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Tiga hari setelah dilantik sebagai Kapolda Jatim 
(19/2/09), Brigjen Polisi Anton Bachrul Alam mem-
buat kebijakan dan instruksi tak lazim. Kepada semua 

anggotanya ia menginstruksikan untuk menjalankan salat 
lima waktu dan mengaji al-Quran hingga khatam 30 juz. Kebi-
jakan itu disampaikan Anton saat memimpin apel pagi, Senin 
(23/2/2009) di halaman apel Mapolda Jatim, Jalan Ahmad 
Yani, Surabaya. Dalam sambutannya, Anton memerintahkan 
anggota Polda Jatim dan jajarannya menjaga, mengamankan 
dan mensukseskan Pemilu 2009. Namun ada perintah lain 
yang harus dilaksanakannya, yakni melaksanakan tugas-tugas-
nya sesuai dengan prosedur dan tidak lupa menjalankan salat 
lima waktu tepat waktu.

Bahkan ketika mendengar azan waktunya salat, semua 
anggota khususnya yang beragama Islam diminta mening-
galkan pekerjaannya selama 10 menit untuk salat. Sedang-
kan anggota yang beragama lain diminta berkumpul sesama                     
penganutnya dan diminta berdoa sesuai dengan keyakinan-
nya. “Kalau ada tamu yang non muslim diminta menunggu. 
Kalau tamunya muslim diajak salat berjamaah sekalian di 
masjid (masjid Nurul Huda kompleks Mapolda),” kata Ka-
subbid Publikasi Bid Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo 
kepada wartawan di Mapolda menirukan himbauan Kapolda 
Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam (24/2/2009). 

“Bagi Polres yang tidak ada masjidnya diminta untuk salat 
jamaah di masjid terdekat mako (markas Polres/Polwil) . Se-
hingga bisa berjamaah dengan masyarakat lain dan memupuk 
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Jika ada Kapolda menginstruksikan anak buahnya 
tidak korupsi, menangkap koruptor, memerangi 
kejahatan dan sebagainya, itu biasa. Tapi jika 

ada Kapolda menginstruksikan salat jama’ah, me-
makai jilbab, membaca al-Quran dan sebagainya, ini 
luar biasa. Itulah yang dilakukan Kapolda Jatim An-
ton Bahrul Alam. Beberapa hari setelah dilantik men-
jadi Kapolda Jatim menggantikan Herman Suryadi 
Sumawiredja, Anton bukan saja mengoreksi sejumlah 
kebijakan Kapolda sebelumnya seperti membebaskan 
Ketua KPU Jatim yang sebelumnya sudah ditetapkan 
sebagai tersangka kasus penggelembungan jumlah 
pemilih dalam Pilkada Jatim beberapa waktu lalu, 
ia juga membuat instruksi-instruksi keagamaan. Me-
mang tidak melanggar hukum, tapi apa urusan polisi 
dengan salat jamaah, membaca al-Quran, pakai jilbab 
dan sebagainya. 

Hal inilah yang menjadi sorotan utama Monthly 
Report edisi ini. Di samping persoalan Kapolda Jatim, 
edisi ini juga mencatat sejumlah kasus seperti isu 
aliran sesat yang terus muncul, heboh pernyataan 
Gubernur Jabar soal tari jaipong, pornografi dan se-
bagainya. Selamat membaca! ■
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tali silaturahmi dengan masyarakat. Selain itu 
dengan cara salat berjamah akan mendapat-
kan pahala 27 kali lipat daripada salat sendiri, 
”ujarnya. AKBP Suhartoyo menambahkan, 
perintah Kapolda tersebut merupakan salah 
satu bentuk upaya membangun trust building 
Polri. “Kapolda menyampaikan merubah kul-
tur itu sulit kalau tidak diawali dari agama,” 
tuturnya. 

Selain itu, Kapolda juga meminta sebanyak 
30 anggota Polda yang lancar membaca al-
Quran untuk membacakan 30 juz usai salat 
Subuh di ruang kerjanya, gedung Tri Brata. 
Tigapuluh anggota polisi ini diberi nama Tim 
Asmaul Husna. “Kapolda juga menekankan 
bagi anggota yang tidak lancar mengaji dimin-
ta belajar mengaji di masjid pada malam hari 
yang sudah ada guru mengajinya,” tutur Har-
toyo. Perintah Kapolda itu tidak hanya ber-
laku bagi anggota yang berdinas di Mapolda, 
tapi juga berlaku bagi Polwil maupun Polres 
dan jajarannya.

Tim itu dibentuk untuk mengubah kul-
tur kepolisian. “Sebab, kalau polisi membaca 
ayat-ayat suci, maka Allah akan mengganti 100 
keburukannya dengan berlipat kali kebaikan. 
Selama ini aparat kepolisian terkesan sangat 
jauh dari nilai-nilai keagamaan. Padahal, kul-
tur itu merupakan cermin dari perbuatan ma-
nusia,” ujar Anton usai salat Asar di Masjid 
Nurul Huda Mapolda Jatim, Kamis (5/3/09). 

Menurutnya, polisi harus dekat dengan   
Allah. Dan Allah pasti akan dekat dengan 
polisi. Dengan begitu, kinerja kepolisian di-
harapkan tidak bengkok-bengkok, dan tetap 
berdasar pada nilai kebenaran. Kapolda juga 
menegaskan, kebijakan religius itu untuk me-
ningkatkan (trust holding) (kepercayaan terha-
dap institusi), baik kepercayaan dari masyara-
kat maupun dari internal. 

