
1. MUI Usulkan Pemisahan 
Produk Halal dan Non-
halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan agar pusat 
perbelanjaan suparmarket dan hipermarket memisah
kan penempatan produkproduk halal dan nonhalal, 

supaya umat Islam mudah mendapatkan produk yang halal. Hal 
ini disampaikan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obatobat
an dan Kosmetika (LPPOM) MUI, M. Nadratuzzaman Hoesein 
di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/7/2008). “Sekarang kan sudah 
ada 60.000 item produk yang disertifikasi. Makanya kita menga
harpkan agar ada penyekatan produk halal dan nonhalal di pusat 
perbelanjaan,” pintanya.

Menurut Nadra, selama ini umat Islam mengalami kesulitan 
terkait penempatan produk halal dan nonhalal. Perusahaanperu
sahaan yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, lanjutnya, 
harus tetap berupaya mengembangkan sistem kualitas halal secara 
internal. “Kalau sudah dapat sertifikat tidak bisa semenamena. 
Kita juga sudah membentuk asosiasi produk halal pada tiga hari 
lalu,” jelasnya. 

Sementara itu, Ketua MUI Amidhan menyatakan, Indonesia 
selama ini belum menerapkan sistem zonasi, padahal di negara 
lain seperti Eropa sudah mulai diterapkan. Bila ini diterapkan, 
maka akan mempermudah proses pengawasan yang dilakukan 
MUI. “Kalau makanan olahan, kita sulit memilihnya. Kalau da
ging 50 persen sudah dijaga sejak dikarantina. Makanya kita meng
harapkan di supermarket dibuat zonasi atau ada supermarket khu
sus halal,” katanya.

Dalam kaitan itu, MUI mendorong Rancangan UndangUn
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Sinopsis

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merubah 
paradigmanya, dari pelayan penguasa menjadi 
“pelayan umat”. Perubahan paradigma ini 

sebenarnya cukup baik. Hal ini menunjukkan MUI 
menyadari kekeliruannya selama ini. Perubahan 
paradigma ini membawa perubahan pada pola gerakan 
yang dilakukan MUI. Jika selama ini MUI lebih menjadi 
legitimator program-program pemerintah, sekarang 
gerakannya lebih berorientasi “umat”. 
Nah, efek dari perubahan itu antara lain bisa dilihat 
bagaimana MUI memerankan diri sebagai “pelindung 
umat”, mulai dari punggawa akidah sampai pelindung 
umat dari kemungkinan mengkonsumsi makanan yang 
dilarang agama. Dalam Monthly Report edisi ini, kami 
menyorot salah satu peran itu. Kalau soal labelisasi 
halal, itu cerita lama. MUI melalui LPPOM (Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika) selama 
ini menjadi “raja” labelisasi halal. Tidak cukup itu, kini 
MUI mengusulkan agar penjualan produk halal dan 
haram di supermarket dipisahkan. Hal ini didorong MUI 
melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Jaminan Produk Halal (JPH).  
Di samping isu-isu aktual, laporan menyangkut MUI 
juga berasal dari daerah, seperti fatwa haram golput 
MUI Madura, larangan menonton film In the Beginning 
oleh MUI Parepare karena isinya dianggap bertentangan 
dengan al-Quran, dan paparan akhir perseteruan MUI 
Pusat dengan Majalah Tempo.

Di samping isu tersebut, edisi ini juga melaporkan kasus 
erotisme yang mendapat tentangan di banyak daerah. 
Kristenisasi kali ini juga masih menjadi isu penting. Kali 
ini terjadi di Cirebon dimana sebuah stasiun TV yang 
belum tayang sudah didemo sekelompok massa karena 
diduga akan dipakai untuk kristenisasi. Diskriminasi 
terhadap komunitas Parmalin di Sumatera Utara juga 
kami laporkan. ■
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dang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) termasuk 
program legislasi nasional (prolegnas). RUU itu 
diharapkan selesai tahun ini. “Kita harapkan bisa 
rampung akhir tahun ini. Sebab bila UU sudah 
rampung, penerapan produk halal menjadi wajib. 
Sekarang ini masih sukarela,” kata Amidhan di 
Jakarta, Kamis (3/7/2008). Selama ini hanya ada 
dua perangkat hukum mengenai produk halal, 
yaitu UU Pangan dan UU Perlindungan Kon
sumen.

Menurut Amidhan, nantinya UU ini akan 
berimplikasi pada konsekuensi hukum. Misalnya, 
jika ada perusahaan yang memasang label halal, 
namun setelah diperiksa ternyata tidak halal, 
maka yang bersangkutan akan terkena hukuman 
penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar,” ujarnya. 
Amidhan yakin, melalui UU JPH, potensi Indo

nesia sebagai pusat labelisasi halal dunia akan 
tercapai, karena sistem jaminan halal dunia dan 
sistem prosedur sertifikasi mengacu pada Indone
sia. Apalagi Indonesia menjadi negara yang pasar 
halalnya cukup besar. “Kalau kita menjadi pusat 
halal, ini menguntungkan,” katanya.

Dikatakan Amidhan, sepanjang tahun lalu, ni
lai perdagangan produk halal di dunia mencapai 
hampir satu triliun dolar AS. Sekitar 60 persen 
diantaranya berada di Indonesia. MUI, katanya, 
akan mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat 
produk halal pada November 2008 bersamaan 
dengan digelarnya pertemuan tingkat tinggi 
produk halal Global Halal Summit 2008. (sum
ber: www.depag.go.id, Jum’at, 4 Juli 2008 dan www.
mui.or.id, Jum’at, 4 dan 8 Juli 2008). ■
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Kerukunan umat beragama di Kota Cire
bon Jawa Barat kembali terusik. Pasalnya, 
Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, 

Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum 
running siaran diminta tutup. Permintaan ini di
suarakan ratusan massa yang mengatasnamakan 
Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Wali Cire
bon (FSUIKW), Kamis (03/07/2008). Aksi yang 
berakhir pukul 10.30 dan dijaga aparat kepoli
sian Polresta Cirebon ini sempat membuat Jalan 
Siliwangi tertutup. 

Massa yang datang menumpang 35 truk dan 
puluhan sepeda motor itu menuntut pemerintah 
Kota Cirebon menghentikan proses pendirian 
CTV yang dinaungi PT Cirebon Televisi Indo
nesia. Mereka khawatir, CTV digunakan sebagai 
media kristenisasi dan pemurtadan di Kota 
Cirebon. “Kami menuntut pemerintah Kota 
Cirebon segera menutup, mencabut dan mem
bongkar semua kegiatan yang dilakukan CTV,” 
pinta koordinator aksi H. Muslim bin Sayuti di 
selasela aksi. Pemkot berjanji akan mencabut 
izin CTV jika ada rekomendasi dari Komisi Pe
nyiaran Indonesia Daerah (KPID). H. Muslim 
mengancam, jika CTV tetap didirikan, maka 
pihaknya akan membongkar sendiri bangunan 
itu. “Dalam waktu 7 x 24 jam, jika tidak ditu
tup, kami akan membongkar bangunan CTV,” 
tantangnya. 

Aksi massa yang memaksa penutupan CTV 
juga terjadi Jum’at, 4 April 2008 lalu. Massa 
mendatangi Pemkot Cirebon dan Dinas Perin
dustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pada 

aksi itu, massa dari Forum Umat Islam (FUI), 
Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat 
(Gapas), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) se
wilayah III Cirebon dan sejumlah warga Arga
sunya meminta pemerintah dan legislatif Kota 
Cirebon mencabut izin penyiaran. 

Saat itu, mereka menyegel kantor CTV. Koor
dinator lapangan, Alan Endy Pasha menjelas
kan, penyegelan dilakukan karena CTV dinilai 
akan menyiarkan program pemurtadan. “Cire
bon adalah kota wali yang menjadi pusat penye
baran Islam di Jawa. Kami tidak rela Cirebon 
dijadikan tempat pemurtadan dan kristenisasi,” 
ujarnya.

Tuntutan itu tak direspon Pemkot Cirebon. 
“Karena hingga hari ini (Kamis, 03/07/2008, 
red.) belum ada tindakan dari pemerintah 
kota, maka kami bergerak kembali,” ujar H. 
Muslim. Beberapa hari kemudian, tepatnya Ka
mis (17/7/2008) malam, puluhan warga Kel. 
Argasunya dan Forum Silaturahmi Kota Wali 
(Foskawal) menduduki lokasi pembangunan 
CTV. Selepas shalat Isya, mereka berbondong
bondong menuju lokasi dan mendirikan tenda 
untuk bermalam. Warga juga membentangkan 
spanduk bertuliskan “Kami meminta walikota 
mencabut perizinan CTV dalam waktu 3 x 24 
jam”.

Sekitar pukul 08.30, mereka menggelar 
tahlilan dipimpin Abdul Syakur, tepat di depan 
bangunan CTV. “Tahlilan ini digelar untuk me
nagih janji walikota yang sampai saat ini belum 
mencabut izin CTV,” kata Syakur. Menurutnya, 

2. Dituduh Kristenisasi,  
CTV Cirebon Didemo Ratusan Massa
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warga akan bertahan menduduki lokasi pemban
gunan sampai izin CTV benarbenar dicabut. 
Dalam pertemuan sebelumnya, lanjut Syakur, 
walikota berjanji mencabut izin CTV secepatnya. 
Namun ternyata, dalam surat No. 503/A338 
tanggal 14 Juli 2008, itu isinya bukan mencabut 
izin CTV melainkan teguran pada PT CTI untuk 
memperbaharui perizinan. “Kami kecewa pada su
rat tersebut, karena isinya bukan pencabutan tapi 
peneguran untuk memperbaharui seluruh periz
inan,” kata Syakur. 

Dikatakan Syakur, saat ini emosi warga sema
kin sulit dibendung. Beberapanya bahkan sudah 
mengajukan ke Foskawal untuk membongkar ge
dung dan tower CTV. “Kami khawatir bila waliko
ta tidak segera mencabut izin CTV dan melaku
kan pembongkaran gedung beserta towernya, 
maka amarah warga semakin tidak terbendung 
dan melakukan aksi anarkis,” ancamnya.

Tak Ikutan
Demo ratusan massa, Kamis (3/7/2008) di Cire
bon, ternyata hanya mengatasnamakan santri Ci
rebon. Mereka, misalnya, tidak melibatkan Buntet 
Pesantren yang nota bene “wakil sah” komunitas 
santri di sana. “Secara lembaga tidak! Sebab tidak 
ada yang mengajak atau meminta untuk ikut serta 
menolak atau berdemo. Bahkan memberi tahu 
masalahnya saja tidak,” sindir tokoh santri Buntet 
KH. Aris Ni’matullah. 

