inti pokok tertuju pada Pen-rbentukan Pcmerintahan Negara, setclah berdirinya
Negara Republik [ndonesia clengan penryataan
Kemerdekaan bcrserta alasan yang mendahuluinya. Adapun isi inti pokok itu mengetrai empat
hal, guna melaksanakan tujuan dan dasar terbeutuknya Ncgara, yaitua:
a" Tentang tuiuan I',legarct yarig berhubungan kesatuan bangsa Indonesia,
"... untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan rlmulrl. mencerdaskan
kehidupan bangsa...."
Tentang tufuan Negara yang berhubungan kehidupan sesama bangsa,
"..... dan ikr-rt melaksanakan ketcrliban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdarnaian abadi dan keadilan sosial

Tujuan negara tcrsebut harus di arahkan
olch negara scbagai organisasi tertinggi bangsa
hrdoncsia yang pellyelenggaraannya didasarkan
pada lima dasar negara (Pancasilas) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang Adil
dan Bcradab. Pcrsatuan [ndonesia, I(crakyatan
yang dipinrpin olch hikmat kcbijaksanaan dalam
pennusyawaratan/pcrwal<ilan, dan kcadilan sosial bagi seluruh ral<yat Indonesia. Ideologi Pancasila ini dapat memanclu politik hukum nasional dalarn berbagai bidang.
Sepanjang sejarah umat ntanusia terjadi
scjumlah konflik agama. Konflik a_qarna terjadi
di antara dua pemeluk agama yang trerbcda atau
diantara para pcmcluk agama yang sama. Konflik agarna adalah konflik di antara 1lemeluk,
bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci
agama. Dari segi ajaran dan kitab suci agama,
memang ada pcrbedaan rnengenai ajaran atau
doktrin agama. A"iaran agama Islarn berbcda dengan ajaran agalra Katolik. Kristen (Protestan),
Hinclu, Budha atau Konghucu perbedaarr di antara ajaran agalna mcrupakan objek dari ihru
Perbandingan Agama. Akan tctapi pihak yang
terlibat konflik bukan kitab suci, doktrin. atau
ajaran agamanya, melainkan para pcnganut agamanya atau umatnya.

II. PERMASALAHAN
yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan

LBH Surabaya. September 1985.
t Abdul Hakirn Garuda Nusantara. Politik Hukunt Intlonesia,Yayasan LBH Indonesia. Jakarta, 1988, hlm 20.
' Noor MS Bakrl', Panca.sila, \'uridis Kenegaraan. Liberty, Yogirakarta. 2008.
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Berdasarkan pemaparan latar belakang
rnasalah di atas, tampak bahwa keberadaan pemeluk paham multi agama, dipadang sebagai
t Frans Bona Sihombing^ Demolrrctsi Ponca.sila clolam Nilai-nilai Politik (Suatu .4naliso Kebudttyatrrt Politilc lndone.sia. Erlangga. .lakarta, 1984,
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bentuk unirrersal paham keagamaan kareira adanya pluralisme aganla, sehinga Femerintah u'ajib untuk membuatkan aturan tentaftg paham
multi agama ini sebagai perbuatan melanggar
hukum, karena memang tidak diatur dalam irukum tetapi menurut agama ini menipakan perbuatan yang dilarang karena mereka menggap
semua agama di dunia ini sama sehingga semua
dianggap baik rian hanrs diakui dan diikuti cleh
pemeluk paham multi agalna ini" Untuk saat tertentu mereka ke rnasjirl, ke gere.ja, ke vihara. kc
kuil atau bahkan mengikuti aliran-aliran lain
yang dianggap mereka baik. Sepcrti apa yang
dikatakan MUI diatas bahwa tujuan hidup manusia menurut paham pluralisme adalah surga,
dan mereka akan berdampingan hidup di surga.
Terkait dengan hal itu, maka permasalahan yang
perlu diajukan adalah :
1. Bagaimana pemahaman masyarakat indonesia tentarlg pluralisme dan penodaan

an
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F*h*m pl*r*lisme Ag*nut

agama?

2.

.^

o-

Bagaimana wewenang dan hrgas pemerintah daiam perkembangan paharn pluralisme agama dan kontlik peilridaan
agama?

rJi

III. KERANGKA TEORT

rdi

Pancasila6, merupakan icleologi vang cli,"-lasarkan pada nilai-nilai clan cita-cita luhur bangsa
Indonesia. Fersatuan dan kesatuan yang diciptakan berdasarkan pemakiraan tcrhariap ketuhanan
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vang mengartikan konsep kehidupan beragama"
pluralisme yang ada cli Indonesia ciikc:mas da1am satu pcnghomatan negarii tcrhaciap kcheba,
san kehidupan beragama, scntlia apianra vang
ada di lndoncsia diakui. Scmua agarna-agama
dan kepcrcayaan-kcpercayaan yang tumhr:h dan
berkembang di bumi Inrloncs;iii juga rricndapat
pengakuan clan penghormatan. Kchidupan kcbcbasan beraganra diutamakan dari sctiap pcrlakuan tentang keberadaan agarna di Indonesia" I-atar belakang atau alasan kriminalisasi dari delik
dalam Pasal 3 jo. Pasal I dan 2 UU No.l Tahun
1965, terlihat dalam: Penjelasan umum yang pada dasarnya sama dengan delik dalam Pasal 4
(1'ang kemudian menjadi Pasal l56a I(LIHP yairu (i) sila perlama Pancasila yang ridak dapat dipisahkan dengan agama. merupakan landasan

' \ltinir

Fuadi, Dinanika Teori tlukum, Chalia indonesia"
Bosor, 2007, hlm 166-161.