Ketua Tim Asmaul Husna yang ditunjuk 
langsung Kapolda adalah Kabid Telematika 
Polda Jatim, Kombes Pol Drs. Syamsul Huda. 
Bagaimana dengan yang non Islam? Kapolda 
telah menginstruksikan kepada anggotanya 
yang beragama non-Islam untuk membuat 
kegiatan sejenis. “Yang beragama non-Islam 
dipe-rintahkan untuk membuat kelompok 
puji-pujian, perenungan, atau semacamnya,” 
pungkasnya.

Nuansa religius juga terlihat dari aktivitas 
di masjid Nurul Huda. Pada tiap Zuhur dan 

Asar, masjid ini selalu dipenuhi anggota Polda 
Jatim yang khusuk salat berjamaah. Kapolda 
Anton Bahrul Alam, biasanya bertindak se-
bagai imam salat. Usai salat, Kapolda mem-
beri taushiyah selama 25 menit. Masjid Nu-
rul Huda yang biasa sepi, kini selalu dipadati 
anggota yang salat berjamaah. Bahkan untuk 
mengambil air wudhu, terpaksa harus antre 
berderet panjang. 

Kapolda menegaskan, kebijakan religius 
ini sebenarnya telah dijalani semasa dirinya 
bertugas sebagai kapolda Kepulauan Riau 
maupun saat menjabat sebagai Kapolda Kali-
mantan Selatan, dan ketika menempati posisi 
di Wakadiv Humas Mabes Polri. “Di Jatim 
mungkin ini kebijakan baru, sehingga terasa 
aneh. Padahal, saya sudah menjalankannya 
sejak lama. Jadi wajar-wajar saja. Jawa Timur 
memiliki kearifan lokal sebagai provinsi yang  
banyak pesantrennya. Karenanya, polisi Ja-
tim juga harus berhati santri. Apalagi polisi 
menangani orang yang imannya sakit,” tam-
bahnya.

Yang terakhir adalah imbauan pemakaian 
jilbab bagi polwan. “Sifatnya ini hanya imbau-
an, dan tidak ada paksaan dalam penerapan 
sehari-hari di Polda. Dan imbauan ini telah 
kami sampaikan ke seluruh jajaran Polda Ja-
tim,” ujarnya. Imbauan berjilbab itu tidak 
main-main. Bahkan imbauan Kapolda Jatim 
itu kabarnya didukung juga oleh kapolri. 

Rencananya, konsep seragam dengan 
jilbab itu akan dipertimbangkan menyusul 
dan mengingat hingga saat ini baru beberapa 
polwan yang mengenakan jilbab. Diantaranya 
Sespri (Staf Sekretaris Pribadi) Kapolda dan 
sejumlah staf Kapolres. Memang, tidak semua 
polwan ramai-ramai memakai penutup kepala 
alias jilbab. Kapolda Anton Bahrul Alam me-
ngakui, jilbab adalah hal baru untuk penyega-
ran di tubuh Polri. Sebab, selama ini banyak 
anggota Polwan maupun istri Polri yang risih 
auratnya dilihat orang lain. 

Kapolda menegaskan, jilbab tak akan meng-
ganggu kinerja Polwan di lapangan. Karena, 
saat melakukan kegiatan lari atau lainnya, pol-
wan bisa menggunakan celana panjang. “Yang 
penting pahanya tidak kelihatan,” sambung 
Kapolda dengan sedikit bercanda. Model jilbab 
yang akan dipakai sehari-hari, berlengan pan-
jang dan rok panjang sedangkan warna jilbab 
seperti warna rok yang dikenakan nantinya. 
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Tapi bagi Polwan yang bertugas di lapangan, 
disyaratkan mengenakan celana panjang.

Tampaknya instruksi Kapolda Jatim ini 
didengar jajaran kepolisian di bawahnya. Kon-
disi tak biasa tersaji di Mapolwil Bojonegoro. 
Yakni, para polisi wanita (polwan) ramai-ramai 
memakai penutup kepala alias jilbab (3/3/09). 
Mulai dari mereka yang berpangkat Brigadir 
Dua (Bripda) hingga Wakapolwil Bojonegoro, 
AKBP Juansih, berpakaian tidak seperti biasa. 
Pakaian polisi yang tidak lazim itu dipakai 
karena menyambut kedatangan Kapolda Ja-
tim di Kabupaten Bojonegoro. 

“Biasanya ya tidak seperti ini, kalau berpa-
kaian sipil ya biasa, kalau dinas ya biasa. Pakai 
jilbab baru pertama kali ini,” kata salah seorang 
anggota polwan. Hal senada dikatakan Waka-
polwil Bojonegoro, AKBP Juansih. Menurut-
nya, pakaian islami dengan jilbab adalah pem-

baharuan di lingkungan polri.
Pertanyaan yang barangkali muncul, kena-

pa Anton Bahrul Alam melakukan instruksi-
instruksi yang aneh bagi institusi kepolisian? 
Dari berbagai informasi yang dikumpulkan 
Monthly Report diketahui, Anton Bahrul 
Alam merupakan salah seorang anggota Jama-
’ah Tabligh.  Salah satu kerja karkun (istilah 
untuk aktivis Jamaah tabligh) adalah berdak-
wah di setiap tempat dan keadaan, termasuk 
di kantor. Kebetulan Brigjen Anton Bahrul 
Alam saat ini dipercaya Sebagai Kapolda Ja-
tim. Sebelumnya, saat menjabat Kapolda 
Kalsel ia mengeluarkan Surat Perintah agar 
semua polisi muslim bawahannya ikut pro-
gram khuruj tiga hari setiap bulan sebagai 
bagian dari pembinaan ruhani.  (Diolah dari 
berbagai sumber).