Itu sebabnya para kiai di Buntet Pesantren ti
dak tahumenahu demo itu. Karenanya, pihaknya 
belum bisa menerima atau menolak keberadaan 
CTV lantaran masalahnya belum klir. “Tidak bisa 
dibilang setuju atau menolak. Wong tidak tahu 
masalahnya jeh,” katanya.

Namun demikian, Kiai Aris mengingatkan, 
apa yang dilakukan ratusan massa di Cirebon itu 
adalah aspirasi masyarakat yang perlu didengar
kan. “Aspirasi itu bolehboleh saja dan harus 
didengar Walikota Cirebon selama tidak anarkis,” 
ujarnya.

Atas penolakan CTV itu, santri Cirebon lan
tas dicap negatif sebagai anti perubahan. Cap 
ini dibantah Ketua Ansor Cirebon Nuruzzaman. 
“Kita kan punya prinsip menjaga tradisi lama yang 
masih baik dan menerima tradisi baru yang lebih 
baik,” ungkapnya. Karenanya, menurut Zaman, 
jika televisi itu membawa perubahan yang baik, 
tentu akan diterima. Sebaliknya bila televisi itu 
merusak, wajar jika warga Cirebon dan sekitarnya 
menolak. “Jika santri Cirebon dibilang menolak 
perubahan, itu tidak benar,” katanya. 

Milik Siapa?
Kepemilikan CTV terungkap dalam laporan Har
ian Republika, 15 April 2008. Diceritakan, CTV 

merupakan stasiun TV milik Nikodemus Sudir
go, putra Gideon Sudirgo. Selama ini, Gideon 
dikenal sebagai pimpinan jemaat Gratia Cirebon 
(yang juga dipersoalkan sejumlah kelompok Islam 
di Cirebon). Menurut tokoh masyarakat Cirebon 
KH. Abbas Billy Yachsy, kalau benar CTV milik 
penganut Kristen Gratia, maka adanya aksi demo 
itu bisa dimengerti. “Karena warga muslim belum 
punya TV,” ungkapnya.

Namun demikian, katanya, jika televisi dikua
sai kalangan agama tertentu dan tidak menjadi 
milik umum, maka itu bisa menjadi preseden ti
dak baik bagi komunitas agama lain. Apalagi jika 
pemilik TV terkesan fanatik, konservatif atau bah
kan radikal. “Jika ini terus berlanjut, maka senti
men dan pertentangan antar agama akan memicu 
persoalan lokal bangsa yang lebih luas,” ujarnya. 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Dadang 
Rachmat menegaskan, PT CTI dengan call sign 
CTV belum mengantongi izin siaran dari lembaga 
berwenang. CTV juga baru mengirimkan propo
sal pengajuan ke KPID Jabar secara administrasi. 
“Sampai saat ini CTV baru menjadi pemohon,” 
tandasnya. KPID sendiri baru sebatas melakukan 
verifikasi administrasi.

Karenanya, menurut Dadang, hingga saat ini 
pihaknya belum meloloskan proposal CTV. “Apa
lagi rekomendasi kelayakan masih jauh. Aturan
nya kalau sudah lolos verifikasi, baru akan diberi 
rekomendasi kelayakan. Itu pun belum didapat 
CTV,” terangnya. Dengan demikian, CTV belum 
diizinkan beroperasi. Sebab itu, ujar Dadang, pi
haknya belum bisa menilai apakah CTV melang
gar aturan atau tidak. “Bagaimana KPID Jabar 
bisa menilai CTV melanggar aturan, jika siaran
nya belum ada, apalagi izin siarannya (ISR) pun 
masih jauh untuk didapat?” tanyanya.

Di tempat berbeda, Ketua Komisi A DPRD 
dari Partai Amanat Nasional (PAN) Setiawan 
mengatakan, tidak ada alasan lagi pemkot mem
pertahankan CTV mengingat perizinannya tidak 
dipenuhi. “Seharusnya lengkapi dulu perizinanya, 
baru membangun. Tidak seperti sekarang, belum 
ada izin tower sudah berdiri. Ini jelas menyalahi 
aturan,” sesalnya, yang mengakui pembangunan 
tower ini menimbulkan keresahan masyarakat.

“Keresahan yang terusmenerus ini berbuah 
aksi protes dan demonstrasi yang tidak kunjung 
henti. Ini seharusnya menjadi catatan bagi pem
kot untuk segera disikapi,” pintanya. Lantas, se
sungguhnya semua ini kepentingan siapa? 
(sumber: www.fahmina.org, Ahad, 6 Juli 2008, www.
radarcirebon.com, Jum’at, 18 Juli 2008, www.detik.
com, Kamis dan Sabtu, 3 dan 5 Juli 2008, www.
buntetpesantren.org, Sabtu, 5 Juli 2008 dan www.re-
publika.com, Selasa, 15 April 2008). ■



4. Shalat Suka-suka a la Si Kembar

Beberapa waktu lalu, di Ternate muncul 
Aliran Amanah. Ini diketahui setelah war
ga Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate 

Selatan, bersama pemuka agama, tokoh masya
rakat dan tokoh pemuda, melaporkan kasus ini 
ke Badan Kesbangpol Linmas Kota Ternate, Rabu 
(25/06/2008). Mereka juga membawa 12 penga
nutnya dan pemimpin spiritualnya, si kembar Lu 

Tamadehe dan La Tamadehe.
Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol 

Linmas Ternate, Abdullah Sadek, membenarkan 
hal ini. “Tadi, warga berdatangan membawa para 
penganut ajaran yang mereka anggap sesat itu,” 
kata Sadek. Menurut Sadek, warga merasa resah 
dengan aktivitas penganut Aliran Amanah. “Tapi 
semuanya sudah selesai. Di hadapan saya dan war
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3. BAZ Makassar Dinilai Tidak Transparan

Komisi D DPRD Kota Makassar menilai 
pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat 
(BAZ) tidak transparan, karena BAZ tidak 

pernah menyampaikan laporan keuangan dan 
mempublikasikannya di media massa. Sehingga, 
pengelolaan keuangan BAZ dalam tiga tahun tera
khir paska pengesahan Peraturan Daerah (Perda) 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Zakat nyaris tak terpantau legislatif.

Hal ini terungkap dalam rapat antara Komi
si D DPRD Kota Makassar dengan BAZ Kota 
Makassar di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu 
(9/7/2008). Rapat dipimpin anggota Komisi D 
Syamsu Niang dan dihadiri pengurus BAZ. Komi
si D juga mengundang Ketua Badan Pengawas 
BAZ, Jafar Sodding, untuk dimintai penjelasan. 
Namun Jafar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar tidak berada di tempat. 

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2006, telah dia
tur perihal ketentuan pelaporan oleh BAZ. Mi
salnya, dana zakat yang antara lain diperoleh dari 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu harus diaudit oleh 
auditor independen, laporan disampaikan ke 
DPRD, dan dipublikasikan di media massa. Pada 
Pasal 28 misalnya, dinyatakan BAZ akan menyam
paikan laporan tahunan ke DPRD Makassar, tata 
cara pelaksanaan pelaporannya diatur walikota 
dan dapat dipublikasikan melalui media massa 
sekurangkurangnya sekali dalam setahun.

“Tapi sejak ditetapkan tahun 2006, BAZ tidak 
melaporkan pengelolaan keuangan ke DPRD, 
apalagi mempublikasikannya di media massa. Pa
dahal Perda zakat ini sudah berlaku efektif dan pel
aporan itu dengan demikian menjadi kewajiban,” 
ujar anggota Komisi D Ali Arifin. Tidak adanya 
laporan ke DPRD, kata Ali Arifin, membuat ang
gota dewan kesulitan memberi pengertian dan 
pemahaman pada masyarakat mengenai realisasi 
program BAZ. Padahal, uang yang dikelola dari 
hasil penarikan zakat itu tidak sedikit. Jika meru
juk penerimaan zakat pada 2007 lalu umpamanya. 
Dengan asumsi pengeluaran Pemkot untuk mem

bayar gaji PNS dalam sebulannya berkisar Rp 17,5 
miliar untuk 14 ribu PNS, maka jika disisihkan 
2,5 persennya untuk zakat akan diperoleh dana 
sekitar Rp 350 juta. Karena itu, Komisi D lantas 
memerintahkan BAZ menggunakan jasa auditor 
independen untuk melakukan audit, mengingat 
pengelolaan zakat sudah berlangsung lebih dari 
setahun. “Pengelolaan keuangan zakat harus jelas 
dan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terke
san disembunyikan,” pinta Ali. 

Pada kesempatan lain Ali mengungkapkan, 
manfaat perda zakat ternyata tidak begitu signifi
kan. Bahkan Ali menilai adanya bias peruntukan 
dana zakat. “Perda tentang pengelolaan zakat su
dah sangat jelas mengatur kewajiban BAZ dan 
Komisi Pengawas. Namun perda ini hanya dilak
sanakan sepenggal dari semua aturan yang tertu
ang,” ungkapnya menyesalkan. 

Ketua BAZ Kota Makassar, Abdul Latief Jusuf 
mengatakan, tudingan anggota DPRD Makassar 
bahwa pengelolaan zakat tidak transparan itu ti
dak benar, karena menurutnya Perda zakat baru 
efektif per Januari 2008. “Kami memang tidak 
menyampaikan laporan ke DPRD pada akhir 
2007, karena Perda zakat baru efektif tahun 2008. 
Tapi laporan keuangan itu pasti kami ajukan ak
hir 2008 nanti,” kata Latief usai rapat. 

Latief juga menjelaskan, berbagai program 
BAZ sudah dijalankan. Misalnya penyaluran ban
tuan dana bergulir pada warga prasejahtera yang 
memiliki usaha kecil. Tahun ini, akunya, pen
yaluran difokuskan di empat kecamatan dengan 
nilai ratusan juta rupiah. “Saya tidak ingat persis 
berapa jumlahnya. Tapi program itu sudah kami 
jalankan. Itu semua, secara administratif tercatat. 
Kewajiban untuk melaporkan itu pasti kami 
penuhi akhir tahun ini,” lanjut Latief. 
(sumber: www.ujungpandangekspres.com, Senin, 07 
Juli 2008, www.beritakotamakassar.com, Senin, 07 
Juli 2008, dan www.tribuntimur.com, Kamis, 10 Juli 
2008). ■  



ga, mereka telah bertobat dan ingin kembali ke 
jalan yang benar,” ucap Sadek.

Warga, kata Sadek, mengancam memberi hu
kuman tanpa melalui jalur hukum jika mereka 
masih beraktivitas. “Mudahmudahan insyafnya 
mereka benarbenar tulus, bukan terpaksa karena 
ada ancaman warga,” tegas Sadek.

