
Bebas dari Tuduhan Penodaan agama (2)

Penqantar Redaksi Pembebasan Teflrh Santosa
Fdisi kali ini mxsih membicatakan asus ini betmula l<etika medta uwa.rakyatmerdeka.co.id pada

&nggal 2 Pebruari 2006 menalangkan gambar katikatur atau
ilustrasi Nabi Muhammad dengan cir i  cir i  betewokan,

berjenggot dan betkumis a\r'ut awutan, serta memakai sebuah sotban
tang di dal"nnta adz sebuah bom dengan sumbu rersulur. Dr rencai
.or6an rcr.eb.i berruti 'lan li iliha illallih nuhamma.dutasilufib,
dengan kedua matanya diblok merah. Gambar itu sendiri merupakan
karikatur yang dllansir sebuah media di Denmar

Teguh Santosa yang menjabat sebagai redaktur eksekutif media
tersebut dianggap paling bertanggung jawab. Apalagi, sebagaimana
disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 0PU),
penayangan gambar tefs€but tidak melalui prosedur normal, yaitu
melalui repottet, baru kemudian ditetuskan ke redaktut pelaksana.
Pcnal rngrn gambar ini. menurur J PU rr LrrnJ merLpakin ini",adf I eguh
Santosa yang tidak melibatkan stafnya.

Dalam pros€s penridikan, Teguh
Santosa tidak ditahm oleh penlidik Pobi.
Tapi  o leh Jaks.  penuntur  u@um ia
dirahan pada 19 JuLi 2006, sebelun
akniroya ditangguhkm pada 20juli 2006
esok harirya. Dalm Pbses peddmgan,
Teguh Santosn diddpingi setid*nya 5
(lima) onng penasehat hukum, antda
lain: SabroDi, SH., M. Klaituddawab,
SH., H€ndiayana, SH., Nlisbxhuddid,
SH., dar Navawi Baharudrn, SH.

Dewar Redaksl: Yenny Zannuba
Wahid, Ahmad Suaedy,

Rumadi, luoqsith chazali
Redaktur: Gamal Ferdhi, Subhi
tuhad, Nurul lllaarif, Nurun Nisa

Des.in: Widhi Cahya

tentmg hsus dim2na seorang bisa lepas
dar i  ruduha!  penodaan agama.
Pembebasan dari tuduhen pcnodaan
rgahr lni neurik untuk dikaji, karera
hal ini merupakan finomene batu lzng
nl alls tidak ada preseden sebelumnya.

Jika sebelumnln sudah dikaji tentang
pehbcbasan Muhammad Abdul
Rahha!, €disi kali id akan mengulas
penbeb"s,n Teguh Sanrosa, pemimpin
iedaLsi nedia eMvraklqrmerdeka.co.id.
Teguh Saotosa diaoggap benanggmg
jarab 1!as pemuaran karikatur vang
dianggap menghina Nabi l.Iuhamhad
dalid hedia relsebut.

Kartun \ab:Vuhammad lang dir: langkan dalam Rrlf lar \ , lerdela
Oelinc 'endiri dilan.i- dari harran Denmark /ylkn* ?osten pada ed:'i
30 September 2005. JPU Fimansyah mendakwa penanggung jawab
media milk grup laua Pos rru melanggar Pz\Jl lSOa Klab I ndarg-
undang Hukum Pidr1, (KUHP) rentang penodaan agama. Pelanggar
p"sal rni brsa drl-ufum lirna rahun peniara. KariLat x Jyllands Postei )w
sendiri menjadi kontroversi di dunia Islam, bukan saja karena dalam
l. l .m ada dokuin r idak boleh menrisurl isasi Nabr Muh;mmod .api
karena penghinaan atas orang vang disucikan dalam Islam dengan
menampilkan katakter yang bengis, meski hanya lewat gambar.
Demonsr ras '  re r j ad i  d imana  mana .  bahLan  d i  beberapa  negara
Keduta:n Besar Swedia -asal medit Jyllands Posrer-drJemparl dan
dibakar Hubungan Islam dan Batat tiba tiba kembali menegang