■

II. Aliran Dununge Urip Dicap Sesat MUI Blitar 

Aliran Dununge Urip di Blitar dicap 
sesat MUI Blitar. Mereka dianggap 
menyalahi syariat Islam dan harus di-

bubarkan setelah diadakan penyelidikan lan-
jutan.  “Sudah sebulan ini kami menyelidiki 
aliran sesat tersebut, dan hal ini kami lakukan 
setelah mendapatkan laporan dari masyarakat 
yang kebetulan sempat akan masuk ke dalam 
aliran itu,” kata Ahamd Su’udi, Sekretaris Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bli-
tar (detik.com, 11/02/09). .

Dari keterangan masyarakat tersebut, 
Su’udi mengaku jika aliran sesat itu telah 
berdiri sejak beberapa bulan terakhir, dan 
dipimpin seseorang bernama Suliyani (SL), 
warga Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupa-
ten Blitar. Dalam menjalankan ajarannya, SL 
mewajibkan seluruh pengikutnya menanda-              
tangani surat perjanjian kesanggupan mem-
bayar sejumlah biaya, agar bisa masuk surga, 
sehingga aliran ini sering disebut dengan 
aliran Tiket Masuk Surga. 

SL mengklasifikasi besaran biaya yang 
dibayar, dengan yang didapatkan pengikut-
nya. Apabila biaya yang dibayarkan hanya tiga 
juta rupiah dijamin bebas siksa kubur, lima 
juta juta masuk surga setelah sebelumnya 
disiksa di neraka, dan yang membayar tujuh 
juta dijamin langsung masuk surga tanpa ada                 

halangan. “Setelah surat perjanjian ditanda-
tangani, maka pengikut diwajibkan salat wa-
jib lima waktu selama 41 hari berturut-turut 
tanpa putus. Apabila semua dilaksanakan de-
ngan baik, maka seluruh keinginannya terse-
but akan dapat terkabulkan,” jelas Su’udi. 

Praktek aliran tiket ke surga ini, diakui 
Su’udi juga dijalankan SL tanpa memiliki 
lokasi pemondokan atau sanggar. Pengikut  
biasanya datang ke rumah SL, seperti layaknya 
santri sowan kepada kiai. Sejauh ini, aliran   
sesat tiket ke surga disinyalir telah memiliki 
ratusan pengikut yang tersebar di seluruh 
wilayah kota dan kabupaten Blitar. “Berdasar-
kan   keterangan masyarakat tadi, sistem pen-
carian pengikut dilakukan layaknya bisnis   be-
rantai. Sejauh ini, pengikutnya diduga telah 
ratusan orang dan kebanyakan kalangan in-
telektual dan profesional,” jelas Su’udi. 

Akan tetapi MUI kesulitan menggali infor-
masi dari pihak dalam sebab para pengikut 
banyak yang memilih bungkam dan merasa ti-
dak tertipu. Namun pimpinan aliran Dununge 
Urip, Suliyani membantah tuduhan MUI. 
Menurut dia, ajarannya bertujuan mencari ke-
tenangan hati (www.indosiar.com, 13/02/09). 

Su’udi menyatakan, ajaran-ajaran sesat, 
akibat lemahnya akidah masyarakat yang            
ingin serba instan (www.dutamasyarakat.com, 
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III. Gubernur Jawa Barat Gerah dengan Goyang 

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan 
menginstruksikan untuk mengurangi 
goyangan pada tarian khas Sunda, 

Jaipongan. Perintah lisan itu disampaikan 
Heryawan kepada Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan (Kadisparbud) Jabar Herdi-
wan. Pesannya, penari jaipong menutup ke-
tiak dan mengurangi unsur 3G (goyang, gitek 
dan geol). Alasannya sederhana, banyak orang 
yang terganggu melihat penari ‘memamer-
kan’ ketiak sambil bergoyang (www.inilah.com, 
06/02/09).  

Seniman dan akademisi mengkritik ren-
cana ini. “Imbauan Gubernur Jabar yang PKS 
itu bisa ditafsirkan bermakna bahwa seniman 
kita dianggap tidak tahu sopan santun dan 
amoral,” kata Praktisi Seni Tradisi sekaligus 
Dosen Tari STSI Bandung, Mas Nanu Muda. 
Sejatinya, PKS berartikulasi dan bersuara 
nyaring soal pembasmian korupsi, kemiski-
nan dan pengangguran yang musti diatasi, 
bukannya malah soal seni jaipongan dan isu 
remeh-temeh lainnya. “Ini menyinggung seni-
man, karena kita dianggap tidak sopan, tidak 
amoral. Pemerintah maksudnya pasti itu. Ka-
lau risih ya jangan dilihat,” ketus Nanu.

Ia mengaku tidak habis pikir apa maksud 
Heryawan sibuk mengatur goyang jaipong. 
Sebab, apa yang dilakukan para penggiat tari 
tersebut sudah memenuhi unsur estetika dan 
etika. Para penari tidak bisa sembarangan 

menggoyangkan pinggang atau pantatnya. 
“Enggak bisa yang gagah diperhalus atau seba-
liknya,” tandas Nanu.