Aliran yang disebarkan Lu Tamadehe dan La 
Tamadehe (keduanya 60 tahun) di Ternate Selatan, 
ini rupanya terinspirasi dari mimpi. Uniknya, ked
uanya mendapat mimpi yang sama. Ini diketahui 
dari pengakuan mereka pada Abdullah Sadek, 
Rabu (25/06/2008). Si kembar mengajarkan, 
antara lain, shalat lima waktu tidak dibatasi jam. 
Misalnya, jika kita ketiduran pada waktu subuh, 
maka kita bisa mengerjakannya pada siang hari 

kendati telah masuk waktu shalat yang lain. “Ke
tika terhalang rutinitas, shalat yang ditinggalkan 
bisa dilakukan pada waktu lain,” tutur Sadek.

Ajaran ini sejatinya sudah disebarkan oleh si 
kembar beberapa bulan terakhir. Namun karena ti
dak disebarkan secara terangterangan, hingga kini 
penganutnya baru 10 orang dari sanak familinya. 
Lambat laun, ajaran yang disampaikan si kembar 
bocor juga ke masyarakat. Karena merasa resah, 
warga pun melaporkannya ke Badan Kesbangpol 
Linmas Ternate. “Masih untung mereka berpikir 
positif dan melaporkannya pada kami. Jika tidak, 
mungkin para penganut paham Amanah sudah 
dihakimi warga, karena dianggap membawa aja
ran yang menyesatkan,” tegas Sadek. (sumber: 
www.okezone.com, Kamis, 26 Juni 2008). ■

6. Rame-rame Kecam Penari Erotis

Kontroversi erotisme tak pernah habis men
jadi sorotan. Dalam edisi ini setidaknya 
ada lima kasus erotik yang dianggap meru

sak moral agama masyarakat.

Sexy Dancer di Pekalongan
PAGELARAN musik bertajuk Parade Musik Per-
jalanan Masa di Alunalun Kajen Pekalongan, 
Jawa Tengah, Kamis (26/6/2008) malam menuai 

kritikan tajam. Pasalnya, acara yang digelar di 
pusat kota Kabupaten Pekalongan itu, menampil
kan tarian erotis. Padahal, penonton tidak hanya 
orang dewasa, melainkan juga anakanak. 

Penampilan empat penari sexy dancer dinilai ter
lalu vulgar oleh penonton. Sebagian bahkan ber
pendapat para penari tidak menari dengan seksi, 
namun dengan erotis. Ketua PCNU Pekalongan 
KH. Syaiful Bahri misalnya, termasuk yang menge
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5. Enam Pengikut Mushaddeq  
Divonis 4 Bulan Penjara 

Enam terdakwa pengikut aliran alQiyadah al
Islamiyah di Makassar divonis empat bulan 
penjara dengan masa percobaan enam bu

lan, Rabu (25/6/2008). Mereka adalah Hikmat, 
Faturuddin, Abdul Qadri, Fadli, Maulid Syawal, 
dan Asrul AB. Majelis hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang menyidangkan kasus tersebut me
nilai, keenam pengikut Ahmad Mushaddeq itu 
terbukti bersalah melanggar Pasal 156 huruf a Jo 
Pasal 55 (1) ke 1 Jo Pasal 64 (1) KUHP tentang 
perbuatan penghinaan dan penodaan atas ajaran 
agama Isla

Keputusan majelis hakim yang diketuai Syari
fuddin Umar itu lebih ringan dari tuntutan jaksa 
penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU Andi 
Makmur cs menuntut terdakwa masingmasing 
dihukum enam bulan penjara. Vonis yang lebih 
ringan dari tuntutan JPU itu diputuskan setelah 
majelis hakim mempertimbangkan hal yang mer
ingankan. Misalnya masingmasing terdakwa telah 
mengakui kekhilafannya. 

Para terdakwa ditahan pertama kali di Markas 

Polda Sulsel sejak 5 November 2007. Kasus ini 
lalu diserahkan Polda ke Kejati Sulsel. Kemudian 
diserahkan lagi ke Kejari Makassar. Kejarilah yang 
melimpahkan berkas dan tersangka kasus ini ke 
Pengadilan Negeri Makassar. 

Ketika pertama kali ditahan, mereka awalnya 
berjumlah 23 orang. Namun dalam perjalanan ka
susnya, dua orang cepatcepat bertobat dan men
gakui kesalahannya. Sedangkan 21 lainnya sempat 
ditahan di Rutan Makassar. Namun, sidang kasus 
tersebut dipisahkan. Pada 9 Juni 2008 lalu, PN 
Makassar juga menjatuhkan vonis lima bulan pen
jara tanpa perintah masuk rutan pada enam pimp
inan alQiyadah alIslamiyah di Makassar. Mereka 
adalah Mahful Muis alias Imam Hawary (32), M. 
Dahsyad alias A Qohar Rais (45), Muchsir alias 
Kholid bin Walid (29), Suhaidi SE alias Muhasib 
(47), Amri alias M. Mukhsin (43), dan Syafruddin 
alias Alfons Abu Suja (43). Sisanya masih dalam 
proses persidangan. (www.tribun-timur.com, Kamis, 
26 Juni 2008). ■ 



camnya. Pagelaran ini bahkan dinilainya melukai 
umat, karena digelar di dekat masjid. “Pemberian 
izin harus lebih selektif. Jika merugikan umat, ha
rus ditolak meskipun kontribusinya bagi pendapa
tan daerah besar,’’ tegasnya. Syaiful juga minta, 
jika dalam pemeriksaan ditemukan pihak yang 
melanggar, mereka harus ditindak tegas agar ka
sus serupa tidak terulang. 

Seorang penonton, Hadek (28) mengutarakan, 
tampilan empat penari dalam pentas musik ulang 
tahun sebuah perusahaan rokok itu memang 
terlalu vulgar. Ini membuatnya risih, karena se
bagian penonton masih anakanak. “Bagi orang 
dewasa saya kira tidak akan berdampak besar. 
Tapi bagaimana dengan anakanak? Saya khawatir, 
karena mereka seharusnya tidak disuguhi ton
tonan semacam itu,” ujarnya. 

Penonton lain, Agus (35) berpendapat sama. 
Menurutnya, tampilan para dancer kelewat erotis 
dan tidak pantas dipertontonkan di muka umum. 
“Kalau pertunjukan digelar di ruangan tertutup 
dan dinikmati kalangan terbatas, itu lain lagi 
masalahnya. Yang ini dipertontonkan di depan 
banyak orang dan ada di antaranya anakanak,” 
ungkapnya. 

Zainal Arifin, anggota DPRD Kabupaten Pe
kalongan, menyayangkan pagelaran musik yang 
disertai penampilan tarian erotis itu. Menurut
nya, pertunjukan itu termasuk pornoaksi yang ti
dak seharusnya dipertontonkan di muka umum, 
apalagi di depan anak di bawah umur. “Remaja 
yang akil baligh saja tidak jarang yang terpengaruh 
dengan tontonan yang mengandung pornografi, 
apalagi anakanak. Mau dibawa ke mana generasi 
kita ini?,” komentarnya cemas. 

Menurut Zainal, event organizer pentas musik 
malam itu harus bertanggungjawab atas pertun
jukan yang menurutnya tidak mendidik. Dia me
nyarankan, pagelaran pertunjukan harus selalu 
mempertimbangkan mana yang pantas dan mana 
yang tidak pantas dan memberikan pendidikan. 
Pihak penyelenggara, Ruddy S mengatakan, pa
rade musik digelar untuk memeriahkan ulang 
tahun Gudang Garam ke50. Musik digelar di 
seluruh Indonesia, termasuk Kajen yang dipilih 
sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan, untuk 
menyemarakkan Kabupaten Pekalongan. 

Pihaknya mengundang sejumlah grup musik, 
yakni Batman Kasarunk, Ice Juice, Roller Coast
er, Funny Angels, Funny Angels, dan Something 
Wrong, serta bintang tamu Fun Box dari Sema
rang. Sexy dancer Girl From Heaven juga tampil 
malam itu. Dia semula berharap, penampilan 
para sexy dancer menambah pertunjukan musik 
kian meriah dan tidak menuai kritikan. “Kami 
ingin penonton puas,” ujarnya.

Buntut tari erotis sexy dancer ini, Pemkab Pe

kalongan memperketat pengawasan pagelaran 
panggung hiburan. Misalnya, dua hari setelah ka
sus menggegerkan itu, di sekitar alunalun Kajen 
kembali digelar pentas hiburan yang juga dispon
sori perusahaan rokok. Kali ini Pemkab menga
wasi acara itu dengan sungguhsungguh. 

Sekda Susiyanto misalnya, mengumpulkan di
nas terkait dan mengajak ikut monitoring, teru
tama tontonan yang tidak menggunakan tiket dan 
disaksikan khalayak umum. Penyelenggara juga 
diingatkan agar menggelar acara dengan meriah, 
namun tetap tertib. Dan kejadian serupa akhirnya 
tak terulang. “Hiburan diisi grup band anak 
muda dan acara berlangsung meriah. Tidak ada 
tontonan yang mengundang protes warga,” tutur 
Sekda. Menurut Susiyanto, penyelenggara hiburan 
seharusnya mempertimbangkan nilainilai agama, 
etika, dan kesopanan yang berlaku di tengah ma
syarakat. (sumber: www.suaramerdeka.com, Jum’at, 
27 Juni 2008 dan Selasa, 01 Juli 2008).

Julia Perez Diprotes di Madiun 
DARI Madiun diberitakan, pemilik Album Kama-
sutra, Julia Perez alias Jupe, Minggu (20/7/2008) 
malam tampil dengan goyangan erotis di pusat 
perbelanjaan terbesar Kota Madiun Jawa Timur. 
Busana yang dikenakan pun seksi. Buntutnya, 
pertunjukan yang juga disaksikan anakanak dan 
digelar di tempat umum itu dikecam tokoh ma
syarakat setempat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Madiun, H. Sutoyo mengecam aksi panggung itu. 
Menurutnya, selain kurang sopan dan tidak men
didik, acara itu juga melecehkan kaum wanita. 
“Kami menyesalkan, dan berharap aksi panggung 
serupa tak terjadi untuk harihari selanjutnya,” te
gas Sutoyo, Minggu (20/7/2008) malam.

Scara terpisah, panitia acara membantah aksi 
panggung Jupe penuh goyangan erotis. “Masih ter
golong biasabiasa saja. Tidak terlalu erotis,” kata 
Bambang, humas panitia penyelenggara. (sumber: 
www.surya.co.id, Selasa, 22 Juli 2008).

Penertiban Tari Striptise di Cilegon
KETUA DPC Generasi Muda Nahdlatul Ulama 
(NU) Cilegon Banten Abdul Jabar mensinyalir 
sejumlah tempat hiburan yang kerap menyajikan 
tari striptise (tari telanjang, red) serta menggelar 
acara DJ Party. “Informasi yang kami peroleh, 
beberapa tempat hiburan menggelar tari striptise 
dan DJ Party. Ini jelas tidak diperbolekan, sesuai 
ketentuan Perda No. 2/2001 tentang Tempat hi
buran. Apalagi, kita tahu semua kegiatan ini ber
tentangan dengan norma yang ada di masyarakat 
kita,” katanya di ruang Infokom Pemkot Cilegon, 
Senin (7/7/2008).