Marsudi Utoyo

moral dan landasan kesatuan nasional, (ii) ban),-aknya penyimpangan dan pencdaan agama te-

lah menirnbulkan bahaya bagi persatuan nasiotal dan bahaya bagi agama serta ketentraman
kehidupan beragama. (iii) ketentraman perlu dipupuk dengan melakukan pencegahan terhadap
"penyelewengan terhadap ajaran pokok agama"
dan melindungi ketentratllan beragama dari "penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak
memeiuk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa.
"Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan
peru.ujudan bahwa Indonesia menganut paharn
pluraiisme. hal ini dibuktikan dengan kebebasan
kehidupan beragama dan kcberagainan agama
yang kini tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Dalam pandangan Intemational IDEA, dengan
berakhimya rezim Soeharto, organisasi-organisasi keagamaan meletup, menjadi apa yang digambarkan sebagai "eufbrio" aktivitas politik
hal ini terutama terjadi pada organisasi-organisasi Islam, yang merasa mereka telah diganjal
secata opresif dibawah rezim Soerharto" Pancasiia melandasi poia pikir rakyat Indonesia dalam
beragama Indonesia bukan negara dengan paham athei,g, Pancasila rnengajarkan rakyat Indoncsia rintuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang rnenjadi pennasalahan apakah Pancasila juga akan menghonr-rati orang
yang nteiniiiki lebih dari satu agama, (karena
kcpercayaan dan inenjalankan semua ajaran
agama yang dirangkul menjadi paham nrulti
agama) yang climaksud rnurlti agan"la dalam kehidupan bcrnlasyarakat adalah mcngakui semua
agama scbagai budaya tiani penghornratan terhadap pluralismc agailtir. Terhadap hal ini akan
diyadikan tolok ukur scbagai ancaman baru dalam kehidupan bcraganra" Tirnbulnya ancaman
lraru ini merupakan tindak pidana dibidang keagarraan akan menimbulkan konflik-konflik keagamaan'.
Istilah "tindak pidana atau delik agama"
dapat diartikan dalam beberapa pengertian dalam uraian KUHP di Indonesia yang mengandung beberapa pengertian yaitu :
l. tidak piciana/delik'omenurut agama",
7

lnternational IDEA (Instinre Jbr Democrctsy and Elec-

torctl Assistance), Penilaian Derlokratisasi
Pengernbangan Kapasitas
IDEA,2OOO.

di

Indonesia.

Seri 8. Jakarta; Intemational
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2. tindak pidana/delik

II,

No,

"terhadap agama";

dan

3. tindak pidana/delik "yang berhubungan
dengan agarna" atan termasuk kehidupan

beragarra".

Delik agama yang dijelaskan dalam rangkuman pengertian (sub 1) aclalah mencakup pcrbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yarrg
rnenurut aturan hukum yang berlaku mempakan
tindak pidana dan jika dilihat dari parrdangan
atau kacamata agama merupakan perbuatan
yang dilarang/tercela, atau pelbuatan itr.r tidak
melanggar hukum tetapi menurut aturan agama
merupakan perbuatan tercela atau terlarang8.

I, Dssentber

Perlunya dilakukarr kriminalisasi delik

8
e

hsl,
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Roscoe Pound (1870-1964) pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat
untuk rnerrrl:erbaharui (merekayasa) masyarakat
(law,t ct,s a tool of sociol cngineering), Pound dapat mcrncnuhi peranarrnya sebagai alat tersebut,
Pound lalu nrembuat pcnggolorrgan atas kepentingan-kepentirrgan yang harus dilindungi oleh
hukurn scbagai bcrikut lo:
a. Kepentirrgan umum (public interes):
l. kepentingan negara sebagai badan
hukunr
2. kepentingan negara sebagai penjaga
kepentingan
b. Kepentingan masyarakat (sosial interet.st):

l.

agama nrerupakan hasil simposium di Bali pada

tahun 1975 "Pengaruh Kebudayaan dan Agama
Terhadap Hukum Pidana" yang disampaikan
Oemar Senoadji berjudul "Delik Agama". Teori-teori delik agarna yang dikernukakan adalah e:
1. Religionsschutz-Theorie (teori perlindungan "agama"). Menumt teori ini, "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, rnelalui peraturan
perundang-unclangan yang dibuatnya;
2. Geftihlsschutz-Theorie (teori perlindungan "perasaan keagama-an"). Menurut
teori ini, kepentingan hukum yang akan
dilindungi adalah "rasa/perasaan kegamaan" dari orang-orang yang beragama";
3. Friedensschutrz-Theorie (teori perlindungan "perdarnaian / ketentraman umat
beragama). Objek atau kepentingan hukurn yang dilindungi memtrut teori ini
adalah "kedamaian/ketentraman beragama interkor-rfesional (diantara perneluk
agama/kepetcayaan)" atau dalanr istilah
"Ierrnannya disebut "der religids interlronfes,;ionelle Friede" yang dapat diartikan bahwa religids : beragama, interkonJbs s i o n e I I e : diantara pemeluk agama
/kepercayaan, (Friede : perdamaian) jadi lebih tertuju pada ketertiban umum
yang akan dilindungi.

2015,

2.

kepentingan akan kedan-raian dan ketertiban
perlindungan lembaga-lembaga sosial

3. pecegahan kemerosotan ahlak
4. pencegahan pelanggaran hak
5. kesejahteraan sosial

c. Kepentingan pribadi (private interest):
1.

2.
3.

kepentingan individu
kepentingan keluarga
kepentingan hak rnilik

Dari klasifikasi Pound tersebut, dapat ditarik dua hal : pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jeher.ing dan
Bentharn, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalarn perken-rbangan sosial. Kedua,
klasifikasi tersebnt membantu menjelaskan premis-prerlis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim. pengacara, dan pengajar hukurr menyadari akan prinsip-prinsip
dan nilai-nilai yang terkait dalarn tiap-tiap persoalan khusus.

Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problcln satnpai jalan pemecahannya yaill:
hr
l. mengenal problem yang dihadapi sebaikr"

Darii f)armodiharjo dan Shidarta. Pokok-polroli Fitsafat
Htrkum, apa dan bagaintana Filsa.fbt htrhrm Indonesia.
Jakarta. Penerbit; Gramedia Pustaka Umurn, 2006, hhn
130-131.

Op Cit, Barda Nawarvi

lbid.hlnt2
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Satlipto Raharjo, Ilmu Htkum. Cetakan ke-2, Bandung.
Penerbit : AlLunni. 1996. hlm 170-171.

ll'ewenang dan Tugas Ptmerintah Dulau Perkentbangun Pslranr Pluralisma Aganru

baiknya. Termasuk didalam mengenali
dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan
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Memahami nilai-nilai yang ada dalarn
masyarakat. Hal ini penting kalau ,sttc,iol
engineering itu hendak cliterapkan pada
masyarakat dengan sektor-scktor kehidupan majernuk scperti tradis.iunal, modern
dan perencanaarl. Pada tairap ini clitentukan nilai-nilai dari sekitar mana yang di-
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dan memilih mana yang paling iayak un-

tuk bisa dilaksanakan.

Mengikuti jalannya pcncrapan hukurr
dan mcngukur

ri

memperkenalkannya ditahun

3. Membuat langkah hiprotesis-hipotesis
4.

I'-

memperkuat konsep Lawrence M. Friedman
tentang.
hukum yang terdiri dari 3 (tiga)
^sistem
elemenr2, (l) struktur hukurn (tegat struktu;e),
(2) sr-rbstansi hukum (legal substance), (3) budaya hukun-r (legal culture), unsur sistem hukum
ketiga yaitu legal culture (kultur hukurn), yang
sebelumnya belum dikenal, sebelum Friedman

pilih.
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si-
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e

f'ck-clcknya.

Pluralismc hukum buliaunya hanya rnengenai beraneka ragamnya hukum positif yang
ada, baik antarbangsa maupiu'l di dalanr satu negara tertentu, contohnya di Arnclika Scrikat, settap'state' (negara bagian) mentiliki sistcm hukum, sistem peradilan dan hukum positif masing-masing negara. demikian juga dengan Nesara Kesatuan Republik Indonesia sctiap daerah
memiliki hukum lokal daerahirya, mclainkan juga, pluralisme hukum adalah mengenai perilaku
dari masing-masing individu atau kelompok
vang ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini, dan tentu saja sangat tidak rcalistis, ketika berbagai sistem hukum, sistern peradilan
dan hukum positif yang sangat ;riirral atau beraneka ragam itu, hanva dikaji dengan nlenggunakan salah satu jenis pendckatan secara scrnpit
saja, misalnya menggunakan pendekamn positivis normatif belaka, atau hanya menggunakan
pendekatan empiris saja, atau pendckatan rnoral
belaka. Tak ada metode yang lebih relevan unruk menghadapi berbagai isu hukum di era global dunia dewasa ini, kecuali dengan penggLlnaan proporsional secara serentak ketiga pendekaian hukum : normatif, ernpiris r1an filsufls, dan
irulah dikenal dengan trianggulor. conceltt of {e:ol pluralisrz. Konsep ini dikenalkan se.jak tahun 2000 kemudian dimodiflkasi pada tahun
1006 oleh Wemer Menski, seorang prolesor husum dari University of I-ondon, yang rnenonjolian karakter plulal kultur dan hu]<ltr . l't'i,ntggu.-u' concept af legal pluralism dari X4enski ini.

Gambar 2 : (Skcrna) level

ri'

intrin,yic, the second

Para ahli antropologi yang kontemporer
juga berusaha mendefinisikan kebudayaan seperti Lawrence M. Friedman yakni bahwa kebudayaan memiliki banyak makna dalarn konteks
dan definisi yang berbeda. kebudayaan sering
dipakai o'untuk mengacu produk masyarakat dalani bidang intelektual, musikal, artistik, dan susastra"r+. Sedangkan Clifford Geertz. kebudayaan sering dipakai o'untuk mengacu keselumhan
cara hidup dari suatu kelornpok masyarakat: nilai-nilainya, praktek-prakteknya, simbol-simbolnya, pranata-pranata dan hubungan antar manusials.

Uraian Menski tentang gambar diatas adalah bahwa kalau kita ibaratkan hukum itu sebagai pohon, maka kita tidak dapat memandang
bagian-bagian pohon itu secara parsial, melainkan secara total. Kita tidak boleh memandang

'' Lar"rence M. F-riedr-r-ran , Anter.ican l-aw (The New
York-London W W Norlon Cornpany, 1984), hlm 6
'r Achmad Ali, Menguak Teori Hirkum (Legat Theon,)
clan Teori Peradilan (Jutlicialpridence) tennasuk interprela.si Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media Group,2009, hlm I84
'u Op Cit, Lawrence M. Friedrnan, hlm 7
'' La*rence E. Harison and Samuel P. Huntington (Edilot'J, Culture Nlatters, New York: Basic Books. 2000.
hlm xv.
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sebagai kayunya hanya dalam fungsi sebagai
"akar" (yang dalam hukum adalah masyarakat
dan nilai-nilai hukumnya), yang menyerap ntakanan dari tanah, kita tidak boleh memandang
sebagian kayunya hanya dalarn bentuk batang
yang memperkokoh pohon itu (dalam hukum
adalah hukum positif), dan kita tidak boleh memandang sebagian kay.unya hanya sebagai dahan ranting yang nrenjulur ke atas langit dan ke
berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi
(di dalam hukum adalah nilai-nilai moral, agama dan etika). Hukum jika diibaratkan pohon.
maka seluruh kayunya harus dipandang secara
total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri
dari; hukum yang dilahirkan oleh masyarakat,
hukum yang merupakan produk negara dan nilai-nilai moral, keagamaan dan etika, ketiga pilar utama itulah hukum yang utuh.