Di Rakyat Merdeka Online kanun itu tidak muncul petsis seperi
rcrsi astinya. Vedra iru memberi blol merah padr kedua mara pria
bersorban rer.ebur. PerTuaran te'sebut, kara Tcguh. unruk -nembcri
gambaiafl kepada pembaca tentang kartun yang dihebohkan. "Tak

ada niat sama sekali untuk menodai agama," kata Teguh. Efeknya
di luat dugaan. Piotes bermunculan. Ada yang menelepon ke redaksi.
Ada yang mengidm SMS dan menelepon ke telepon genggam Teguh.
MeJihat gelagat ini, sore harinva kartun "dicabut". Rakyat Merdeka
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Pembebasan Tesuh llanlosa
Online juga mengeluatkan petminraan maaf.

\ a m  r n  l a n r k a h  r n r  r a k  m c m r d a m k r n  a p r
amatah. Esok hadnya, sekitat 200 anggota Front
Pembela Islarn fPI) mendatangi hantot Rakyat
Merdeka Online di I{ebayotan Batu, Jakatta
Selatan. Dipimpin l\Iachsuni I{aloko, mereka
mempertanyakan alasan pemuatan tersebut.
Teguh menjelaskan, hal itu dilaLukan semata .
mata demi kelengkapan berira. "Mereka bisa
mengerti penjelasan kami," kata Teguh. Namun,
urusan masih berbuntut panjang Dua bulan
kemudian, Tcguh dipanggil penyiclik dari Unit
Cyber Cime PoldaMetto Jala. Selain mcn-rctiksa,
apatat juga menfita satu komputcr milk Rakyat
lvletdeka Online. Teguh didak*'a mclaliukan
penistaan agama. Pada 19 Juli  2006, poljsi
melimpahkan berkas pcrkaranya ke l{ejahsaan
Tinggi Jakarta Sclatan. Kcjaksaan Tinggi
b . r r i nd r \  cepa t .  Pe ran l  \ a - i  . e t c la l  m .ne r imr
kasus itu, mereka menjebloskan Teguh ke pe4jata
Cipinang Hanya semalam Telgh meringkuk di
hotel prodeo itu. Penahanan dia kemudian
ditangguhl<an atas petmintaan istrinp yang batu
tiga hari melahitkan.

Tepgh mengaku hetan deogan drprosesnla kasus
ini. la sudah bcrtemu dengan Abu BaliarBa'asyir,
Fauzan al -{nshad dari MajeLis Nfujahidin Indo
n(s rd .  < ( f l d  H . rb rb  R  z  e9  t l a ' i  FPT .  l \ I cnu ru -
Tcguh, pemimpin perrimpin ormas Islam itu
sudah tah mempermasalahl<an lagi kasus tetsebut.
Kepada Tempo, Fauzan membenarkan Teguh
pernah mcncmui dirinla. "Tah ada niat untuk
menodai agama. Itu,vang disampaikan dia kepada
kami," kata Fauzan. Fauzan menvatakan bisa
mencrima alasan TegLLh )ang menvatakan
pemuatan kartun i untuk kelenghap^n berita.
Pang l r ra  La r l , a r  FP I .  \ f : c l r . un i .  i cga
menvebutkan bahwa pihaknl,a mengerti alasan
Tcguh memunculkan l iartun itu. "Kami

mcn'etaken masalah ini selesai setelah Rakyat
-\4.rdrk.r Onlnc rncnc.rLur \artur i tu d,rn hint.r
maaf," kata dia. Nlachsuni mengaku heran Lasus
ini akhirnya dihadirhan 1,e meja hijau. "IQni tak
ocrnah mclanor\an l. .r-us ini le pnli ' : .  \rtanra.
iuololoh lirpo, Edt . )8/*xYV/al - lo
Septetulrel 20Aq.