Sayangnya, Abdul Jabar enggan menyebutkan 
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tempat hiburan yang dimaksudnya. “Ada bebera
palah. Tak perlu kita sebutkan. Yang penting saat 
ini pemerintah melalui instansi terkait harus 
mengambil tindakan tegas. Kalau tidak, jangan 
salahkan masyarakat yang mengambil langkah 
sendiri,” tegasnya. 

Pihaknya juga meminta DPRD Cilegon untuk 
segera mengesahkan Perda Perubahan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini tengah 
dibahas dewan. “Salah satu isi Perda RTRW itu 
menyangkut penetapan kawasan hiburan. Ini 
harus segera disahkan. Jangan sampai seperti 
sekarang, di mana tempat hiburan tersebar dan 
banyak berada di pusat kota yang dekat dengan 
pemukiman warga,” ungkapnya menyesalkan. 

Di bagian lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kota Cilegon KH. Alwany Nawawi malah 
dengan tegas menolak keberadaan tempat hiburan 
yang menimbulkan kemaksiatan dan merusak 
generasi muda. “Kalau bisa ditutup saja sekalian. 
Apalagi keberadaan tempat hiburan itu tidak ada 
manfaatnya dan membuat angka kriminalitas di 
Cilegon semakin meningkat,” katanya.

Menyikapi tuntutan itu, Wakil Walikota Ci
legon Rusli Ridwan berjanji segera mengambil 
sikap. “Tolong tunjuk tempat hiburannya mana, 
biar instansi terkait segera bertindak. Ini tidak 
perlu diperintah lagi, karena sudah melanggar ke
tentuan,” tegasnya. 

Di bagian lain, Kasi Penegakan Perundangun
dangan Dadin Syihabuddin Latif mengaku belum 
mendapat laporan adanya tempat hiburan yang 
menggelar tari striptise dan DJ Party. “Kita belum 
dapat laporannya. Untuk memberikan tindakan, 
kami butuh data dan bukti yang akurat,” ujarnya. 
(sumber: www.radarbanten.com, Selasa dan Sabtu, 
08 dan 19 Juli 2008).

Candoleng-doleng Maros  
Dianggap Nodai Syariah
DI suatu malam, penonton berteriak kegirangan 
ketika lima biduan yang dibalut pakaian seadanya 
berjoget dan bergoyang di atas panggung. Mereka 
berbaju tanpa lengan dan rok mini yang jaraknya 
sejengkal lebih di atas lutut. Diiringi musik keras 
dan suasana panggung layaknya tempat disko, ke
limanya berjoget bersama lalu berhamburan ke 
bibir panggung. Seorang biduan berjongkok dan 
satunya lagi membungkukkan badan ke hadapan 
penonton.

Penonton memelototkan mata ketika dua ben
da terlarang di bawah leher terlihat. Seorang pe
nonton lantas memasukkan uang Rp. 20 ribu ke 
balik baju melalui krah lehernya. Si pemberi uang 
lega telah menyentuh dan menggerayangi daerah 
terlarang si biduan dan si biduan senang mendapat 
uang. Suasana ini berlangsung berulangulang. 

Itulah secuil pemandangan yang terjadi Ahad 
(22/6/2008) malam di rumah seorang warga di 
Dusun Panaikang, Kelurahan LeangLeang, Keca
matan Bantimurung, Kabupaten Maros. 

Aksi yang membuat sebagian penonton risih 
itu berlangsung dalam hajatan pengantin. Tidak 
ada aparat keamanan berjaga dan tidak ada De
wan Syariah Maros yang menghentikan aksi itu. 
Padahal, Maros adalah salah satu daerah yang 
memberlakukan Syariat Islam. Forum Pemerhati 
Pendidikan Maros (FPPM) sempat mengambil 
gambar adegan itu menggunakan ponsel. 

“Bukti ini akan kami tunjukkan pada Dewan 
Syariah. Selama ini kami dianggap membual atas 
kasus candolengdoleng di Maros dan sekarang 
kami punya buktinya,” kata Idial dari FPPM yang 
tidak menyangka acara ini mendapat izin kelura
han. Karenanya, pihaknya minta Dewan Syariah 
tegas menyikapi kasus ini, menindak yang punya 
hajat dan yang memberi izin. 

Menanggapi kasus ini, Sekretaris Dewan Syari
ah Maros, Syamsul Alam mengatakan, kasus yang 
terjadi di Bantimurung menjadi tanggungjawab 
camat dan kepala desa setempat. “Dewan Syariah 
tidak memiliki kekuatan hukum menjatuhkan 
hukuman pada mereka. Jika ada bukti, langsung 
laporkan ke polisi,” pintanya. 

Sebelumnya, kata Syamsul, petinggi agama dan 
pejabat Maros telah menandatangani deklarasi la
rangan masuknya jenis hiburan. Bahkan ada an
caman candolengdoleng akan dibakar jika tetap 
manggung. “Dalam deklarasi itu disebutkan, jika 
nantinya aksi demikian terjadi dan ditemukan, 
maka yang harus bertanggungjawab yang punya 
hajatan, camat, dan kepala desa,” katanya yang 
menilai isi deklarasi ini memiliki kekuatan hu
kum. 

Camat Bantimurung Arwin Malik sendiri kaget 
mendengar kasus ini. “Saya baru dapat informasi. 
Padahal kami sudah beberapa kali mensosialisa
sikan pada masyarakat agar yang namanya can
dolengdoleng jangan ada lagi. Saya kaget jika itu 
benar ada,” katanya yang langsung menghubungi 
Lurah LaengLaeng Rusdi untuk mengecek ke
benarannya.

Buntut kejadian ini, Rabu (25/06/2008) Frak
si Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) minta kasus 
ini diusut tuntas. Ketua FPKS DPRD Maros, 
Muh. Sirih, mengaku kaget adanya kasus can
dolengdoleng di Dusun Panaikang itu. “Setelah 
mendapat informasi, saya kaget. Itu menunjuk
kan perda syariah ternodai dan wibawa Pemkab 
Maros sedang dilecehkan,” ungkapnya geram, 
Selasa (24/6/2008). Padahal, katanya, Bupati Ma
ros Andi Nadjamuddin Aminullah dan muspida 
telah mengeluarkan pelarangan berbentuk surat 
edaran, yang dihasilkan melalui rapat koordinasi 
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kepolisian, Danramil, Kajari, dan pengadilan, 
serta berbagai elemen masyarakat sebagai upaya 
tindak lanjut penegakan perda syariah. 

Karenanya, Sirih meminta kasus ini ditindak te
gas dan tidak didiamkan. Apalagi ini berlangsung 
di tengah gencarnya Maros menerapkan syariat Is
lam. “Kasus ini harus diusut tuntas dan menyeret 
pihak yang bertanggungjawab,” tegasnya. 

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indo
nesia (HPPMI) Maros menilai, Dewan Syariah 
Maros paling bertanggungjawab dalam kasus ini.  
Ketua Umum PP HPPMI Maros Ali Rusdy me
minta Dewan Syariah jangan cuci tangan. “Jang
an menumpahkan kesalahan hanya pada Camat 
Bantimurung Arwin Malik, tapi harus berkaca 
tentang apa yang telah dikerjakan Dewan Syariah 
untuk Maros saat ini,” sindirnya. 

Aktivis Forum Lingkar Studi Salewangang 
(FLSS), Ata, mengungkapkan hal sama. “Dewan 
Syariah harus bertanggungjawab dalam kasus ini. 
Tapi bagaimanapun, camat dan lurah tidak bisa 
lepas tangan,” katanya. Ata melihat, lemahnya 
sistem syariat Islam di Maros karena belum siner
ginya kinerja Pemkab Maros dan dukungan ma
syarakat dalam pelaksanaannya. (sumber: www.
tribun-timur.com, SelasaRabu, 2425 Juni 2008).

FPI dan HTI Tangerang  
Mengancam Biduan Seronok
SEJUMLAH ulama dari Front Pembela Islam 
(FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabu
paten Tangerang Banten membakar foto seronok 
penyanyi organ tunggal. Aksi ini dilakukan di de
pan Polsek Teluk Naga, Tangerang, Banten, Senin 
(23/6/2008). Ketua FPI Kabupaten Tangerang H. 
Wahyudin Toha mengatakan, selama ini penampi
lan penyanyi organ tunggal telah melabrak budaya 
dan normanorma agama, karena acapkali mereka 
berpakaian seronok. “Kami minta agar aparat ke
polisian dan unsur pemerintah setempat melarang 
penyanyi yang berbusana seronok,” pintanya.

H. Wahyudin menilai, penampilan penyanyi 
yang seronok dapat meningkatkan kriminalitas 
seperti perkelahian dan perkosaan. “Jika aparat 
tidak bisa menindak, kami yang akan bertindak,” 
tegasnya. Pihaknya menuntut Muspika Teluk 
Naga untuk segera melakukan tindakan. Jika ti
dak, pihaknya mengancam akan menyisir atau 
sweeping setiap pementasan organ tunggal. “Kami 

tidak melarang organ tunggal. Tapi kami minta 
agar penampilan penyanyinya tidak melanggar 
norma,” tandasnya.

Di pihak lain, aturan pelarangan tampil sero
nok di Kabupaten Tangerang akan segera diso
sialisasikan. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati 
Tangerang Rano Karno, terkait Surat Edaran (SE) 
Bupati Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
Penertiban dan Penindakan Penyelenggaraan Hi
buran yang Meresahkan dan Mengganggu Keten
traman Masyarakat.

“Edaran itu perlu disosialisasikan ke para bi
duan supaya mereka tidak melakukannya lagi,” 
kata Rano, saat menghadiri pembukaan Lomba 
Cipta dan Pop Singer Lagu Budhis seJabodeta
bek, di Serpong Kabupaten Tangerang, Sabtu 
(12/7/2008). Rano juga menyatakan kesetujuan
nya pada kebijakan Bupati Tangerang Ismet Iskan
dar ini. “Kita berharap, dengan adanya larangan 
ini, mereka benarbenar tidak melakukannya lagi, 
kapan dan di mana pun,” harapnya.

Rano mengaku, sosialisasi surat edaran ini 
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, ter
masuk kecamatan atau kelurahan. “Kita melaku
kan sosialisasi pelarangan ini sekaligus mengayo
mi masyarakat,” kata bintang sinetron Si Doel 
Anak Sekolahan ini. Jika para biduan tetap mem
bandel atau tak mengindahkan kebijakan Pemkab 
Tangerang, pihaknya dengan sangat terpaksa akan 
melakukan tindakan lebih tegas lagi sesuai norma 
hukum. “Tapi, itu tentu kita berharap tidak ter
jadi,” Rano berharap. 