IV. PEMBAHASAN
A. Pemahaman masyarakat Indonesia

tentang pluralisme dan penodaan agama
Pluralisrne agalna dalam kehidupannya di
Indonesia adalah suatu realitas, agama adalah
hakikat manusia Indonesia, Indonesia sebagai
negara dengan latar belakang keragarnar-r dihuni
oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi
agalna yang berbeda-bedar6. Hampir semua agatna tumbuh dan berkembang di Indonesia, karenanya pluralisrne agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif-transformatif,
dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi
konstrukstif agama akan berkembang jika setiap
umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya
untuk menahan diri agar potensi konflik dapat
ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama
akan mengelnuka jika masing-masing komunitas umat beragama tidak menjunjung nilai toleransi dan kemkunan. dengan menganggap agamanyzi paling benar, superior dan mcmandang
inferior agama lain.
Pcmaharnan masyarakat tentang pluralisme agalra. secara etirnologi, pluralisnre aganta

terdiri dari dua kata yaitu "pluralisme"
tu

dar]

Lira Wal.ryuninto dan Abd. Qadir Muslirn, Memburu
qkar Pluralisrne Agan'ta. UIN N4aliki Press, N4alang.
2010. hhn 61.
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"agama". l)alam baliasa Arab diterjemahkan
"ol-ta acldudiyl,ah al diniyyahtrlT dan dalam balrasa [nggris "religious pluralisnz". Oleh karena
itu istilah pluralisme agama berasal dari inggris,
maka untuk mendefinisikannya secara akurat
r.nerujuk kepada kamus bahasa lnggris. Pluralism berarti "jama" atau lebih dari satu. Pluralisrn dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengerlian. Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orans yang memegang lebih dari
satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersama,
baik bcrsifat kcgersjaan maupun non kegerejaan. Kcdua, pcngeftian filosofis, berarti sistem
pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang ntcnclasar lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pcn_uertian sosio politis: adalah suatu
sistem yang nlcrlgakui ko-eksisten*qi keragaman
kelornpok, baik yang bercorak ras, suku, aliran
maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi
aspek-aspek perbedaan yang sangat karateristik
cliantara kcion-rpok-kclompok terscbutl 8.
Istiiah "pluralisme agama" rnasih sering
disalahpahami ataLl mengandung pengerlian
yang 1<abur" meskipun terminologi ini begitu populer clan tarlpak disambut begitu hangat secara
nniversal. Namun dari segi konteks, "pluralisme
agarra" sering digur-rakan dalarn studi-studi dan
wacana-wacatra sosial ilmiah pada era globalisasiie. istilah ini telah menemukan clefinisi dirinya
yang sangat berbcda dcngan yang dirniliki sentula (d i c t i o t1 a t'.r' d e.fi n i t ion). Jhon Hick2o menegaskan bahrva pluralisrnc agarna adalah
suatu gagasan bahwa agafi;a-agama besar dunia
mempakan persepsi dan konsepsi yang berbeda
tentang. dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Real atau Yang Maha Agrlng dari dalam pranatcr culturalmanusia
tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati,
sampai pada batas yang sama". Dengan kata
r7

Anis fuialtl< Thoha, Tren Pluraiisme Agama, Tinjauan
Kritis, Penerbit Perspcktif, Jakarta. 2005, hlm l 80.
It RiyaI Ka'bah,
Nilai-nilai Pluralisme clalam Islam, Bingkai Cagasan yang bcrserak, (Ed). Sumin, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005. lTlrl 68.
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Sum M. Chan. Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era

Otonorni Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007. hlm137.
r0.lol.rn

I{ick, I Pluroli.g View, dalant Four Viey,s on Salt,trtion in o Pltrralistic' World (.Grand Rapids: Zondervan,
I 995)^ hlm 29-42

ll/ewenang dan Tugas Pemerintah Dalam Perkembangan paham F!urulisnta Aganw

lain, Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya
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semua agama adalah merupakan "manifestasimanifestasi dan realitas yang satu". Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain21.
Globalisasi22 mengandung makna dan implikasi yang dalam. Menurut Muladi, dari segi
hukum, kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat giobal dengan
segala kompleksitasnya, tidak dapat dibiarkan
be{alan tanpa norma dan tanpa rule of law.
Persiapan masing-masing negara, baik secara
internal maupun eksternal harus dilakukan apabila bangsa dan negara tersebut ingin menjadi
independent variable dalam era globalisasi.23
Satjipto Raharjo juga menyatakan pendapat
yang sama bahwa globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (the ends of
nation state). Kondisi semacam ini tidak dapat
dibiarkan berjalan tanpa norma dan yule of law.
Globalisasi menuntut perubahan sistem yang
menyeluruh, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya,
termasuk cli dalamnya aspek kejahatan. Dampak
globalisasi adalah rnelajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju
ke negara berkembang.'*
Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang
ekonomi. Globalisasi juga terjadi di bidang-bidang iptek (ISO 9000), pendidikan dalam bentuk kelas-kelas paralel pendidikan jarak jauh
(distance education) yang menempatkan aktivitas pendidikan sebagai komoditi perdagangan,
sistem informasi melalui internet yang sering dinamakan library in the sft;r, masalah sosial budaya (misalnya isu tentang lingkungan hidup
atau perdagangan arang, masalah politik (de-