Nanu melihat apa yang dilakukan Her-
yawan sudah merupakan bentuk intervensi ter-
hadap budaya. Padahal selama ini pelaku seni 
tradisi tidak pernah menuntut pemerintah 
melakukan sesuatu untuk melestarikan buda-
ya Sunda. “Ini malah pemerintah menuntut 
terus pada seniman,” kata Nanu. Nanu juga 
menyatakan, sebaiknya Gubernur membikin 
jaipong versi sendiri jika merasa risih dengan 
jaipong yang sudah ada (www.tempointeraktif.
com, 07/02/09). 

Acil Darmawan Hardjakusumah, atau Acil 
Bimbo, dari grup musik Bimbo melakukan 
kritik senada. “Jaipong itu sudah menjadi 
kebanggan kita. Lagi pula untuk apa jaipong 
dikritisi, sedangkan massanya pun sudah se-
makin redup karena zaman.” Menurutnya, 
jaipong bukanlah sesuatu yang mengandung 
nilai pornografi, namun murni kesenian la-
yaknya tari perut di kawasan Timur Tengah. 
Tidak dilarang dan dilestarikan. 

“Jaipong tidak hanya kebanggaan Sunda, 
tetapi juga Indonesia,” tandasnya. 

Pria berambut gondrong ini berharap, 
Heryawan dapat mempertimbangkan kembali 
pernyataannya. Jika pernyataan tersebut ber-
lanjut menjadi peraturan resmi, Acil meyakini 
peraturan tersebut tidak akan diikuti masyara-

12/02/09). MUI sendiri akan melakukan pem-
binaan kepada umat sehingga para pengikut 
aliran Dununge Urip bersedia kembali ke 
ajaran yang benar.  Meski demikian, MUI      
terus melakukan pengawasan, sehingga mereka       
tidak terus menyebarkan kepada warga lain 
yang justru bisa meresahkan. MUI juga memin-
ta kepada warga agar tidak melakukan tindakan 
anarkis. Seperti membakar tempat ibadah atau 
merusak rumah mereka. “Warga jangan anarkis 
me-nyikapi kondisi ini,” harapnya. (www.indo-
pos.co.id, 17/02/09). 

Kapolres Blitar AKBP Putu Djayan Danupu-
tra mengaku belum mengetahui pengumuman 
MUI Blitar tersebut—lazimnya kasus yang lain, 
polisi memeriksa pemimpin aliran sesat setelah 
yang bersangkutan dicap sesat oleh lembaga 

semacam MUI. “Sejauh ini belum ada lapo-
ran masuk kepada saya, baik itu langsung dari 
masyarakat maupun anggota. Tapi jika memang 
itu benar, tentu saya akan memerintahkan 
jajaran untuk melakukan penyelidikan,” tegas 
Putu (www.detikcom, 11/02/09). 

Sementara guna melakukan penyelidikan, 
Putu mengaku pihaknya juga akan melakukan 
koordinasi dengan MUI Kabupaten Blitar, yang 
sejauh ini telah melakukan penyelidikan ter-
lebih dahulu. Apabila terbukti sesat, aparat ke-
polisian diakuinya akan segera bertindak tegas 
dengan membubarkannya. “Jika memang sesat, 
langkah tegas pasti akan kami ambil. Kami 
anggap hal ini sangat rawan mengakibatkan          
gesekan antar masyarakat,” ungkap Putu. 

■
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kat. “Daripada mengkritisi jaipong, lebih baik 
memprioritaskan hal yang bersifat primer, 
seperti kesejahteraan rakyat dan sebagainya. 
Jangan membahas yang tidak-tidak,” pungkas-
nya (www.okezone.com, 06/02/09).

Sebagai bentuk protes, sejumlah seniman 
yang tergabung dalam Komunitas Peduli 
Jaipong Jawa Barat akan mengadakan aksi 
menari jaipong di halaman Gedung Sate. Hal 
ini dilakukan sebagai aksi protes atas imbauan 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ter-
kait pengurangan gerakan goyang, geol, gitek 
(3G) dan pemakaian busana yang terbuka saat 
pementasan. Tari jaipong itu akan dibawakan 
dalam beberapa versi yang berbeda. “Agar 
Gubernur dan masyarakat Jabar bisa melihat 
sendiri ragam jaipong itu seperti apa. Kita li-
hat apa pandangan masyarakat sama dengan 
pandangan Gubernur,” tandas Nanu (www.

okezone.com, 07/02/09). 
Pembelaan datang dari partai Heryawan 

berasal, PKS. Presiden PKS Tifatul Sembiring 
menyatakan apa yang dilakukan kadernya ma-
sih sebatas imbauan itu untuk mengantisipasi 
pemberlakuan Undang-undang Pornografi. 
Anjuran Gubernur tersebut, menurut Tifatul, 
upaya untuk menjaga agar tarian jaipong tetap 
ada namun dengan tampilan yang lebih san-
tun (www.inilah.com, 06/02/09). 

Gubernur sendiri enggan berkomentar  
terhadap polemik ini. “Tidak ada pernya-
taan resmi tentang himbauan terhadap tar-
ian jaipong,” jelasnya. Gubernur bahkan ba-
lik menyatakan kapan ia pernah berkomen-
tar tentang jaipong. Namun ia berjanji akan 
segera bertemu dengan para seniman Jawa 
Barat guna membahas hal ini (www.antara.
co.id, 07/02/09). ■

Para ulama dan segenap elemen santri 
mendeklarasikan Presidium Komite 
Penegakan Syariat Islam (PKPSI) dalam 

sebuah pertemuan yang digelar di Pesantren 
Tajur Indihiang pada 03 Maret 2009. Per-
temuan ini juga dihadiri elemen masyarakat 
lainnya, seperti kalangan aktivis, LSM, ormas 
Islam, dan sejumlah tokoh masyarakat di 
Tasikmalaya..