Surat edaran Bupati Tangerang ini dikeluarkan 
menyusul sering tampilnya biduan kampung den
gan seronok yang kerap memamerkan lekukan 
tubuhnya, saat meghibur masyarakat pada acara 
sunatan massal, pernikahan, atau bahkan peringa
tan hari besar nasional. Dalam edaran itu, Ismet 
meminta aparat penegak hukum yang menangkap 
basah para biduan yang tampil seronok untuk 
menjeratnya dengan Pasal 281 KUHP, yang anca
man hukumannya 2,8 tahun penjara. Bukan itu 
saja, pelaku juga bisa diancam Pasal 296 KUHP, 
sebagai pelaku asusila yang menjadikan perbua
tannya sebagai mata pencaharian dengan anca
man 1,4 tahun penjara. 

Selain hukuman berdasar KUHP, Pemkab 
Tangerang juga punya payung hukum terkait ma
salah ini, yakni Pasal 11 Perda Nomor 20 Tahun 
2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
yang melarang melakukan perbuatan asusila di 
rumahrumah, gedung, hotel, wisma, penginapan, 
tempat usaha, jalan, taman, dan tempat umum. 
Jika ada yang melanggar, hukumannya bisa 6 bu
lan penjara atau denda Rp 5 juta.(sumber: www.
okezone.com, Senin, 23 Juni 2008 dan Senin, 14 
Juli 2008). ■
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7. Belasan Kiai Turun Gunung  
Cegah Penggunaan Miras

Belasan kiai di Desa Bawu, Kecama
tan Batealit Jepara Jawa Tengah, Sabtu 
(5/07/2008) malam turut memelopori aksi 

pencegahan peredaran dan penggunaan minu
man keras di desa itu. Bersama aparat desa dan 
kepolisian sektor, serta para tokoh masyarakat, 
mereka terjun langsung ke lapangan. “Kami da
tang berkoordinasi dengan petugas kepolisian,” 
kata Pengasuh Ponpes Roudlatul Hikmah Desa 
Bawu, KH. Abdul Hadi, Senin (7/7/2008).

Mereka misalnya mendatangi salah satu rumah 
warga yang tengah mengadakan hajatan dengan 
hiburan dangdutan. Rumah yang didatangi para 
kiai, petugas, dan pemerintah desa, adalah milik 
Ahmad yang berlokasi di Bawu Blimbing. Saat di
datangi, mereka menjumpai sekelompok pemuda 
yang tengah menenggak miras. Menurut KH. 
Abdul Hadi, rombongan kiai dan petugas yang 
datang langsung meminta para pengguna untuk 
menyingkirkan miras dari arena itu. 

Para tokoh masyarakat Desa Bawu akhirakhir 
ini diresahkan oleh peredaran dan penggunaan 
miras, terutama saat ada acara hajatan keluarga 
yang mendatangkan hiburan seperti dangdutan 
atau jenis musik lain. Bahkan sebelum aksi ”pen
ertiban” yang dilakukan Sabtu malam itu, terjadi 
keributan akibat penggunaan miras. ”Sebelum 
kami bertindak yang terakhir ini, terjadi keribu
tan antar para pemabuk dalam acara hiburan di 
sebuah rumah yang menyelenggarakan hajatan. 
Keributan itu mengakibatkan kerusakan rumah 
seorang tetangga,” ungkapnya. Atas beberapa ke
jadian itu, Minggu (06/07/2008) siang para kiai 
juga para tokoh desa bersepakat melakukan pener

tiban. ”Kami akan menyampaikan masalah ini ke 
Polres yang berwenang untuk melakukan tinda
kan hukum,” katanya. 

Kapolres Jepara AKBP Edy Suryanto menga
takan, Polres memberikan ketentuan agar setiap 
warga masyarakat yang menyelenggarakan hajatan 
dengan mendatangkan hiburan dan mendatang
kan massa terlebih dahulu memberitahu petugas. 
Hal itu untuk memudahkan petugas memantau. 
”Susahnya, masih ada warga yang belum member
itahu saat menggelar dangdutan. Ini yang repot,” 
katanya.

Tentang apa yang dilakukan para tokoh ma
syarakat di Desa Bawu, pihaknya sangat menghar
gai. ”Pemberantasan penggunaan dan peredaran 
miras membutuhkan dukungan warga. Tapi un
tuk tindakan, kami mengharapkan tetap petugas 
yang melakukan,” ujarnya. (www.suaramerdeka.
com, 08/7/2008).

Setahun sebelumnya, sejumlah tokoh agama 
Desa Bawu berkumpul untuk membahas situasi 
yang dianggap semakin meresahkan. Setiap pen
tas dangdut hampir selalu diikuti dengan aksi 
tawuran dan mabukmabukan. Penjualan miras 
juga dilakukan secara bebas, nyaris tak ada aturan. 
Dari pertemuan itu, kemudian dikeluarkan kese
pakatan bersama agar perjudian dan miras tidak 
dilakukan secara membabi buta. Di setiap ada 
warga hajatan, spanduk yang berisi peringatan itu 
dipasang di segenap ujung jalan. Tanpa ada ke
kerasan dan aksi anarkis, kiai dan tokoh agama di 
Desa Bawu bisa berperan menyembuhkan penya
kit masyarakat. ■ 

8. Teroris Indonesia Dibiayai Dana Zakat?

Pengamat intelijen dan peneliti di Lembaga 
Pengembangan Ketahanan Nasional (LPKN) 
DR. Wawan Hari Purwanto melempar waca

na, bahwa dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) 
yang terkumpul dari umat Islam di Indonesia 
perlu diteliti guna memutus pendanaan teroris. 
Pernyataan ini disampaikannya beberapa waktu 
lalu di Semarang Jawa Tengah. 

Akibat statemen tanpa dasar ini, Majelis Ula
ma Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengecamnya. 
MUI menilai, pernyataan Wawan sangat tenden
sius dan menyakiti umat Islam Indonesia. Sebab, 
dana ZIS selama ini hanya untuk memberdayakan 
ekonomi umat Islam dan menjadi tulang pung

gung pemberdayaan fakir miskin sesuai anjuran 
alQur’an dan Hadis.

“Sangat menyakiti umat Islam jika zakat ditu
ding untuk membiayai kegiatan terorisme,” un
gkap Ketua MUI Jateng, KH. Ahmad Darodji 
MSi, di Semarang, Selasa (8/7/2008). “Dia harus 
mengklarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah 
dan kesalahpahaman masyarakat terhadap lemba
ga ZIS. Badan Intelijen Negara (BIN) pun harus 
menegur Wawan yang telah menyudutkan umat 
Islam,” pintanya menambahkan.

Di Jakarta, Sekretaris Umum MUI Ichwan 
Syam menduga, pernyataan Wawan dikeluar
kan untuk menciptakan stigma negatif terhadap 
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sistem zakat yang mampu mengangkat derajat 
ekonomi kaum muslim. Perbuatan ini, menurut 
Ichwan, banyak dilakukan musuh Islam atau yang 
diperalat oleh mereka. “Sekarang giliran ajaran 
zakat yang diserang. Janganjangan ini hanya pan
cingan. Mungkin nanti ajaran shalat dan sedekah 
ikut diserang,” kata Ichwan di Jakarta, Selasa 
(8/7/2008). Menurut Ichwan, jika Wawan tidak 
bisa membuktikan pernyataannya, bisa dipastikan 
ia membonceng isu terorisme untuk menyudut
kan Islam. “Dia harus dituntut membuktikan
nya,” pintanya. 

Pengamat intelijen dan anggota Komisi III DPR 
dari FPKS Suripto menganggap tudingan Wawan 
terlalu jauh. Baginya, wacana itu jelas arahnya, 
yaitu untuk menghancurkan citra institusi zakat 
dan membuat masyarakat muslim enggan berza
kat. “Harusnya kalau memberi analisis disertai 
faktafakta. Jangan sampai masyarakat menjadi 
enggan berzakat garagara takut digunakan untuk 
kegiatan terorisme,” tandas Suripto. 

Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Bayang
an di DPR RI, Yuddy Chrisnandi menilai, mengi
dentikkan terorisme dengan Islam merupakan 
pikiran yang sangat sesat. “Dia harus meminta 
maaf secara terbuka kepada umat Islam,” kata 
politikus Partai Golkar itu.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas), KH. Didin Hafiduddin malah menilai 
sinyalemen Wawan sebagai fitnah. Baginya, itu 
juga kampanye hitam (black campaign) terhadap 
ajaran sosial dan pemberdayaan ekonomi Islam. 
“Itu fitnah murahan. Kami jadi curiga, ada apa 
ini?” tanya Didin, Rabu (9/7/2008). 

Protes senada disampaikan Ketua Umum 
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syam
suddin. “Program zakat bisa terganggu. Muzakki 
(pemberi zakat), boleh jadi akan terpengaruh se
hingga enggan mengeluarkan zakat. Dia harus 
mengklarifikasi, apalagi pernyataannya tanpa di

sertai bukti,” tegas Din. “Itu tidak bisa disebut 
sebagai wacana, tapi fitnah. Saya berkeyakinan, 
tidak ada dana zakat yang disalahgunakan perun
tukannya, apalagi untuk tujuan yang tidak baik,” 
imbuhnya.

Menanggapi protes keras berbagai pihak itu, 
Wawan Hari Purwanto mengakui belum memiliki 
fakta adanya kegiatan terorisme di Indonesia yang 
dibiayai dari dana ZIS. “Saya harap umat Islam 
tak tersinggung dengan pernyataan itu. Saya tak 
menuduh siapa pun. Apa yang saya sampaikan itu 
hanya sebuah early warning (peringatan dini). Jang
an sampai uang ZIS digunakan untuk kegiatan 
seperti itu,” paparnya. Pemerintah Arab Saudi, 
kata Wawan, juga menerapkan pengawasan terha
dap penggunaan ZIS. “(Pengawasan) di sana pun 
menimbulkan reaksi dan protes. Jadi, wajar juga 
kalau pernyataan saya mengundang protes. Saya 
siap menjelaskannya,” tegasnya. 

Namun demikian, Wawan mengaku khilaf dan 
meminta maaf atas pernyataannya. Ia juga mem
bantah sebagai agen intelijen, apalagi bertugas 
melakukan kampanye hitam terhadap Islam. “Ini 
kekhilafan. Maka dengan hati yang tulus, lillahi 
ta’ala, saya menyatakan menyesal dan minta maaf. 
Saya tidak akan melakukan lagi hal yang dianggap 
menyerang agama yang saya anut,” katanya di Ci
kini Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2008). 