''

Anis Malik Toha,Op.Cir, hlm t5-16
Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Alih Bahasa Haris Mu-
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n-andar, Erlangga, Jakarta, 2004,
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Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, penegakan

dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi. Demolrratisasi, Halc Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum
di Indonesia, Editor Tafzani, The Habibie Center, Jakarta,
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rnokratisasi dan HAM, dan sebagainya. Namoaknya usaha untuk mempcrtahankan pola-pola
kehidnpan yang bersifat domestik, jargon-jargon
politik yang bersifat nasional, dan aktivitas dorxcstik yang eksklusif tidak dapat dipertahankan
irgi. Kecenden:ngan global di berbagai kehidurair di atas tidak berdiri scndiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Yang men.iadi pertanyaan
iiLure i adalah serbg.;apn jauh doktrin-doktrin dasar setiap bangsa (untul< bangsa lndonesia: Pancasila dan UUD NRi i945 dengan segala retleksi pcngaturann5ra) dalam konteks kehidupan globai tidak dranggap. justru sebagai kerrdala globalisasi. Scbaliknya, seberapa jauh pula aspirasi-aspirasi global dalam berbagai kehidupan terscbut dzrpat dirtranlaatkan tanpa harus mengorhankan jati diri bangsa. Di sinilah hukum ditantans untuk berperan scbagai ntekanisnre pengintcgrasi, mcrnpersatukan berbagai dinrensi kepcntingan. scpcrti antar-kcpentingan intemal
bangsa. antara kepentingan nasional dengan kepcntingan intcrnasional, antar-scktor kehidupan
nrisional, clan sebagainya.2s
Pcmikiran pluralisme agama nruncul pada
rirasa vang disebut pencerahan (enlightenrnent)
Eiopa, tcpatnya pacla abad ke- I 8 Masehi masa
i/r.lng sering discbr-rt sebagai titik penlulaan
bangkitnva sc.rakan pcrnikiran globalisasi. Masa
ir:i v-ang ciiw'amai dc.ngan \vacal1a-wacana baru
po'colakan pemikiran manusia yang ber-oricntasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan
trcmbebasan akal dari kungkungan-kungkungan
.rgema. l)i tengah hiluk pikuknya pcrgolakan
pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekucnsi logis dari konflik-konflik yang terjadi
antara gereja dan kehidupan nyata di luar ger-eja,
rnuncullah suurtu paham yang dikenal dengan
"libcralisrns", yang kornposisi utamanya adalah
kcbebasan, toieransi, persamaan. dan kcragarran
atau piuralisme. Oieh karena paharn "liberalisme" pada awalnya muncul sebagai mazhab sosiill politis, maka wacana pluralisme yang lahir
dari rahimnya, termasuk gagasan pluralisme
agama itu sencliri muncui dan hadir dalam kenrasarl "pluralisme politik26" Qtotitic,al plurali.tnt). yang llterutpakan produk dari "liberalisme
poi itik" Qtol itic: al I i bera I i sm).
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Satjipto Rahardjo, Fembangunan Hukum di Indonesia
dalam Konteks Situasi Global, Makalah dalam Endang
Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. 1996,
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Op.tit., Mulacli, hal. 123.

Editor Ufran, Genta Press, Jakarta,2007, hlm. 90.
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Pluralisme agaffra di Indonesia saling tarik
menarik sehingga menimbulkan masalah antara
teologi, sejarah dan primodialisme, pluralisme
ketika berhadapan dengan masalah teologi dalam lingkungan intern umat beragama sendiri,
baik Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha,
Konghucu dan agama-agama lain, masih disibukan oleh persoalan truth claim (klaim kebenaran) dengan melupakan aspek esoteris agamaagama yang ada. Masalah sejarah, secara historis, penjajahan Belanda sering kali menjadi beban sejarah yang mewarnai hubungan ini, karena Belanda selalu diidentikkan dengan Kristen, dan dalam setiap kebijakan politiknya selalu
berpihak pada agama Kristen. Masalah lain dalam melihat pluralisme di Indonesia adalah primodialisme, juga dianggap sebagai faktor pengganjal dalam memahami persoalan kebenaran
universal, termasuk menghambat perkembangan
pemikiran keagamaanzT .

B. Wewenang dan

tugas pemerintah dalam
perkembangan paham pluralisme agama
dan konflik penodaan agama
Fenomena munculnya kelompok/aliranl
paham agama baru dilatari dengan perubahan
sosial politik. Runtuhnya rezim Orde Baru jelas
membuka simpul kekuasaan yang dalam pada
masa kekuasaannya sangat mengontrol sekali
kehidupan masyarakat. Kebebasan ini dirayakan
masyarakat dengan aneka ekspresi seperti lahirnya pengertian dan paham kebijakan multi partai. Sementara di wilayah agama, ekspresi tersebut ditandai dengan menjamurnya kelompok/
aliranlpaham yang sebenarnya berakar dari agama induk atau agama asalnya. Bahkan muncul
paham liberalisasi pembawa angin segar dengan
aliran pluralisme. Paham liberalisasi ini sebenarnya menginginkan kesatuan dari semua keragaman agama agar tidak adayang eksklusif dan
merasa benar, dalam penyebaran dan pengajaran
agamanya tersebut. Argumentasi pada sila Ketu-

hanan Yang Maha esa merupakan manifestasi
dari penghormatan kepada hak-hak yang paling
asasi kepada manusia Indonesia. Pancasila
memberikan gambaran yang luas terhadap esensi hak asasi, oleh karena itu dapat di jadikan
27

Karlina Helmanita, Pluralisme dan lnklu.sivisnte Lslant

di Indottesia: Kearah Dialog Lintus ,lganta. PBB UIN
Jakarta. Jakar-ta.2003. hlm 6-11.

