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MEMASUKI bulan Juni 2007 tampaknya kita belum bisa 
bernapas lega. Meskipun sepanjang tahun 2007 aksi-aksi kek-
erasan, terutama kekerasan atas nama agama, frekuensinya 
menurun, namun hal ini ternyata hanya bersifat sementara yang 
bisa muncul pada saat-saat tertentu. Tidak adanya –lebih te-
pat, menurunnya—kasus kekerasan atau persekusi aliran-aliran 
keagamaan yang dianggap sesat, tidak berarti hal itu menandai 
adanya pergeseran paradigma keagamaan menjadi lebih toleran 
dan terbuka. Ketenangan itu hanya fenomena sesaat yang bisa 
muncul kembali pada saat-saat tertentu. 

Sepanjang bulan Mei-Juni 2007, setidaknya ada tiga kasus 
terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan yang layak 
untuk dicatat: 

Kasus Jamaah Islam Sejati di Lebak Banten; 
Kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Bandung; dan 
Kasus pembubaran diskusi di Surakarta. 

Laporan ini akan menyorot tiga kasus tersebut. 

Kasus Islam Sejati di Lebak Banten
Pada pertengahan Mei 2007, sebuah kampung kecil, Kampung 
Curaheum, Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten 
Lebak Banten dikejutkan dengan berita penyesatan terhadap 
sebuah aliran keagamaan yang menyebut dirinya Islam Sejati. 
Informasi yang berkembang, kelompok ini dituduh melakukan 
shalat hanya tiga waktu yakni dzuhur, magrib dan subuh tanpa 
menghadap kiblat dan tanpa harus berwudlu. Mereka juga di-
tuduh, dalam mengerjakan shalat hanya dilakukan dengan sujud 
kesebelah timur dan terus berputar sampai sebelah utara. Bacaan 
shalatnya juga dianggap berbeda dari biasanya. Mereka juga di-
tuding melarang melakukan shalat Jumat dan mengeluarkan 
zakat 25 persen serta berpuasa sahur juga dilakukan pada jam 
24.00. Sejauh ini belum ada informasi lain yang mengimbangi 
informasi dari aparat kepolisian dan beberapa tokoh agama. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten menyat-
akan, paham atau ajaran tersebut sesat. “MUI Banten menge-
luarkan fatwa bahwa Islam Sejati adalah aliran sesat,” kata 
Ketua Bidang Fatwa MUI Banten KH Mas’ud di Serang 
(15/5). Selain itu, MUI Provinsi sudah meminta kepada 
MUI di tingkat kecamatan se-Kabupaten Lebak, khususnya 
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terus mengawasi dan memantau perkem-ban-
gan faham atau ajaran yang menyesatkan warga 
tersebut.  Menurut Mas’ud, fatwa MUI yang men-
yatakan aja-ran aliran sejati itu sesat didasarkan 
atas beberapa fakta yang ditemukan dila-pangan 
termasuk meminta keterangan orang-orang yang 
terlibat langsung dalam kegiatan aliran Islam Se-
jati tersebut. 

Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya juga ikut-
ikutan melarang Islam Sejati berkembang di 
wilayah Kabupaten Lebak karena ajarannya dini-
lai sesat serta bertentangan dengan ajaran Islam. 
“Saya sudah minta Kejari dan Polres agar segera 
mengusut tuntas kasus penyebaran ajaran sesat 
yang berkembang di Kampung Curaheum, Desa 
Pasindangan, Kecamatan Cileles,” kata Jayabaya 
(14/5). Menurut dia, penyebaran ajaran Islam 
Sejati dapat menyesatkan kehidupan masyarakat, 
selain beberapa perbedaan dalam sudut pandang 
Agama Islam. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak, 
Zul Ardhi (1/5/07) juga menyatakan sedang 
mengumpulkan data-data tentang adanya kegia-
tan Islam Sejati. Kejari juga menghimbau agar 
masyarakat tidak terpancing ajaran Islam Sejati 
yang berkembang di Desa Pasindangan, Keca-
matan Cileles, karena pihaknya sedang berkoor-
dinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
”Kami berjanji akan menuntaskan ajaran Islam 
Sejati itu. Jika ajaran itu sesat dan bertentangan 
dengan ajaran Islam, tentu kami akan menang-
kap mereka,” kata Zul Ardhi sekaligus Ketua 
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
(Pakem) Kabupaten Lebak. Ketika tulisan ini 
dibuat, beberapa pimpinan dan pengikut Islam 
Sejati sudah mulai diproses secara hukum. 