Wawan tidak menyangka, kekhawatiran terha
dap penyalahgunaan dana ZIS direspon sedemiki
an rupa. “Kok jadi begini? Yakinlah, tak ada 
rekayasa dan tendensi apa pun untuk menyudut
kan ajaran Islam,” ujarnya. “Saya ini lahir di Ku
dus, sebuah kota santri. Saya juga menjadi panitia 
pembangunan sebuah masjid di Cijantung, Jakar
ta Timur, yang dananya juga dari ZIS,” tambah 
penulis buku Teroris Under Cover yang mengaku 
pernyataannya hanya spontanitas. (sumber: www.
republika.co.id, Rabu, Kamis dan Jum’at, 09, 10 
dan 11 Juli 2008). ■

9. Depdagri Kaji Syarat Baca Quran  
Qanun Parlok

Departemen Dalam Negeri (Mendagri) 
masih terus mengkaji Qanun Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal 

(Parlok) apakah isinya bertentangan dengan un
dangundang di atasnya atau tidak. Qanun terse
but, antara lain, memuat persyaratan wajib baca 
alQur’an bagi calon legislatif, baik yang berasal 
dari parlok maupun partai nasional (parnas). 
(lihat: MRoRI Edisi 11). 

Sumber di Depdagri, Senin (7/7/2008) me
nyatakan, Depdagri sudah membentuk tim, na

mun saat ini belum menyimpulkan apa pun ten
tang qanun kontroversial itu. Sekarang tim tengah 
melaksanakan tugasnya, membuat kajian menye
luruh mengenai isi qanun. Sumber itu menampik 
isu yang beredar di Banda Aceh bahwa Depdagri 
sudah menyatakan penilaian akhir terhadap qa
nun tersebut, yakni menolak persyaratan wajib 
mampu baca alQur’an bagi caleg dari parnas. 

Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yu
suf, mengaku belum menerima informasi apa pun 
mengenai hasil kajian Depdagri tentang Qanun 
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Nomor 3 Tahun 2008 tersebut. Dikatakan Irwan
di, sejak awal ia sudah menduga akan ada masalah 
dalam qanun tersebut. “Terutama terkait Pasal 13 
dan Pasal 36 yang akan bertabrakan dengan un
dangundang di atasnya,” ujar Irwandi. 

Secara terpisah, pendiri Partai Bersatu Atjeh 
(PBA) yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) 
Anggota DPR/DPD RI, Ahmad Farhan Hamid, 
menyatakan tidak keberatan adanya persyaratan 
wajib baca alQur’an bagi caleg asal Aceh. Menu

rutya, upaya implementasi syariat Islam bisa 
diterima. Hanya, mengingat ada ribuan caleg dari 
puluhan partai (nasional dan lokal), maka KIP 
hendaknya dapat membuat mekanisme dan tek
nis membaca alQur’an yang memenuhi syarat, 
tapi tidak memberatkan. “Misalnya, cukup mem
baca ayat pendek saja, tidak perlu seperti dalam 
musabaqah tilawatil Qur’an,” kata Farhan. (Sum
ber: www.serambinews.com, Selasa, Juli 2008). ■ 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) seMa
dura mengeluarkan fatwa haram golput 
dalam pilgub, karena pilgub untuk me

nentukan pemimpin umat. Fatwa ini tercetus saat 
ulama perwakilan MUI seMadura bertemu di 
Kantor MUI Sumenep, Ahad (13/07/2008). Ha
dir dalam pertemuan itu, Ketua MUI Sumenep 
KH. Akhmad Safraji, MUI Pamekasan diwakili 
Drs. H. Alwi, Ketua MUI Sampang KH. Mubas
syir, dan Ketua MUI Bangkalan KH. Mahfudz 
Hadi serta beberapa ulama Sumenep.

KH. Akhmad Safraji menjelaskan, landasan 
utama fatwa haram golput itu kesepakatan jumhur 
ulama yang menegaskan bahwa memilih imamah 
(pemimpin) hukumnya wajib. Bahkan, memilih 
pemimpin bukan hanya dijelaskan ulama, tapi 
juga alQur’an dan Hadis. KH. Mahfudz Hadi me
nyebutkan, pemilihan gubernur bertujuan untuk 
memilih pemimpin yang dapat melayani umat. 
“Orang yang golput berarti mengabaikan kepen
tingan umat,” katanya.

MUI Provinsi Kalimantan juga mengeluarkan 
rekomendasi yang menyatakan golput sebagai tin
dakan terlarang. Ini salah satu hasil Rapat Koordi
nasi MUI seKalimantan, yang diikuti perwakilan 
ulama dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di 
Asrama Haji Al Mabrur, Jalan G Obos, Palangka 
Raya, Rabu (16/7/2008). “Meski demikian kami 
tidak memfatwakan bahwa golput hukumnya 
haram. Larangan ini didasari karena memilih pe
mimpin merupakan bentuk kepatuhan terhadap 
undangundang dan wajib bagi seorang muslim,” 
kata Ketua Pimpinan Sidang Pleno Rakorda MUI 
seKalimantan, H. Syamsuri Yusup. 

Menurut Syamsuri, MUI menghimbau, seba
gai warga negara yang baik umat Islam agar me
matuhi undangundang dengan tidak golput. Jika 
ada seorang muslim mendakwahkan golput, maka 
itu bukan perbuatan yang baik. “Bila sesuatu yang 
tidak baik tetap dilakukan, maka hanya akan me
nimbulkan mudharat,” katanya.

Syamsuri mengemukakan, alQur’an memerin

tahkan umat Islam tunduk dan patuh pada perin
tah Allah, Rasul dan pemerintah yang sedang me
mimpin (bukan pemerintahan yang zalim). “Kita 
wajib taat pada pemerintah, yang keberadaan 
pemerintah sendiri dilindungi Undangundang. 
Bila seorang muslim ingin dikatakan sebagai war
ga negara yang baik, berarti harus menggunakan 
hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada,” 
tegasnya.

Fatwa MUI ini direaksi keras Direktur Pusat 
Studi Hukum dan HAM (Pusham) Safi SH. Dia 
menilai, fatwa MUI kurang tepat. Sebab, memilih 
dan dipilih itu hak setiap orang. “Yang namanya 
hak, itu bisa digunakan bisa juga tidak. Itu sudah 
menjadi kesepakatan internasional yang ditetap
kan dalam bentuk convenan on civil and political 
right tahun 1966,” tandas Safi. “Pendapat itu men
campuradukkan agama dan politik. Sistem politik 
itu sama dengan sistem demokrasi. Sedang dasar 
yang dipakai MUI syariat Islam,” lanjut Safi. 

Baginya, mencampuradukkan politik dan 
agama kurang tepat. Karenanya, konsep pemili
han pemimpim dalam konteks pemilu (Pilpres, 
pilgub, pilbup) tidak boleh disamakan dengan 
memilih imamah (pemimpin) dalam Islam. Fatwa 
ini, katanya, juga akan membingungkan masyara
kat. “Apakah sistem politik kita menggunakan 
dasar demokrasi atau dasar syariah,” tegasnya. Safi 
berharap, pihak yang bersangkutan untuk propor
sional meletakkan hukum. “Dalam pemilu, hu
kum yang harus dipakai adalah hukum nasional 
yang dibuat melalui proses demokrasi. Jadi, jang
an dicampuradukkan antara politik dan agama,” 
pintanya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Kota Surabaya KH. Imam Ghazali Said 
juga menyayangkan munculnya fatwa ini. “Golput 
dalam pemilihan kepala daerah tidak melanggar 
hukum Islam,” tutur pengasuh Pondok Pesantren 
Mahasiswa An Nur, Surabaya ini. Bahkan, menu
rut dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Sunan Ampel Surabaya ini, tindakan golput dian
jurkan jika dilakukan dengan tujuan untuk mem

10. Fatwa Haram Golput MUI Direaksi Keras
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11. Ratusan Jemaat HKBP Demo Pendeta 

Sekitar 300 jemaah Huria Kristen Batak 
Protestan (HKBP) Resort Bandung Riau, 
menggelar unjuk rasa di depan Hotel Bumi 

Asih Jaya, Jalan Soekarno Hatta, Bandung Jawa 
Barat, Selasa (8/7/2008). Di tempat itu tengah 
diadakan musyawarah Majelis Resort Pendeta 
seJawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). 

Dalam aksinya, mereka menuntut pengakuan 
dari para pendeta HKBP. Pasalnya, sejak Okto
ber 2007, Jemaat HKBP Resort Bandung Riau 
sudah dihapus oleh Ephorus atau pimpinan je
maat HKBP melalui SK Ephorus. “Penghapusan 
itu dilakukan tidak secara gerejani, karena hanya 
berdasarkan SK Ephorus selaku pimpinan HKBP. 
Selain itu, proses penerbitan SK diwarnai kebo
hongan publik dan mengandung ambisi oknum
oknum pendeta tertentu,” ujar koordinator aksi, 
Silalahi. 

Selain itu, lanjut Silalahi, jika Ephorus ingin 
membekukan jemaat HKBP Resort Bandung 
Riau, maka harus melalui Sinode Godang atau 
Dewan Jemaat Tertinggi HKBP. “Makanya aksi 
ini perlu sekali, karena kami ingin mendapat
kan pengakuan dan kami tidak lagi beribadah 
di trotoar. Kami minta agar kami juga diterima 
dalam musyawarah pendeta,” pinta Silalahi.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB, 

itu sempat diwarnai saling dorong antara pendemo 
dengan aparat kepolisian. Beruntung aksi menjadi 
tenang setelah seorang perwakilan jemaah diper
bolehkan masuk ke acara musyawarah.

Kejadian di atas adalah buntut peristiwa Okto
ber 2007. Kala itu, tepat dua hari setelah lebaran 
Idul Fitri, terjadi kericuhan di Gereja HKBP Jl 
LL RE Martadinata 96, Bandung. Ratusan petu
gas dari kepolisian terpaksa turun tangan untuk 
mengamankan situasi agar tidak bentrok fisik 
antara jemaat HKBP Resort Bandung dan HKBP 
Resort Bandung Riau yang sedang bertikai.

Peristiwa itu dipicu SK Ephorus HKBP Pende
ta Dr. Bonar Napitupulu yang berusaha melebur 
HKBP Resort Bandung dan HKBP Resort Ban
dung Riau yang selama ini samasama menggu
nakan gereja di Jl LL RE Martadinata, Bandung. 
HKBP Resort Bandung Riau yang beranggotakan 
sekitar 350 KK menolak SK Ephorus, karena di
anggap tidak sesuai ketentuan. “Melebur atau 
menghapus resort bukan kewenangan Ephorus. 
Mekanismenya harus melalui Sinode Godang 
sebagai institusi tertinggi pengambil keputusan 
tertinggi di HKBP,” kata Pendeta Saut Sirait MTh 
dari HKBP Resort Bandung Riau kala itu. (sum
ber: www.suarakarya-online.com, Rabu, 17 Oktober 
2007 dan www.okezone.com, Selasa, 8 Juli 2008). ■ 

protes sistem politik yang tidak benar. Ali bin Abi 
Thalib, ujarnya, dengan alasannya sendiri juga 
pernah melakukan golput saat terpilihnya Umar 
bin Khattab. “Jadi golput itu sebenarnya sudah 

lazim sejak zaman sahabat,” katanya. (sumber: 
www.radarmadura.com, Selasa, 15 Juli 2008, www.
suaramerdeka.com, Rabu, 16 Juli 2008 dan www.
korantempo.co.id, Selasa, 15 Juli 2008). ■

12. Dinilai Menyesatkan, In The Beginning 
Ditolak MUI Parepare

Setelah menyaksikan dan membahas film ber
judul In The Beginning di Aula Pondok Pe
santren DDI Ujung Lare Parepare Sulawesi 

Selatan, Kamis (10/07/2008) malam lalu, MUI 
Parepare mendesak instansi berwenang untuk sege
ra menarik film itu dari pasaran. Film produksi 
Hall Mark Entertainment yang mengisahkan per
jalanan Nabi Ibrahim itu dinilai menyimpang dari 
sejarah Islam yang sesungguhnya, sehingga bisa 
menyesatkan umat Islam.