Dalam kesempatan tersebut, draf perda 
Syariat Islam juga dibahas. Langkah itu di-
lakukan karena tidak adanya aksi konkret dari 
pemerintah daerah maupun DPRD untuk 
menyusun sebuah perda syariat Islam yang 
lengkap dan rapi. ‘’Perda ini mutlak harus ada 
di Kota Tasikmalaya, ‘’ ujar Miftah. PKPSI pun 

mendesak DPRD setempat untuk membahas 
draf Perda Penegakan Syariat Islam yang telah 
disusun para ulama. Miftah menegaskan, seki-
tar 300 ulama yang ada di Kota Tasikmalaya 
sangat mendukung hadirnya Perda Penegakan 
Syariat Islam (www.republika.co.id, 06/02/09).

Salah satu buktinya, kata dia, ratusan ula-
ma—tanpa penjelasan (background) mereka—di 
Kota Tasikmalaya sudah membubuhkan tanda 
tangan di surat pernyataan dukungan lahirnya 
Perda Penegakan Syariat Islam. Ketua DPRD 
Kota Tasikmalaya, Nurul Awalin, menyambut 
baik perumusan perda tersebut. Meski begitu, 
kata dia, perumusan perda masih membu-
tuhkan kajian lebih mendalam. 

■ 

Aliran Noto Ati dianggap sesat MUI 
Jombang karena aktivitas yang tak    la-
zim dan meresahkan masyarakat. “Ada 

banyak perbedaan pemahaman syar’i yang 
bertentangan dengan ajaran Islam pada ak-
tivitas komunitas mereka,” jelas sesepuh MUI 
Jombang, KH Abdul Muchit Djaelani (www.
radarmojokerto. com, 06/02/09). Keputusan ini 

diambil setelah adanya penyelidikan terhadap 
aliran Noto Ati. Bentuknya adalah investigasi 
dan datang langsung ke tiga lokasi yang men-
jadi pusat kegiatan mereka: Desa Bandung, 
Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang,  dan 
Kecamatan Tembelang.

Aktivitas yang dimaksud adalah menguta-
makan wirid ketimbang membaca al-Quran. 



VI. Penari Erotis Ditahan atas Pelanggaran UU 
Pornografi  

VII. Kelompok Adat Minahasa Ajukan Judicial 
Review UU Pornografi  
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“Al-Quran dianggap tidak penting dan tidak 
ada,” tambah mantan Kepala Kandepag Jom-
bang itu. Sungkeman anak dan orang tua saat 
Idul Fitri ditolak sebab, menurut Abdul Mu-
chit, adanya fanatisme terhadap guru yang ber-
lebihan. Selain itu terdapat larangan bertakziyah 
bila ada tetangga atau kerabat yang meninggal. 
Anak anggota komunitas ini bahkan dilarang 
bersekolah dan berinteraksi sosial. 

‘’Mereka sudah kita sarankan untuk meng-
hentikan kegiatan, agar tidak semakin mere-      
sahkan masyarakat,’’ cetus KH Djunaidi Hida-
yat, Sekretaris MUI Jombang. Selain melaku-
kan pendekatan emosional untuk menjelaskan 
bentuk dan pemahaman ajaran Islam sesuai al-
Quran dan Hadist. MUI juga terus melakukan 
koordinasi dengan petugas keamanan, dalam 
hal ini pihak kepolisian. Termasuk menginfor-
masikan ke jajaran birokrasi untuk tindak lanjut 

berikutnya sekaligus upaya berdialog bersama 
pengurus dan anggota. 

Hasil investigasi pengurus Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Jombang terkait komunitas 
Noto Ati yang tidak sesuai dengan syariat Islam, 
diyakini Kantor Departemen Agama (Kande-
pag) Jombang sudah bubar. Hal itu setelah   
banyak tokoh agama yang melakukan pendeka-
tan emosional serta melokasir komunitas ini di 
satu tempat agar tidak menyebar ke daerah lain. 
‘’Kita sudah mendapat tembusan hasil penelu-
suran MUI terkait aktivitas itu. Tapi, mereka 
sudah menyatakan bubar,’’ kata Kasubag TU 
Kandepag Jombang, Nur Habib Adnan (www.
radarmojokerto, 07/02/09). Depag Jombang 
mengajak ulama dan tokoh masyarakat untuk 
membina penganut aliran ini—bahkan meli-
batkan penyuluh desa yang tidak sedikit supaya 
mereka kembali ke jalan yang benar. ■

Kepolisian Resort Bone menetapkan dua 
kakak beradik asal Gowa, Er (21) dan 
Yi (22) bersama dua lainnya sebagai 

tersangka dalam kasus dugaan melanggar 
Undang-Undang Pornografi (06/02/09). Se-
belumnya Polres Bone mengamankan empat 
orang penari erotis Desa Latekko Kecamatan 
Awangpone sehari sebelumnya. Dua penari 
lainnya adalah In (23) dan Mil (18). Penetapan 
status tersangka ini akan dilanjutkan dengan 
proses penahanan.

Keempatnya ditangkap setelah digerebek. 
Penggerebekan ini, seperti dilaporkan Syam-
surijal Adhan dari LAPAR Makassar, ber-
dasarkan laporan masyarakat sekitar yang re-
sah dengan ulah para penari yang menampil-
kan goyangan seksi, begitupun busana yang 
dikenakan. Berkas penari erotis yang telah 
ditangkap telah dilimpahkan ke kejaksaan 

Watampone. Kasatreskrim Polres Bone AKP 
Yusuf sebelumnya mengatakan pihaknya se-
lalu akan menindak tegas jika mendapatkan 
laporan mengenai keberadaan pentas penari 
erotis. “Kalau ada laporan langsung kita 
bergerak cepat. Kita ingin menjawab semua 
sorotan yang masuk,” tegasnya. 