Kasus Penyerangan Ahmadiyah di 
Tasikmalaya 
Penderitaan pengikut Jemaat Ahmadiyah Indone-
sia ( JAI) agaknya belum akan segera berakhir. Sete-
lah beberapa saat mereda pasca penyerangan JAI 
di Parung Bogor, Mataram, Kuningan dan sejum-
lah tempat yang lain pada 2005-2006, kini seran-
gan itu muncul kembali di Tasikmalaya. Ratusan 
orang di daerah Kab. Tasikmalaya yang menyebut 
diri Front Pembela Islam (FPI) Leuwisari (Tasik-

malaya),  serta FPI Kab. Ciamis yang tergabung 
dalam Forum Penyelamat Ummat Islam (FPUI), 
menyerbu Kantor Ahmadiyah, Singaparna, Kab. 
Tasikmalaya (19/6/07). 

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan 
kantor dan masjid Ahmadiyah, Singaparna, Kab. 
Tasikmalaya. Mereka meminta Ahmadiyah di-
bubarkan atau membubarkan diri, karena men-
gaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammad saw. 
Massa peserta aksi itu sempat mencopot plang 
nama tempat ibadah Ahmadiyah dan dua lampu 
besar di gedung itu rusak dilempar batu. Massa 
juga berusaha masuk ke gedung Ahmadiyah, na-
mun dihadang oleh puluhan anggota kepolisian. 

Ketua Komisi IV DPRD Kab. Tasikmalaya, 
Dede Saeful Anwar bersama beberapa anggota 
dewan menemui massa di depan kantor Ahmadi-
yah. Dede Saeful Anwar mendukung sikap santri 
untuk melarang Ahmadiyah. Alasannya, secara 
tegas dalam al-Quran, tidak ada nabi setelah Mu-
hammad. “Rasulullah Muhammad adalah nabi 
terakhir. Tidak ada lagi. Jadi kalau Ahmadiyah 
menganggap ada nabi lagi, itu bertentangan den-
gan al-Quran,” katanya. Usai anggota dewan ber-
bicara, massa kembali merengek untuk meminta 
masuk ke gedung Ahmadiyah. Alasannya, mere-
ka mau menyita dokumen ajaran Ahmadiyah 
untuk dibakar. Namun, keinginan itu tidak bisa 
dipenuhi oleh polisi. 

Kelanjutan dari aksi ini sejumlah pejabat 
Pemerintah Daerah Tasikmalaya mengeluarkan 
Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang 
penganut aliran Ahmadiyah di Kab. Tasikmalaya 
dilarang melakukan dakwah dan kegiatan keaga-
maan lainnya. Selain itu, semua papan nama atas 
nama lembaga Ahmadiyah harus segera dicopot. 
SKB tersebut ditandatangani oleh Bupati Tasik-
malaya, Tatang Farhanul Hakim, Kepala Keja-
ksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya Syatrisman, 
Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Suntana, Ka-
polres Kabupaten Tasikmalaya AKBP Aditya-
warman, dan Dandim Tasikmalaya, Letkol Inf. 
Puji Cahyono (4/7). 

Bupati Tatang Farhanul Hakim, didamp-
ingi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, 
H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, 
SKB ini dibuat untuk mempertegas SKB 
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yang pernah dikeluarkan pada tahun 2005. Inti-
nya, semua aktivitas Ahmadiyah harus dihen-
tikan dan minta pemerintah pusat menutup Ah-
madiyah. “Terlebih lagi, keberadaan Ahmadiyah 
di daerah Tasikmalaya, belakangan ini, semakin 
meresahkan masyarakat. Sehingga, kita semua 
sepakat untuk mengambil langkah-langkah 
strategis, sebagaimana dituangkan dalam SKB 
yang ditandatangani pada hari ini,” katanya. 

Kasus Pembubaran Diskusi di 
Surakarta 
Sebuah diskusi bertajuk “Memperkuat Ketahanan 
Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan” dibubarkan 
paksa oleh aparat kepolisisn atas desakan Laskar 
Umat Islam Surakarta (LUIS) (21/06). Acara ini 
diselenggarakan INSAN-EMAS (Interaksi Soli-
daritas Antar Elemen Masyarakat) bekerjasama 
dengan Lembaga Pengabdian Hukum YAPHI 
(LPH YAPHI), dua lembaga masyarakat sipil yang 
getol menolak kekerasan. 