Pengurus majelis fatwa MUI Parepare, KH. Abd 
Hakim menyatakan, ada beberapa kisah penting 
dari sejarah Nabi Ibrahim yang dipercaya umat Is
lam selama ini justru berbanding terbalik dengan 
isi cerita, tempat dan tokoh yang ada di film itu. 

Misalnya yang paling menonjol, adalah kisah pe
nyembelihan Nabi Ibrahim pada putranya. 

Di film itu diceritakan, Ishak, putra Ibrahim 
dari istri pertamanya Siti Sarah lah yang akan di
sembelih sebagai kurban. Sementara yang dipaha
mi umat Islam selama ini, yang akan disembelih 
adalah Ismail, putra Ibrahim dari istri keduanya, 
Siti Hajar. Di film ini, Ismail yang diceritakan la
hir di Baitul Maqdis bukannya di Makkah, justru 
tidak disebut dalam prosesi kurban itu.

Selain itu, kata Abd. Hakim, dalam cerita pe
nyembelihan versi Islam, yang terpotong adalah 
kibas (domba) yang menggantikan posisi Ismail. 
Sementara di film, dombanya justru terikat di po
hon. “Saya pikir film ini telah mendeskreditkan 
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leluhur Nabi Muhammad SAW yang merupakan 
keturunan langsung dari Nabi Ismail,” katanya. 

Ketua Umum MUI Parepare, Dr. KH. Abd 
Muiz Kabry menegaskan, seharusnya pemerintah 
segera menarik film ini dari pasaran, karena dikha
watirkan sebagian muslim memercayai isinya. 
MUI Parepare juga menyesalkan lembaga sensor 
Indonesia yang tidak mengamati isi dan makna 
film ini. “Kalau kita sudah melarang, berarti kita 
sudah terbebas dari dosa. Ya, tergantung pemerin
tah nantinya,” kata Muiz seraya menambahkan 
masalah ini akan dibicarakan dengan forum umat 
beragama lainnya. 

Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) MUI 
Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustam menilai, ini 
film versi non muslim yang telah beredar luas di 
masyarakat muslim, termasuk Parepare, sehingga 
harus dihentikan peredarannya secepat mungkin. 
Menurut Sekretaris DPH, H. Sawaty Lambe, film 
itu bisa mengaburkan dan merusak kepercayaan 
Islam. “Kalau filmnya versi lain, kenapa dising

gung juga soal alQur’an dan penyebutan Allah 
sesuai Islam?” tanyanya. 

Untuk membendung penyebaran film In The 
Beginning ke tengah masyarakat muslim, pengu
rus MUI Parepare menyosialisasikan imbauannya 
melalui masjidmasjid di Kota Bandar Madani, 
Jum’at (18/7/2008). Misalnya, sosialisasi dilaku
kan di Masjid alFalah Cappa Galung, Kecamatan 
Bacukiki. Pengurus masjid membacakan surat 
edaran MUI soal bahaya film ini melalui pengeras 
suara sebelum berlangsungnya ceramah dan shalat 
Jum’at. Di bagian akhir surat edaran itu, MUI 
menghimbau pihak kepolisian untuk menyikapi 
temuan mereka. 

Kapolresta Parepare, AKBP Sri Eko Prang
gono, melalui Kasatreskrim AKP Yuslim Yunus 
mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti su
rat edaran MUI itu. “Kita sudah menugaskan per
sonel untuk melakukan penyelidikan,” kata Yus
lim. (sumber: www.fajar.co.id, Sabtu, 12 Juli 2008 
dan www.tribun-timur.com, Sabtu, 19 Juli 2008). ■ 

13. Pembongkaran Gereja Anglikan 
Indonesia (GAI)

Puluhan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) dan Polisi dari Satuan Dalmas 
Kota Cimahi dengan menggunakan back 

hoe menghancurkan bangunan yang biasa dipakai 
tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia 
(GAI) di Jln. Kebon Jeruk RT 02/RW 20 Kel. Ci
beureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cima
hi (26/6/08). Raman Saragih yang menjadi pen
deta di tempat itu beserta keluarga dan jemaatnya 
berusaha melakukan perlawan atas upaya pem
bongkaran tersebut. Akibat upaya perlawanan 
tersebut, Pendeta Raman Saragih mengalami luka 
di kepalanya karena terkena pukulan. Tidak lebih 
dari satu jam, rumah pendeta tersebut langsung 
rata dengan tanah. Tempat ibadah anggota Gereja 
Anglikan Indonesia yang dipimpin Pendeta Ra
man Saragih merupakan satusatunya bangunan 
yang masih berdiri di area pembangunan Pasar 
Raya Cibeureum (PRC) dan sub terminal seluas 
2 hektare itu. 

Pemkot Cimahi melalui Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) Jati Mandiri, kini sudah mulai 
membangun PRC dan Subterminal Cibeureum. 
Kemungkinan, tempat ibadah tersebut menggang
gu pembangunan PRC dan sub terminal. Karena 
bangunan itu dianggap tidak berizin serta berdiri 
di atas tanah milik orang lain (kini sudah dibeli 
Pemkot Cimahi), juga tidak ditemukan kecoco
kan harga ganti rugi. Berdasarkan hasil keputusan 
rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Cimahi 

dengan unsur Kodim 0609, Polresta Cimahi, Ke
jaksaan Negeri Bale Bandung pada 24 Juni 2008 
memutuskan untuk membongkar rumah Raman 
Saragih.(Sumber: Gala Media, 27/6/08)

Pendeta Raman Saragih mengatakan, Pemkot 
Cimahi hanya berdasarkan putusan peninjauan 
dari MA yang dinilainya sebagai cacat hukum. 
Menurut dia, pengacara yang memenangkan gu
gatan atas tanah tersebut, telah melakukan sumpah 
palsu. Hal itu telah terbukti sebelumnya. Semen
tara itu, Kasi Tramtib Cimahi, Dadan Subardan 
dan Kasi Pengatur Perda, Sutarman, mengatakan, 
eksekusi ini dilakukan sebagai eksekusi lanjutan 
tahun 2005 lalu. “Rumah yang dijadikan gereja 
tersebut sudah ada eksekusi dari pengadilannya,” 
katanya.

Terkait pembongkaran itu, perwakilan pendeta 
seJabar mendatangi Wali Kota Cimahi, Ir. H.M. 
Itoc Tochija, M.M. di kantornya, Jln. Rd. Demang 
Hardjakusumah Cimahi (3/7/08). Kedatangan 
pendeta yang berjumlah 6 orang tersebut untuk 
mengklarifikasi masalah penggusuran rumah Ra
man Saragih. “Kami tadi melakukan pertemuan 
dengan perwakilan pendeta dari Jabar. Dari hasil 
pertemuan tadi, kami sepakat akan mengadakan 
kompromi untuk mencari solusi terkait pembong
karan rumah Raman. Namun saat ini belum ada 
keputusan,” ungkap Itoc usai melangsungkan per
temuan.

Sementara itu, Ketua Umum Bidang Kerja 
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Sama Gerejagereja seJabar, Pdt. John Simon 
Timorason sangat menyambut baik rencana pem
kot yang akan melakukan kompromi dan mencari 
solusi untuk Pendeta Raman. “Solusinya masih ha
rus kita bicarakan lagi. Sejak mendengar penjela
san dari pemkot, kami tidak mempermasalahkan 
status tanah atau yang lainnya. Intinya di tempat 
Pak Raman itu ada umat yang biasa beribadah. 
Dengan dibongkarnya tempat tersebut berarti ada 
umat yang kehilangan tempat ibadahnya,” jelas 
John. (Gala Media, 4/7/08).

Pembongkaran rumah Raman menjadi peman

dangan tersendiri bagi warga di sekitar Jln. Kebon 
Jeruk Kel. Cibeureum, Kota Cimahi. Bahkan se
jumlah warga memberanikan diri menaiki benteng 
PRC, rumah warga, dan jembatan Cimindi hanya 
untuk sekadar nonton pembongkaran. “Seru saja 
melihat rumah yang dibongkar. Lagi pula, sua
sananya sangat ramai, membuat saya penasaran. 
Kasihan juga melihat pemilik rumah dan anggota 
keluarganya. Tapi kalau itu keputusan pemerintah 
masyarakat tidak bisa apaapa,” ujar salah seorang 
warga. (Gala Media, 27/6/08). ■

15. Akhir Kisah Perseteruan  
MUI-Majalah Tempo

14. Pemeluk Parmalim Kesulitan Identitas

Umat Parmalim hingga kini masih belum 
diakui secara administrasi sebagai keyaki
nan di Indonesia. Hal tersebut mengaki

batkan mereka sulit masuk ke instansi resmi, 
terutama pemerintahan. Mereka kerap terpaksa 
menerima identitas lain dalam urusan adminis
trasi. “Sangat sulit memperoleh KTP. Aparat 
pemerintah tidak mau mengakui kami sebagai 
pemeluk Parmalim. Mereka baru memberi KTP 
jika kami mengakui salah satu dari agama yang 
diakui pemerintah,” kata Relita boru Manurung 
(26) pada ritual sipaha lima atau ibadah bulan 
kelima penanggalan Batak, di Desa Huta Tinggi, 
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, 
Kamis (17/7/2008). 

Relita yang juga lulusan Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan itu 
sulit mencari kerja. Dia kerap ditanya soal identi
tas agama yang menurutnya tidak ada hubungan
nya dengan pekerjaan yang dicarinya. Kini, dia 
terpaksa memilih salah satu agama yang diakui 
pemerintah. “Saya meminta agama ditulis Par
malim, tetapi tidak diakui petugas,” katanya. Soal 
pendidikan, dia terpaksa menempuh pelajaran 
agama yang diakui pemerintah.