Kasus penangkapan penari erotis ini ter-
bilang unik. Pasalnya, UU Pornografi belum 
memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang 
dapat dijadikan landasan hukum. Meutia 
Hatta menyatakan, PP UU Pornografi dijad-
walkan baru selesai April 2009 (www.hukum-
ham.info, 21/02/09). Keunikan ini juga nam-
pak jika dibandingkan dalam kasus serupa.                    
Sebagaimana kasus candoleng-doleng dalam 
Monthly Report edisi 17, pelaku penari ero-
tis (yang merangsang syahwat) sudah cukup 
bisa dijerat hukum dengan memakai KUHP 

Persatuan Masyarakat Hukum Adat Mi-
nahasa mengajukan uji materiil UU No 
44/2008 tentang Pornografi ke Mahkamah 

Konstitusi. Mereka menilai UU Pornografi  da-
pat membatasi kesenian di Indonesia (www.de-
tik.com, 23/02/09). “Bangsa ini hidup dengan 



VIII. Revisi UU Pengelolaan Zakat; Tak Bayar 
Diberi Sanksi   
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berbagai kesenian daerah, jadi tidak benar 
kalau kesenian dibatasi oleh UU Pornografi,” 
ujar kuasa hukum pemohon, Rachmawati, 
dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di 
gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta 
Pusat, Senin (23/2/2009).

Para pemohon menilai, UU No 44/2008 
tentang Pornografi pasal 1 angka 1, pasal 4 
ayat (1), pasal (10) bertentangan dengan pasal 
28A, 28C ayat (1 dan 2), pasal 28I ayat (3), 
dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Menurut 
Rachma, sebagai negara pluralis Indonesia 
memiliki adat istiadat yang berbeda di setiap 
daerah. Misalnya, ratusan tahun laki-laki di Pa-
pua hanya mengunakan koteka untuk menu-
tupi kemaluannya. “Kalau dikatakan itu objek 
pornografi, itu tidak benar,” tegasnya.

Rico Pandeirot, kuasa hukum pemohon 
lainnya menyatakan, larangan-larangan dalam 
UU Pornografi yang tidak jelas aturannya 
dikhawatirkan di kemudian hari akan mem-

bawa dampak buruk. “Kami meragukan 
UU Pornografi suatu hari disalahgunakan,” 
tandasnya. Namun permohonan mereka be-
lum ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi 
(MK). Sebab kedudukan hukum atau legal             
standing pemohon uji materiil dinilai tidak 
jelas. “Kedudukan pemohon tidak jelas se-
bagai perorangan atau kesatuan hukum adat,” 
ujar hakim MK Abdul Mukthie Fadjar dalam 
persidangan pemeriksaan pendahuluan di 
gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Ja-
karta Pusat, Senin (23/2/2009). Jika pemo-
hon mengklaim sebagai kesatuan hukum adat 
dalam permohonan uji materi ini, menurut 
Abdul Mukhtie, seharusnya disertai mandat 
dari organisasi yang mereka wakili.

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum 
pemohon, Rico Pandeirot, mengakui ada 
kekurangan-kekurangan dalam permohonan 
ini. “Dalam 14 hari ini kita akan lakukan per-
baikan,” jelasnya. ■

Pemerintah mengusulkan pemberian an-
caman hukuman bagi wajib zakat (mu-
zaki) yang tidak menunaikan kewajiban-

nya. Sebab, selama ini, dalam Undang-undang 
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat disebutkan pembayarannya hanya dilak-
sanakan atas dasar kesadaran. 

Usulan itu disampaikan Menteri Agama M. 
Maftuh Basyuni dalam Rapat Kerja dengan 
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD (www.ja-
wapos.co.id, 25/02/09). Menurut Maftuh, pem-
berian sanksi dipandang perlu dengan mem-
pertimbangkan pengelolaan zakat di Indone-
sia belum menunjukkan hasil memuaskan. 
‘’Setelah sembilan tahun berlakunya UU No. 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 
kini pemerintah akan mengusulkan untuk 
merevisi UU tersebut,’’ tegas Menag di hada-
pan sejumlah anggota Panitia Ad Hoc (PAH) 
III DPD.

Mantan duta besar RI untuk Kerajaan 

Arab Saudi tersebut menjabarkan tiga hal 
yang diusulkan pemerintah terkait zakat. 
Salah satunya revisi tentang kewajiban menu-
naikan zakat. Karena dalam UU tersebut ke-
wajiban   menunaikan zakat dilaksanakan atas 
dasar kesadaran muzaki dan tidak ada sanksi. 
‘’Ini menyebabkan pengumpulan zakat tidak 
pernah maksimal. Kami mengusulkan agar 
aturan tentang penunaian zakat atas dasar ke-
sadaran muzaki dihapus. Di samping itu kami 
mengusulkan agar dicantumkan ancaman 
hukuman bagi muzaki yang tidak membayar 
zakat,’’ ungkap Menag. 

