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Munculnya ajaran Ngaji Lelaku pimpinan Yusman Roy di Lawang-Malang telah menimbulkan 

keresahan dimasyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Malang Sujud Pribadi 

mengeluarkan Surat Keputusan No 180/783/421/ Tentang Penghentian Pondok I’tikaf Ngaji 

Lelaku. Keputusan ini ada setelah memperhatikan Fatwa MUI, Surat dari Departemen Agama, 

Rapat Koordinasi Muspida Kabupaten Malang, masukan-masukan tokoh agama. Selain itu Roy 

juga dijerat dengan KUHP Pasal 156a tentang penodaan suatu agama. Kasus ini menjadi menarik 

karena berkaitan dengan pembatasan hak seseorang dalam meyakini agama sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang disatu sisi dan kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa tentram 

terhadap rakyatnya disisi yang lain, fenomena tersebut melahirkan wacana baru tentang 

kebijakan menjalankan agama. Peneliti mencoba masuk dalam perdebatan itu melalui pintu 

implementasi kebijakannya, dari pelaksanaan peneliti berharap bisa mengetahui seberapa penting 

kebijakan itu bagi masyarakat, serta mengetahui pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian dilakukan di 

Bagian Hukum dan Kesbanglinmas Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang serta Kelurahan 

Kalirejo. Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari 

pihak bagian hukum, pihak kesbanglinmas, pihak kecamatan Lawang dan pihak kelurahan 

Kalirejo. Dan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumentasi dan arsip-arsip. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif.  

Setelah penelitian dilakukan,dari data yang telah disajikan dan dianalisis maka dapat dirumuskan 

bahwa hal-hal yang seharusnya dipenuhi dalam implementasi seperti konsistensi dalam 

mengawal kebijakan, komunikasi antar pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan bagi mereka 

merupakan sebuah prosesi yang tidak harus dipenuhi seutuhnya dalam pelaksanaan kabijakan 

penghentian pondok Ngaji Lelaku ini. Suksesnya tujuan kabijakan serta besarnya dukungan dari 

publik menjadi alasan utama bagi mereka. Bagi mereka konsistensi hanya dipahami sebagai 

bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan jika nantinya ada masalah yang sama, komunikasi 

adalah koordinasi bulanan sedang pengawasan adalah inspeksi kelapangan ketika ada laporan. 

Itu semua dikarenakan ada pemahaman yang sama diantara para pelaksana, bahwa implementasi 

kebijakan tentang ajaran Ngaji Lelaku sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan, ditandai 

dengan ditangkapnya Roy dan ditutupnya pondok Roy  

Dari penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa S.K. Bupati Malang 

Tentang Penghentian Kegiatan Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku sebenarnya adalah sikap Pemerintah 

Daerah kabupatena Malang terhadap ajaran Yusman Roy. Langkah ini diambil setelah adanya 

desakan agar pondok itu ditutup, ketika pondok ditutup maka hal-hal yang berkaitan dengan 

kebijakan sudah dianggap selesai, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut tetap 

diperhatikan sebagai sebuah produk kebijakan yang mengandung kekuatan hukum. Oleh karena 

itu peneliti menyarankan agar pembuat dan pelaksana kebijakan membentuk evaluasi bulanan 



terhadap setiap kebijakan yang ada di kabupaten Malang. Selain itu, kebijakan dalam 

perjalanannya pasti melibatkan masyarakat luas maka Pemerintah Daerah seharusnya 

membentuk forum-forum kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik di media 

massa maupun cetak sebagai media sosialisasi terhadap masyarakat 

 