200

193 - 204

acllan karcna kedr-rdukan UUD 1945 mengarah
pada pengakuan dan penghormatan terhadap pemclul< alirau kepercayaan.
Dalam strukttir hukum kenegaraan, maka
tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh
komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering
disebut birokrasi penegak hukum. Str-uktur hukum adatrah pola yallg memperlihatkan tentang
bergaimana hukuur itu di.jalankan menurut ketentuan-ketentuan fonlalnya. Struktur ini memperlihatkan bagairnana pengadilan, pembuatan hukurn dan lain-lain badan sefta proses hukum itu
berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para
pelaku hukuln pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubnngan hukum.
Pada waktu orang sepakat untuk rnelakukan perbuatan hukum dengan kesepakatan akan aturan
hukum maka inilah yang disebut sebagai substansi hukum.
Nlcnurut Lawrence Friedman, disamping
struktur lrukum (legal struclure), dan substansi
hrrkum (legal substance) tersebut masih ada satu
unsur lagi yang penting dalarn sistem hukum,
yaitu uirsur ttmtuton dan permintaon2s. Oleh karena kesulitan mengalarni kesulitan dalam men-

cari istilah yang tepat untuk unsur

tersebut,

Lawrence Friedman lalu mernilih istilah kultur
hukum (legal culture). Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau pemakai .jasa hukum,
seperti pengadilan. Dua orang yang berser-rgketa
karena sesuatu persoalan mengenai suatu hak.
Sebagai kelanjutan, keduanya dapat menempuh
bersama cara nntuk penyelesaiannya, (bisa dengan adu fisik, bisa meminta jasa advokat, atau
jalur hul<um yaitu institusi pengadilan). Dalam
hal tersebut terakhir penyelesaian melalui institusi hukum, dengan rnembawa perkara tersebut
kedepan pengadilan pada hakikatnya merupakan
hasilk positif dari bekerjanya berbagai faktor
tersebut diatas. Ha1 ini sebaliknya tentu saja dapat terjadi.
Wcwcnang negara rnelalui lembaga pemerintah dalarn hal ini Kejaksaan adalah berdasarkan Pasal 30 (3) butir d dan e, Undang-undang
Nornor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Re-

'* M.

La*'r'ence Friedman, The l-egal System, A sociol
science per,roective. Nerv York: Russel Sage Foundation.
1975.
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publik Indonesia. Butir d. pengawasan aliran
kepercayaan yang dapat membahayakan ma*
syarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam unit
Kejaksaan tugas ini di Sub Dit. PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. No.
Kep.116lIA1611983 tanggal l6 .luni 1983 yang
bertugas untuk mengawasi2e:
a. Aliran-aliran kegamaan meliputi: sekte
keagamaan, gorakan keagamaan, Pengelompokan Jemaah keagamaan.
b. Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi : aliran-aliran kebatinan, kejiwaan,
kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan sebagainya.
c. Mistik Kejawen, perdukunan, peramalan, paranormal. Aliran-aliran kegamaan
sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran-aliran kepercayaan sumbernya adalah budaya bangsa dan mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya
dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya-daya cipta, rasa, karsa dan hasil
karya manusia.

Lebih lanjut konsep Mochtar rnengartikan
FIukum scbag-a.i o'sarana". pokok-pokok pikiran
bcliau adalah ro:
l. bahwa ketcrliban dan keteraturan dalam
usaha pcmbangunan dan pembaruan dalant usaha pcntbangunan dan pembaruan
tltcntang cliinginkan. bahkan tnutlak perlu. darr
2. [;;:hrva huklun dirlarn arti liaiclah diharapl<an ciapat mengarahkan kcgiltan rnanusia ke arah yarig clikehentlaki oleh
pcmbanguntrn dan pemharuan itu. Untuk
itu cirpcrlLrkan sarana bcrupa peratlltan
hukunt 1,ang tcrtr-rlis (baik pcrundang-unciangan ltlaupllrl l,,urisprudensi), dan hukur-r-r yiurg berhentuk tertulis itu harus sesutri dcngan hukum yang hidup dalarn
masyarakat.

Sarana lebih luas daripada "alat" (tool),
alasann,va

ngan dalarri proscs pentbaruan hukum le-
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Berdasarkan fakta atau bila terjadi pelanggaral maka lembaga Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Polisi dan tetap berdasarkan aturan
hukum dan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum (di Indonesia) tidak cukup
berperan sebagai alat, tetapijuga sebagai sarana
pembaruan masyarakat. Pemikiran ini oleh sejumlah ahli hukum Indonesia disebut-sebut sebagai mazhab tersendiri dalam filsafat hukum,
raitu mazhab Filsafat Hukum Unpad. Mengingat pembangunan kehidupan sosial-ekonomi
ini selalu ikut mengambil peran, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dikontrol agar
herlangsung tertib dan teratur. Dalam hal ini huirum tidak lagi berdiri di belakang (het recht
hinkt achter de feiten aan) tetapijustru sebalikn}?.

:

l. di indoncsia peranalt perundang-unda-
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kan dengan Amerika Serikat. vang mellempatkan vui"ispr:densi (khusus putusan ,Srry;r'erne Court) pada tempat yang
lebih penting.
I(onscp hukrun sebagai "alat" akan men_cakihatkan hasil yang tidak jauh berbeda dan pelterapan "legi.snte" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan Indonesia ada sikap
yang nter-lLrniukan kepckaan masyarakat
untul< menolak pencrapan konsep seperti

itu.