Selain itu, menurut Menag, pemerintah   
mengusulkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) 
merupakan satu-satunya lembaga pengelola za-
kat di Indonesia dari tingkat nasional sampai 
desa atau kelurahan. Sementara keberadaan 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) diintegrasikan 
dengan BAZ. ‘’Peran serta masyarakat dapat 
dilakukan dengan cara membentuk Unit Pe-
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ngumpul Zakat (UPZ)    dengan persyaratan dan 
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau 
dijadikan pengurus BAZ di semua tingkatan,’’ 
tandas Menag. “Tampaknya masyarakat kita be-
lum bisa percaya sepenuhnya jika zakat ini dita-
ngani oleh pemerintah. Karena selama ini tidak 
transparan,” ungkap Hasan, anggota DPD asal 
Jambi. Menanggapi itu Menag menyatakan, jus-
tru usulan pengaturan ini agar penggunaan zakat 
dapat lebih terkontrol. 

Usulan ini ditanggapi positif beberapa kala-
ngan. ‘’Kami setuju sekali jika muzaki yang tak 
berzakat diberi sanksi. Karena memang pada 
prinsipnya manusia itu adalah pelit. Jika diberi-
kan sanksi hukum, maka mereka merasa punya 
kewajiban. Walaupun memang pertama mereka 
merasa terpaksa. Saat itu menjadi kebiasaan, 
maka dalam kurun waktu beberapa lama, maka 
akan terbiasa,’’ tandas Anwar Sani, Direktur Ek-
sekutif lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azhar Peduli 
di Jakarta (www.republika.com, 25/02/08). Lebih 
lanjut dikatakan Anwar bahwa dengan adanya 
sanksi, tidak ada alasan lagi bagi muzaki untuk 
berkelit.

Bukan hanya muzaki, draf RUU ini juga  
mengancam pidana bagi pihak yang melaku-
kan pengumpulan zakat di luar struktur                                     
pengumpulan zakat yang dibuat pemerintah. 
Hal ini tercantum dalam pasal 63: “Setiap orang 
yang tanpa hak melakukan pengumpulan zakat                                 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana 
karena penipuan dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah)”. Pasal ini jelas mengancam tokoh-tokoh 
agama yang biasa menerima dan mengumpul-
kan zakat. Dalam konteks ini, RUU Zakat tidak 

membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak adanya 

ancaman pidana bagi muzaki. Menurutnya, 
RUU Zakat dibutuhkan untuk mengatur tata 
cara pembayarannya. Namun RUU itu  hendak-
nya tidak menyantumkan hukuman pidana bagi 
masyarakat yang tidak membayarnya lantaran 
bisa mengurangi hukum Tuhan. Penilaian itu 
disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ber-
diskusi mengenai Peran Agama dalam Memba-
ngun Budaya Politik yang Damai dan Berintegri-
tas di kantor DPP Partai Golkar. ‘’UU Zakat 
tidak mengatur masalah fikihnya tapi tata cara 
pembayarannya,’’ ujarnya di Jakarta (11/3/09).

Wapres memandang RUU ini diperlukan 
untuk mengatur pembayaran zakat umat Islam. 
Apalagi, lanjutnya, umat yang membayar zakat 
bisa dikurangi pembayaran pajaknya. Ia menya-
makan pentingnya RUU ini dengan UU Haji 
yang sudah ada. UU Haji ini pun bukan untuk 
mengatur fikihnya tapi hanya tata cara melak-
sanakannya seperti tempat pembayarannya, 
paspor, maupun pengaturan waktunya.

Menurut Kalla, hukum agama lebih tinggi 
dari hukum negara. Karena itu, ia berpanda-
ngan bila ada masyarakat yang tidak membayar 
zakat hendaknya tidak diberi sanksi pidana.      
Biarlah sanksi itu diberikan Tuhan sendiri.  Bila 
sanksi diberikan negara, katanya, bisa mereduksi 
hukum Allah SWT. Dengan adanya UU Zakat, 
Wapres mengharapkan pembayaran pajak dan 
zakat menjadi jelas statusnya. Masyarakat yang 
sudah membayar zakat mendapatkan kepas-
tian hukum untuk mendapatkan keringanan 
pembayaran pajak. ‘’Sehingga tidak ganda pem-
bayarannya,’’ tambahnya. 

■

IX. Diduga Sebarkan Ajaran Sesat, Jamaah 
Salafi Diserang   

Sedikitnya lima rumah warga jamaah Salafi 
di dusun Mesanggok Gerung, Lombok 
Barat, dirusak sekelompok orang lan-

taran dianggap menyinggung masyarakat yang 
umumnya menganut faham Ahlussunnah 
wal Jama’ah. (www.antara.co.id, 23/02/09). 
Rumah-rumah tersebut rusak dalam kategori 
parah dan sedang. Menurut Hasbiallah, salah 
seorang jamaah Salafi, serangan tersebut mem-

buat mereka ketakutan. Penyebab peristiwa 
ini sendiri dipicu dugaan terhadap H. Mukti, 
pemimpin kelompok ini yang menyebarkan 
ajaran yang berbeda dengan kebanyakan yang 
dianut warga setempat. Melalui berbagai fo-
rum pengajian, tokoh agama setempat menga-
takan Mukti dan kelompoknya sesat. Dalam 
pantauan Jayadi, salah seorang aktivis LENSA 
NTB, asset milik Mukti berupa gudang tu-
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rut dirusak massa. Serangan itu, serangan kali    
kedua setelah  sera-ngan pertama bulan Mei se-
tahun lalu. 