Alasan yang digunakan LUIS sangat tidak mas-
uk akal. Mereka menolak berlangsungnya disku-
si karena mengkhawatirkan kehadiran sejumlah 
pembicara yang dianggap akan berpengaruh bu-
ruk terhadap masyarakat Surakarta secara kese-
luruhan. Misalnya, mereka menganggap Dawam 
Rahardjo, Direktur LSAF adalah pembawa vi-
rus Islam liberal, karena itu harus dilarang mas-
uk Surakarta. Kalau tidak, ia akan meliberalkan 
masyarakat Islam Surakarta. Pembicara lain yang 
disorot adalah Arie Sujdito, seorang peneliti dari 
UGM yang dianggap punya pemikiran Marxis. 
Kehadirannya dikhawatirkan akan menyebarkan 
paham komunisme di Surakarta. 

LUIS sebenarnya adalah salah satu lembaga 
yang diundang. Namun mereka menolak ha-
dir dengan berbagai alasan di atas. Namun, se-
hari sebelum kegiatan itu berlangsung (20/6), 
Winarso, ketua panitia, ditelepon seseorang 
yang mengaku berasal dari Laskar Umat Islam 
Surakarta (LUIS). “Orang itu bilang sebaiknya 
diskusi tidak usah dilaksanakan atau akan di-
bubarkan secara paksa oleh mereka,” kata Wi-
narso. Pria tersebut, lanjut Winarso, beralasan 
karena LUIS mengharamkan Dawam Rahardjo 

masuk ke Kota Solo. Mereka menilai Dawam 
telah menyebarkan ajaran-ajaran pluralisme 
yang mencampuradukan agama. Winarso men-
gatakan, “Pak Dawam tidak jadi datang karena 
sedang sakit di Jakarta. Tapi mereka tetap ngotot 
dan mengancam akan membubarkan jika diskusi 
dilanjutkan,” tutur Winarso. 

Meski mendapat ancaman, diskusi tetap 
akan dilaksanakan. Namun pagi-pagi sebelum 
acara berlangsung, Kapolsek Karanganyar AKP 
Kribho Baskoro yang didampingi bawahannya 
mendatangi Rumah Makan Tamansari tempat 
acara akan dilangsungkan. Kepada pemilik ru-
mah makan dia meminta untuk tidak menyedi-
akan makanan yang sudah dipesan panitia dis-
kusi. “Sambil menggebrak meja, polisi melarang 
pemilik rumah makan untuk masak. Tapi per-
mintaan itu ditolak pemilik. Karena ketakutan, 
dia menghubungi kami,” cerita Winarso. 

Winarso dan sejumlah panitia pun datang. 
Negosiasi alot berlangsung. “Akhirnya Kapolsek 
memberikan izin kami menggelar diskusi hingga 
pukul 10.30 WIB.” Namun karena dirasa tidak 
cukup waktu, panitia menolak. Setelah negosiasi 
ulang akhirnya diizinkan hingga pukul 11.30 
WIB. 

Pukul 09.30 WIB, diskusi dimulai. Dijelaskan 
Winarso peserta yang hadir cukup banyak sekitar 
150-an orang dari berbagai masyarakat di Solo 
dan sekitarnya. Namun baru sekitar 30 menit 
digelar, datang beberapa petugas yang mengaku 
Kasat Intel Polres Karanganyar. Mereka datang 
dengan Sebuah Truk lengkap dengan pasukan 
dalmas yang membawa tameng dan pentungan. 
“Kami kaget karena kesepakatan sebelumnya, 
kami bisa menggelar diskusi hingga pukul 11.30 
WIB,” ujar Winarso. 

Perdebatan pun terjadi lagi. Menurut Winarso, 
polisi beralasan mereka tidak ingin terjadi kerib-
utan karena ratusan anggota LUIS mengancam 
akan mendatangi tempat acara. “Kok polisi takut 
sama kelompok tertentu. Bukannya melindungi 
kami. Ini aneh dan lucu,” sesal Winarso. Akhirn-
ya, karena suasana tidak kondusif dan peserta 
merasa ketakutan, panitia terpaksa menghen-
tikan diskusi. 
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Dari tiga kasus yang terjadi sepanjang bulan Juni 
2007 ini, ada beberapa hal yang layak untuk di-
catat: 