3. Apabila "hltkutn" disitri tennasuk juga
hukurn intcrnasionill, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diicrapkan jauh sebelunt konsep ini
diterinta resmi sebagai landasan kebijakan hukuiu nasional.
Berdasarkan uraian dan perlimbangan diatas dapat diambil pokok pikiran bahwa irukum
sebagai sarana pembaruan- masyarakat merupakan konsep pembangunan'' latau pernbinaan?)
tn

tbid, hrm I 98- 199.
Nyonran Serikat Pi-rira Jaya, RelevrttLsi I{ukttnt pidanu
aclot daluni Pemltaruan flukunt Piduna Nasional. pT
Citra Aditya Bai<ii. Bandung, 2005, hlm 3-4.
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hukum yang paling tepat dan relevan samilai
saat ini. Masalahnya terletak pada seberapa jauh
pembentukan peraturan perundang-undangan
baru (dalam bidang-bidang hukum yang dianggap netral itu) telah diantisipasi darnpaknya bagi
masyarakat secara keselun-rhan. Ada tiga catatan
yang dapat diberikan sebagai pelengkap uraiau
diatas. Pertama, harus disadari bahu,a bagaimanapun hukurn merupakan suatu sistem. yan-e keseluruhannya tidak lepas dari nilar-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu penger-nbangan satu bidang hukum (yang dikatakan netral
sekalipun) juga akan berpengaruh pula pada bidang-bidang lrukum lairrnya. Scbagai coutoh,
peraturan perundang-undangan dibiclang penanaman modal rnemiliki keterkaitan dengan masalah hukum pertanahan, yang di Indonesia belum dapat discbut scbagai bidang yang netral.
Keduu, penetapan tujuan hukum yang terialtr
jauh dari kenyataan sosial scringkali menyebatrkan dampak negatif yang pcriu diperhitungkan.
Sebagai contoh, pen-rbentukan LJndang-undang
No.l4 tahun 1992 tentang Lah.r Lintas dan Angkutan Jalan, sesungguhnya dapat dilihat dalarn
konteks ini. Produk hukum tersebut dapat dikatakan sebagai wujud social engineering untuk
mengarahkan rnasyarakat indonesia dari kebiasaan tidak disiplin berlalu lintas menjadi berdisiplin. Kendati dernikian, kondisi seperti ini diharapkan oleh Undang-undang terssbut rupanya
terlalu jauh dari kcnyataan sosial yang ada. Ivlasyarakat rnerasa belurn siap untuk rncngikr,rti
instrumen hr:kum itn. Akibatrrya, stahilitas sosial (bahkan politik) tcrganggu. Scbagai pcmccurhannya diberikarr beberapa konsesi kepacla nrasyarakat dengan mencrapkan isi unclang-Llndang
itu secara bcrtahap, yang sebehlmnya tidak pernalr dibayangkan akan tcriadr. Ketigo, konsclr
social engineering ticlak bolclr bcrhenti pacla
periciptaan pcraturan hukum terttulis karcna hukum tertulis sepcrti itu sclah-r mengalarni ketcrbatasan. Konsep ini rncmcrlukan pcranan aparai
penegak hukum yang profcsioanl. untuk lremberi.jiwa pada kalimat-kalimat yarrg terlulis pada peraturan perundang-undangan itu. Aparat
penegak hukurn, khususnya hakirn, harus mampu menggali niiai-ni1ai hr"rkum yang hidup dalam masyarakat. scperti ju-ua telah diauattatkan
dalam Undang-r.rndang No.4 Tahutt 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kckuasaan Kc-
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irakiman. clan kcn:uciian menggunakan nilai-nilai yairg baik itri rlalam rangka mcnterjemahkan
ketcntuar hril<',i:r yang berlakr,r.
Hukunt tertulis 1,ar-rg rnenjadi acuan pemerintair dalirm nrcnerapkan peraturan agama, dalarn l<ehieiriparl rrasyarakat Indonesia tnendapat
kedudukan yang sangat dihormati keberadaanuya. karena itu iiidalam Pancasila kedudukan
agalrra diletakan paiing atas. walaupun dalam
sejarah scbclumnva berdasarkan pidato Bung
Karno pada tanggal I .Iuni 1945 menyampaikan
usul konsepsi Dasar Filsafat Negara "Ke- Tuhanan Yarrg h4aha F sa" pada urutan ke lima (Paling ba-wair1.': ilan apabila tidak seperti sekararlg mungkin keiri,Jupan keagarnaan akan disamakan dcngar kcheragarnan budaya yang ada di
lndonesia paila saat itu, sekarang dan yang akan
datang. T'api kcnyatiian rnetubah pikiran pendiri
ilcsara sr:iiingga lietuhanan Yang Maha Esa,
cliictakkan pacla urutan pertarna dalam kedudukannya scbagar ideologi bangsa Indonesia.
Daiairr klillin waktu lebih dari tiga dasa
\\arsii tcrakirir ini ada bcberapa peristiwa di berbagai lvila.vah rei'!acii konflk yang bersumber dari potcnsi kcmlijcmukan budaya yang cenderung
seniakin mcniiighal kualitas nlaupun kuantitasnya di r-ieger"i iri. kriirt-iik-konflik yang terjadi di
Areh. Elapila. i\,iairiku. Sarnpit, Situbondo, .Iakarta, i{'fR, i-ari-rpung, Pnso. Pontianak, dan di
clacra!: i;iii:rrya iliirupakan ckspresi dari pertikaiiln vaiig i-.i:r:;i-ltribcr dari potensi kernajemukan irLrtla;vu dalii;:,r inasyarakat mr,rlti kultural Inclonc-sia" " {-,ntirk lncr:gantisipasi tcrjadinya konllik ilalar.lr 'artlring irr:aganraan rnaka cliatur pada
a{uran d;isar li::lurrr Unclang-Undang Dasar tairrrn l9:15, Pns.:i 2t E IJUD 1945. Pasal 29 (2)
i.J[,rDlt)45 dlur Pi:ngaturan khusus dalam Pasal
22 (l) UtJ No.39 i ltlqg Tcntang I'Ia[< Asasi Manusia. [)*da tairuri 60-an agalna yang diakui di
hrdoncsia ltanya iirra agar:ra yaitu : Islam. Kristcn Katholik. Kri:ricn Protestan. IlindLr dan Bucilra. r:lulS ;:lri;: 'vnlitli itu dil<etahr"li sccara
u11.itinr iriihr,r'a li Itr;ttr7hut'ti bukanIalr agama me-