Namun, mcnurut JPU, permintaan maaf atau
pencabutan kartun dengan serta merta
mcnghilangkan tintiak piclana. Tindak pidana,r'ang
dilakukan Teguh Santosa tetmasuli delih biasa.
Jadi, tanpa ada pelapor pun aparat penegak
hukum tetap bisa mcmprosesnla. Teguh akhfunya
memangdiptoses dengan KUIIP mcslii bcbcrapa
kalangan melakukan protes kaiena Tqluh sedang
menjalankan ptofesinya sebagai wartawan vang

scharusnya diproses melalui Undang Undang
Pers,

Sctclah mclzlui proscs pcngadilan di Pengadilan
Negad Jakarta Selatan dengan mempcrhatikan
dakwr rn  JP i  .  . k " .p . i  r c rdak rva .  ck .ep . r  | |m
penaseharhukum, majlis hakim yang dipimpin H.
Vhhjono, SH, M.Hum pada sidang terakhir pada
Rabu 20 September 2006, berpendapat bahwa
dakwaan JPU tidaL sesuai dengan tind* pidana
yang dilakuLannya, maka dakwaan JPU tidak
dapat ditet ime dan betita acata peni ' idikan
dikembalikan kepada JPU

Pembebasan Teguh Santosa dari tuduhan
melakukan t indak pidana penodaan agama
merupakan pembebasan kali  pertama kasus
penodaan agrma yang telacli ditahun 2006 yang
beberapa bulan berikutkan di ikuti  kasus
pembebasan -t\bdul Rahman dari komunitas llden.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, ̂pe
,vang bisa kita maknai dari kasus pembebasan ini?
Pertdfid, k^sis'leg)h Santosa ini bisa clikatakan
sebagai satu-satunla kasus penodaan agama lang
inisiatif pcnuntuhnnya langsung dari polisi dari
JPU. Dalam kasus-kasus penodaan agan-ra yang
tc{adi scbclumnva, biasaqa melalui proses aduan
dari masvatakat yang mcmsa dirugikan. Bukan
hanya aduan, bahkan biasanl'a diikuti dcngan
ptoses pengerahan massa untuk mendesak aparat
agar melakuLan tindalan hukum tethadap pelaku.
Dalam kasus ini,  kelompok-kelompok Islam
tadikal yang punva hobi melapotkan orang hc
kepolisian jusftu tidali mclekukan hal itu dan
penjelasan Teguh Santosa Lepada mereka bisa
diterima. Karena itu, tidak hetan kalau ada otang
vang memberi komentat, dalam Lasus Teguh
Santosa ternyata Jaksa lebih fundamentalis dati
Islam fundamentalis senditi.

Kedua, tetkair dengan komcntar di atas, ada
k e . . r n  L 1 h ! \ /  r p a r a t  p c n , u r k  h u k u m  r n g r n
dikatakan tesponsif atas sebuah kasus. Sikap
responsif tentu tidak salah kalau peibuatan yang
dituduhLan itu memang t indak pidana t 'ang
menjadi ancaman serius bagi ban,vak otang,
namun dalam kasus Tegus Sanbsa tampali bahs'a
rLpatar telzh overacting dengan mcngumbar pasal
penodaan agnma. Namun, tuduhan tersebut tidak
disertai dengan bukti-bukri png kuat, sehingga
argumen JPU mudah dipatahl,an.

Kerrga, Lasus pembebasan ini Tefgh Santosarn]
juga bisa menjadi bukti, Letiadaan tekanan massa
aLan menjadikan haLim "lebih betani". Andaikan
tekanan massa begitu kuar, belum tentu Teguh
Santosa dibebaskan dari tuntutan ini.  Meski
begitu, pembebasan dari tuduhan penodaan agama
ini tctap merupakan hal baik yang harus dicatat
dalan-r dunia pcredilen. Tanpa tekanan ternlata
hakim bisa berEkir Lebih indepeoden.ll @MD)