Masyarakat masih sangat sensitif dengan 
perbedaan aliran-aliran keagamaan, terutama 
aliran keagamaan yang dianggap “menyimpang”. 
Kelompok mainstream senantiasa menjadi “polisi” 
yang mengontrol aliran-aliran keagamaan yang 
tumbuh dalam masyarakat. Dalam kasus Islam 
sejati, MUI sebagai organisasi yang merasa 
menjadi pemegang otoritas keagamaan menjalin 
kolaborasi dengan aparat penegak hokum 
untuk melaksanakan “agenda keagamaannya”, 
yaitu menghukum kelompok Islam Sejati yang 
dianggap sesat. Pola seperti ini terjadi hampir di 
semua kasus sejenis. Tokoh-tokoh agama yang 
tergabung dalam MUI di berbagai tingkatan 
mampu “mengontrol” aparat penegak hukum, 
bukan sebaliknya. 
Sayangnya, di tengah situasi dimana ada 
kelompok masyarakat yang ditekan dan diancam 
kelompok lain, Negara belum mampu memberi 
perlindungan secara warganya secara maksimal. 
Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya dan di tempat-
tempat lain jelas menunjukkan hal ini. Bagi warga 
JAI, mereka seolah hidup dalam ketiadaan Negara 
yang seharusnya memberi perlindungan kepada 
setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman, 
justru tidak hadir dalam situasi seperti itu. 
Bahkan, dalam banyak kasus, alih-alih memberi 
perlindungan, aparatus negara justru menjadi 
bagian dari kekuatan yang menindas. 
Dalam kasus pembubaran diskusi di Surakarta, 
pola yang hampir sama juga terjadi, dimana polisi 
justru dikontrol oleh sekelompok orang yang 
tergabung dalam LUIS. Dengan alas an untuk 
keamanan, polisi justru menjadi subordinasi LUIS 
untuk menjalankan agendanya, yaitu mencegah 
adanya diskusi yang dianggap mengancam 
kepentingan LUIS. Hal demikian tentu sangat 
mengkhawatirkan. Aparat yang seharusnya 
memiliki integritas untuk berdiri di atas semua 
kelompok masyarakat justru digunakan sebagai 
institusi pendukung kelompok fundamentalis. 
Dalam kasus ini, polisi bahkan secara terbuka 
mengakui adanya desakan dari LUIS untuk 
mengambil tindakan tegas terhadap para peserta 
diskusi. Dengan mengerahkan puluhan aparat 
bersenjata pentungan, polisi membubarkan 
diskusi yang berlangsung di sebuah rumah makan 
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tersebut. Polisi memang tidak punya alasan yang 
lebih kuat selain soal perijinan, karena mereka 
harus mencari dasar yang mengesankan setiap 
kasus yang mereka tangani murni persoalan 
hukum. Akan sangat tidak logis jika alasan yang 
mereka gunakan adalah desakan dari kelompok 
fundamentalis seperti LUIS, kredibilitas dan 
independensi mereka tentu dipertanyakan. 

Kita tidak bisa menutup mata, di tengah prestasi 
kepolisian yang akhir-akhir ini mencorong karena 
berhasil mengungkap jaringan terorisme, sikap-
sikap tidak profesional aparat keamanan seperti ini 
juga masih sering terjadi, sikap berat sebelah dalam 
menangani kasus-kasus keagamaan menunjukkan 
ketidakmampuan polisi menjadi lembaga penegak 
hukum yang benar-benar netral dan adil. Pem-
biaran atas kekerasan yang dialami Jemaah Ah-
madiyah di Parung Bogor, di Gunungsari Lom-
bok Barat, di Manis Lor Kuningan dan di tem-
pat-tempat lain adalah bentuk kekerasan lain yang 
jelas bertentangan dengan visi dan tujuan kepoli-
sian yang sesungguhnya. Ini adalah satu persoalan 
yang harus segera direspon oleh lembaga kepoli-
sian demi memperbaiki citra mereka di masa men-
datang. Sebagai wasit yang adil, meskipun polisi 
memiliki kewenangan untuk bersikap tegas terha-
dap siapapun, mereka harus tetap mengedepankan 
sikap-sikap profesional, menghormati HAM dan 
menempatkan setiap orang setara dihadapan hu-
kum. Polisi tidak bisa menciptakan rasa aman 
bagi sebagian masyarakat dengan mencederai rasa 
aman sebagian yang lain, mereka dituntut mampu 
menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara. 
Dengan demikian, akan timbul kepercayaan dari 
masyarakat karena merasa terayomi. 

Apa yang terjadi di Surakarta beberapa waktu 
lalu adalah pelajaran berharga sekaligus ujian bagi 
proses demokratisasi ke depan. Sangat mung-
kin, kejadian serupa akan terjadi di tempat lain 
baik dengan modus yang sama maupun berbeda 
sama sekali. Namun yang paling penting bahwa 
demokrasi setiap saat bisa terancam jika kelom-
pok-kelompok baik yang mengatasnamakan ag-
ama maupun ideologi dibiarkan menggunakan 
cara-cara kekerasan. Harus ada keberanian polisi 
untuk menindak tegas kelompok-kelompok sep-
erti ini, bukan malah menjadi alat pemukul bagi 
kepentingan mereka. [] (Rumadi dan M. Subhi Azhari)