Kesulitan yang sama dialami Aman Sirait (47). 
Dia yang kini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 
di Bagian Organisasi Kabupaten Serdang Bedagai 
harus mengisi kolom agama yang diakui pemerin
tah. “Saya pilih yang mudah saja. Saya tetap men

jadi Parmalim bersama keluarga dari dahulu,” 
katanya. Kendati demikian, identitas Parmalim 
sempat tercantum di surat pengangkatan PNS. Se
mentara ini cukup melegakannya meski identitas 
itu hanya tercantum di SK PNS saja. Dia meng
inginkan pemerintah bersikap adil kepada semua 
pemeluk agama, termasuk menjamin kebebasan 
beragama. “Selain soal identitas agama, kami ma
sih belum leluasa mendirikan tempat ibadah. Ada 
umat lain yang keberatan saat kami mendirikan 
tempat ibadah di Medan,” kata Aman.

Pimpinan Parmalim yang berpusat di Huta 
Tinggi, Raja Marnakkok Naipospos, mengatakan, 
umat Parmalim saat ini berjumlah sekitar 2.000 
keluarga. Mereka tersebar di seluruh wilayah In
donesia yang terkonsentrasi di Sumatera Utara. 
Pada peringatan sipaha lima (bulan kelima) kali 
ini mereka yang memeluk Parmalim berkumpul 
di Huta Tinggi melakukan ritual ibadah. Ritual 
ini berlangsung tiga hari sebagai ungkapan rasa 
syukur kepada Mula Jadi Nabolon (Sang Maha 
Kuasa).

Marnakkok mengatakan, soal identitas agama 
memang belum selesai. Persoalan identitas agama 
itu, katanya, lebih banyak dirasakan kaum muda. 
Mestinya pemerintah menghargai agama yang la
hir, berkembang, dan dipeluk warga Indonesia 
sendiri. (sumber: www.kompas.com, Jum’at, 18 Juli 
2008). ■

Setelah melakukan mediasi beberapa kali di 
Dewan Pers, Majalah Tempo dan MUI mene
mukan titik temu. Majalah Tempo akan mem

buat hak jawab yang diajukan MUI pada edisi 
Senin (28/07/2008). “Tak ada bantahbantahan. 

Tak panjang diskusinya,” ujar anggota Dewan Pers, 
Abdullah Alamudi, di Jakarta (21/07/2008).

Abdullah menyatakan, sudah ada itikad baik 
dari kedua belah pihak untuk berdamai. Adapun 
pihak yang hadir dari MUI adalah Kepala Biro 
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Komunikasi dan Informasi Said Budairy. Pihak 
Majalah Tempo diwakili Pemimpin Redaksi Toriq 
Hadad, Redaktur Eksekutif Wahyu Muryadi, serta 
Sekretaris Perusahaan PT Tempo Media Rustam 
F. Mandayun.

Mediasi ini terkait pengaduan MUI yang mem
persoalkan opini Majalah Tempo tentang kekerasan 
terhadap warga Ahmadiyah. Melalui Dewan Pers, 
MUI awalnya menuntut Majalah Tempo meminta 
maaf secara terbuka. Namun, di ujung mediasi, 
MUI sepakat hanya dimuat hak jawabnya. “Hak 
jawab itu isinya cukup keras,” urai Abdullah. Isinya 
MUI membantah beberapa bagian opini Majalah 
Tempo yang dianggap memojokkannya. Pemimpin 
Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad menyatakan, 
opini memang harus dibalas opini pula. “Syukur
lah, MUI menyadari hal itu,” ujarnya. 

Protes keras MUI itu terkait opini Majalah 
Tempo edisi 511 Mei 2008 berjudul Luka Ahmadi-
yah yang menyebut fatwa MUI tentang kesesatan 
Ahmadiyah telah membuka peluang dan lampu 
hijau pada gerombolan penyerang Ahmadiyah 
untuk bertindak anarkis. Dalam surat aduannya 
ke Dewan Pers pada 27 Mei 2008 (ditembuskan 
ke Menag, Mendagri, Menkominfo, Kapolri dan 
Jakgung), MUI menilai Majalah Tempo telah ber
tindak sewenangwenang dengan memvonis pi
haknya.

Di antara kalimat yang disoal MUI, adalah 
“Kecemasan di manamana. Ketakutan meraja
lela. Majelis Ulama Indonesia harus bertanggung
jawab atas semua ini”. Pada bagian lain ditulis, 
“Majelis Ulama sudah selayaknya meminta maaf 
kepada warga Ahmadiyah. Menjatuhkan fatwa se
sat kepada aliran itu berarti memberikan lampu 
hijau kepada gerombolan penyerang Ahmadiyah 
untuk bertindak anarkistis.”

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Infor
masi MUI Said Budairy, MUI telah berulangkali 

mengeluarkan seruan yang tidak mentolerir ter
jadinya tindak kekerasan. “MUI menyerukan um
mat Islam agar tidak melakukan tindak kekerasan 
kepada orang maupun harta kekayaan pengikut 
Ahmadiyah,” terangnya, Senin (2/6/2008) lalu.

Karenanya, Said menilai pemberitaan Maja-
lah Tempo telah semenamena menghakimi MUI. 
Majalah Tempo juga melanggar UU No. 40 Tahun 
1999 tentang Pers, Bab II Pasal 5 ayat (1) yang ter
tulis, “Pers nasional berkewajiban memberitakan 
peristiwa dan opini dengan menghormati norma
norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat ser
ta asas praduga tak bersalah.” Selain itu, imbuh 
Said, pemberitaan Majalah Tempo juga telah me
langgar Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 yang tertulis, 
“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, 
memberitakan secara berimbang, tidak mencam
purkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 
menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Menanggapi protes MUI, Pemimpin Redaksi 
Majalah Tempo Toriq Hadad menyatakan tidak 
ada yang salah dari pemberitaan itu. “Saya rasa 
pemberitaan itu sudah benar,” katanya, Senin 
(2/6/2008). Meski begitu, kata Toriq, pihaknya 
membuka diri untuk melakukan dialog dengan 
MUI. “Selama dialog itu berpijak pada konstitu
si yang jelas dan logis, kita akan membuka diri. 
Tidak hanya kepada MUI, tapi semua pihak,” 
ujarnya.

Dikatakan Toriq, opini yang dipersoalkan MUI 
sesungguhnya merupakan sikap Majalah Tempo 
yang ketika itu didasari peristiwa pembakaran dan 
tindak kekerasan yang dilakukan beberapa pihak 
kepada Ahmadiyah. “Semua terjadi setelah ada 
fatwa MUI dan Bakorpakem,” terangnya berala
san. (www.korantempo.com, Selasa, 22 Juli 2008, 
www.syabab.com, Senin, 02 Juni 2008 dan www.
detik.com, Senin, 02 Juni 2008). ■ 

1. MUI, suka atau tidak, kini semakin memainkan peran sosialnya. Dengan ditopang 
lembagalembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasiorganisai 
kecil yang lebih radikal, MUI semakin percaya diri. Fatwafatwanya semakin 
diperhitungkan berbagai kalangan. Bahkan, dalam urusan yang terkait dengan 
ekonomi Islam dan kehalalan sebuah produk, fatwa MUI nyaris legal binding karena 
tidak ada lembaga lain yang bisa menyamai posisinya. Dalam bidang perbankan syariah 
misalnya, posisi MUI sedemikian kuat dengan diterbitkan UU No. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas yang memberi hak kepada MUI untuk menjadi Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) di setiap perusahaan yang mempunyai gerai syariah. Demikian 
juga soal labelisasi halal, MUI menjadi pemain tunggal nyaris tanpa lawan. Posisi MUI 
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akan semakin kuat jika RUU JPH disahkan. Karena itu, permintaan MUI 
agar makanan halal dan haram dipisahkan di supermarket dapat dilihat 

sebagai uji coba untuk melihat kekuatan MUI.

2. Isu klasik kristenisasi masih saja mempunyai daya tarik bagi kalangan tertentu. Hal 
demikian mudah dipahami karena isu hubungan antar agama sangat sensitif. Hal ini seperti 
menimpa CTV di Cirebon. Meskipun belum siaran, tapi pembangunan pemancarnya sudah 
didemo kelompok Islam tertentu di Cirebon. CTV dicurigai akan digunakan sebagai sarana 
kristenisasi. Kondisi demikian, di satu sisi menunjukkan adanya sensitifitas berlebihan 
umat Islam, namun di sisi lain menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama masih 
dibayangbayangi imajinasi saling terancam. Isu tentang rumah ibadah sebenanrya berada 
dalam pusaran ini. Bila situasi demikian tidak berubah, sebenarnya kita masih jauh dari 
kedewasaan beragama.

3. Isu moralitas dan erotisme dalam edisi ini ramai sekali. Hal ini sebenarnya menunjukkan 
dua hal. Pertama, masyarakat –yang diwakili kelompokkelompok umat Islam tertentu—
mempunyai sensitifitas erotisme yang luar biasa; sementara di pihak lain, kedua, ada standar 
nilai yang berbeda di kalangan para artis dan pekerja seni. Hal yang mengkhawatirkan 
adalah bila situasi seperti ini memunculkan kekerasan. Namun, ada contoh bagus dari 
kalangan agamawan di Jepara dalam menangani kasus miras yang merajalela. Para tokoh 
agama tidak melakukan sweeping dan kekerasan, tapi cukup dengan turun lapangan ketika 
ada orang punya hajat yang biasa diikuti pesta miras. Tokohtokoh agama ini memang dekat 
dengan masyarakat, sehingga kharisma keagamaan yang dimiliki cukup bisa meredam 
miras. 

1. Meskipun MUI mempunyai posisi penting dalam urusan keagamaan, terutama soal ekonomi 
Islam dan produk halal, namun kelompokkelompok civil society harus tetap menjadi wacth 
dog. Persoalan ekonomi –meskipun ada embelembel Islam— terlalu penting jika hanya 
diserahkan kepada MUI. 

2. Isu dan ketegangan hubungan antar agama tampaknya akan terus mewarnai kehidupan 
masyarakat. Hal yang penting dilakukan adalah memperluas kekuatan jaringan kelompok
kelompok agama yang sudah bisa membebaskan diri dari perasaan saling curiga. Di pihak 
lain, komunitas agama harus mulai belajar untuk saling percaya. Pada saat yang sama, 
komunitas agama tidak boleh mengkhianati kepercayaan itu. Dengan demikian, pelan
pelan kita akan semakin dewasa dalam beragama.

3. Kekerasan tidak selalu menjadi alat untuk memerangi kemaksiatan. Tokohtokoh agama 
seharusnya bisa menggunakan kharisma yang dimiliki untuk memerangi kemaksiatan. 
Bila aksi kekerasan yang digunakan untuk memerangi kemaksiatan, hal itu menunjukkan 
bahwa tokoh agama sudah jauh dari umatnya. Karena itu, kalau tokoh agama ingin 
didengar aspirasinya, dia harus dekat dan mengedepankan kasih sayang pada umatnya, 
bukan memerangi dengan kekerasan.
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