"

Isma.,n, Tinjauan Pancasila : Dasar Filsafat Nega.ra

Republik Indonesia, Bandung. Penerbit: Carya Remadja,
1981, hllrt 81.
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dalam Masyarakat Multi Kultur
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lainkan dianggap sebagai l<cbudayaan elari aja- syarakat Indoncsia tentang pluralisme dan peran nenck moyailg dari tcrnpat assinya. Dcngan nodaan agama, bahwa pengaturan kehidupan
dikeluarkannya Inpres No. i4i 1967 pacia ntasa bcragarna sudah jelas diatur dalam pasal 29
itu diskrirninatil'tel'hadap Etni.t' 7'ioug #ori sa- UUD 1945 Ncgara mengakui adanya agamangat jelas, dengan membatit-ci i<clbebasan br-ra- asama yang dipchrk oleh penduduk di lndonesia
gama, melarang bebas setr!-ta ftggiatali kcagaiaiah Islam, Kristen. Katolik, Hindu, BLrdha clan
maan yang bcrhubungan Koflghltcu. .iusa drantikhonghucu (Cnrtfirsius). FIal ini clapat dibuktisipasi dengan Kitab Undang-Undang l{ukLrm pikan dalam sejarah pcrkernbangan Agama-agama
dana Pasal i 56a dal-r Pasai i 69). serta l,lnilangdi lndonesia. Karena 6 macam agama ini adalah
Undang No.1 PNPS/I965 renlang penceqahan
agama-agama yang dipeluk olch hampir seluruh
Penyalahgunaan dan atau Pcnodaan r\ganla.
pencir-rduk [ndonesia. kecuali mereka mendapat
Berakhirnya iarangan terhadap pcntbatasan nt- jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29
ang gerak Khonghucu berakhir pada tahun 2000
avat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mensilam dengan dikeluarkannya Kcpprcs Nomor: 6 dapat bannran-bantuan dan per:lindultgan seperti
Tahun 2000 tentang pengakuan Khonghucu se- 1'ang diberikan oleh pasal ini. Tidak berarti bahbagai agama, oich presiden K[l Abdr:rrahr.nan
wa agarna-agama lain, misaln5ra kelompok agaWahid (Gus Dur) sebagai penclobrak vitnq me- ma: Yahudi, Zarasustrian, Shinto. Taoism dilamegang teguh paradigma Postnrociern" yang rang di Indonesia. Mereka mendapat jarninan
ingin mewujudkan pluralisrne aqama cii Indone- penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat
sia. yang scbenamya .juga mcnciapar dutr(ungan 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak medari Nur Kholis Majid (Cak Nur). Dan ciiharaplanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dakan social engineering di bicl:rrig keagamaan lam pcraturan ini atau peraturan perundangan
\ang tentunya harus diperhatii<ati atas pclangga- lain.
ran hak asasi nranusia.
Wewenang dan tugas pemerintah dalam
Era globalisasi saat ini" dimana huburrgan perkcmbangan paham multi agarra dan konflik
antar warga di dunia tidak lagi clibatasi oleh scpcnodaan aganla terhadap badanialiran kebatikat-sekat sempit otoritas kaku dari rnasins-nra- nan, Pcmerintah berusaha rnenyalurkannya
ke
sing negara, dengan kehadiran teknologi cang- arah pandansan yang sehat dan kearah Ke-Tugih yang bernama 'Jaringair inteinet" semua bi- hanan Yang Maha E,sa. Hal ini sesuai
dcngan
dang melalui komunikasi ini ncn.vebabkan cin- kctetapan M.P.R.S. No. Ilr'MPRSil960,
larnpinra tiba-tiba rnenjadi suati-r "negara dunia,,. Se- ran A. Bidang I. angka 6. Dengan kata-kata
:.ap warga dunia suka atau tidak suka akan ber- "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan
se-eala rnaiadapan dengan hul<um asing. 1-ring teiltlutva tak
carn kegiatan yang bersitat keagamaan, n-risal:-nungkin persis sama atalr bahkan sangat kon- n.va ntei"ramakan suatu aliran sebagai
Agama,
:ras dengan hukunr di negar.a sencJir.i. Setiap mempergunakan istilah-istilah dalaru menjalan:enduduk dunia yang nrelakrikan per-jaliintrn ke kan atau ntengarralkan ajaran-ajaran kepercaya:egara asing, baik sccara fisik ataLr melaiui jari- annya ataupurr melakr:kan ibadahnya dan
seba_
:.gan intemet akan mcrasakan kchadiran realitas
gainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat dike:^uralisme hukun-r itu dalam kchiclupannl,a.
tahui oleh Departemen Agama vang untuk itu
m clllpunya i alat-alaLl cara-cara u ntuk meriye li di \. PENUTUP
hinya.
Berdasarkan uraian diatas, ciapat clitaril<
:.3simpulan sebagai berikut : Pemahaman ma-
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