Kronologi Penyerangan

Penyerangan terjadi Kamis, 19 Februari 2009 
sekitar pukul 23.00 WITA. Penyerangan ini di-
picu dengan beredarnya majalah al-Furqan yang 
digandakan sebagai bahan bacaan bagi jamaah 
pengajian. Di majalah tersebut, menurut penu-
turan warga kepada Jayadi, terdapat rubrik yang 
membahas persoalan agama yang isinya berten-
tangan dengan keyakinan masyarakat setempat. 
Salah seorang warga dusun Mesanggok menda-
pat majalah tersebut dan kemudian diinfokan 
kepada yang lain. Dari sini tersebar desas-desus 
yang mengarah, H. Mukti orang di balik penye-
baran majalah tersebut.  

Selain ajaran yang berbeda, menurut warga 
setempat, pemicunya juga disebabkan karena ak-

tivitas pengajian H. Mukti dianggap tidak mem-
pertimbangkan kondisi sosial masyarakat seki-
tar. Pelaku perusakan sendiri didominasi anak-
anak muda. Mereka secara spontan melakukan 
perusakan dengan berkumpul di satu titik ke-
mudian secara bersama-sama melakukan peru-
sakan terhadap aset jamaah Salafi. 

Pihak aparat tidak mampu berbuat ba-
nyak terhadap massa yang jumlahnya begitu           
banyak itu. Massa baru dapat diatasi setelah 
seorang tokoh masyarakat turun tangan untuk 
meredakan emosi.

Penyerangan ini membuat lima rumah dan 
satu heller rusak serta Sembilan orang jamaah 
Salafi diungsikan ke Mapolsek Gerunguntuk 
mendapatkan perlindungan dan keamanan. 
Sampai saat ini para korban belum kembali 
ke tempat asal lantaran khawatir. Pihak aparat 
sendiri sudah melakukan dialog dengan tokoh 
agama dan tokoh masyarakat dusun Mesanggok 
demi mendinginkan suasana. ■

X. FUI Minta Umat Islam Pilih Caleg Pro SI   

Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Sela-
tan (Sulsel) dalam Musyawarah Kerja    
(Muker) 1 FUI merekomendasikan agar 

umat Islam menyalurkan suaranya kepada 
calon anggota legislatif yang pro syariat Islam 
(pro SI) pada pemilu 2009 mendatang. Menu-
rut Sirajuddin, Sekjen FUI Sulsel, sebagaima-
na dilaporkan Syamsurijal Adhan dari LAPAR 
Makassar, rekomendasi ini dilatari keraguan 
terhadap komitmen para caleg muslim. Mere-
ka banyak yang ragu bahkan alergi dengan isu 
penegakan SI di Sulsel. 

Rekomendasi ini juga muncul karena kebi-
jakan pemerintah dinilai masih longgar terkait 

pemberian izin tempat hiburan malam yang 
berkedok tempat hiburan, pijat, salon, dan 
sebagainya. Sementara anggota dewan tampak 
lalai mengawasinya. 

Muker FUI ini diselenggarakan pada 28 
Februari 2009 di Gedung Balai Besar Pen-
didikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 
(BPPPKS). Puluhan aktivis dan pengurus FUI 
serta sejumlah utusan organisasi Islam di Sul-
sel. Acara ini juga diisi kegiatan dialog bersama 
Prof AGH Faried Wadjedi, KH. Baharuddin 
Pagim dari Muhammadiyah, dan Hasanuddin 
Rasyid dari Hizbut Tahrir Indonesia.

■

XI. Warga Ahmadiyah di Pengungsian 
Memaksa Pulang    

Warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang 
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lom-
bok Barat memaksa meninggalkan 

Asrama Transito, tempat pengungsian mereka 

selama tiga tahun terakhir, untuk kembali ke 
rumah masing-masing. Penyebabnya, pemerin-
tah dinilai tidak lagi memperhatikan nasib 33 
kepala keluarga (KK) atau 137 jiwa yang berada 
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di Arsama Transito dan 14 KK atau 53 jiwa 
di penampungan eks RSUD Praya di Ka-
bupaten Lombok Tengah (www.lomboknews, 
02/02/09). 

Mereka ngotot pulang karena surat permo-
hononan mengenai kejelasan nasib warga Ah-
madiyah yang dikirim Ketua DPW Ahmadiyah 
NTB Jauzi Fajar dan Ketua Cabang Ahmadiyah 
Mataram Udin kepada Gubernur Ahmadiyah 
Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul 
Madjdi belum mendapat jawaban. “Walau 
tidak ada jawaban, kami pulang ke Ketapang,” 
jelas Sarim lagi. Sebagai pe-mimpin NTB, kata 
Sarim, meski dituntuk menunjukkan sikap te-
gas Gubernur juga semestinya menegakkan 
asas keadilan tanpa membeda-bedakan war-
ganya, termasuk warga Ahmadiyah. Menurut 
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abdul Malik, 
keputusan soal surat itu masih dirapatkan. 

Pemerintah daerah NTB melalui Dinas 

Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil 
(DSKC) NTB sendiri sebetulnya sudah menye-
diakan rumah kontrak bagi warga Ahmadi-
yah. Namun tawaran ini ditolak Sarim karena    
hanya sementara waktu sepanjang masih ada 
uang kontrak. “Setelah habis waktunya terus 
kemana?” ia balik bertanya. Dan seandainya, 
kata Sarim, warga Ahmadiyah tidak diper-
bolehkan pulang ke Ketapang maka mereka 
akan terus bertahan di Asrama Transito yang 
seharusnya diperuntukkan bagi calon transmi-
gran. 

Menyangkut logistik (makanan), pemda 
NTB ternyata hanya bisa menyediakan beras 
satu ton karena hanya itu yang tersisa. Pem-
da juga tidak lagi memberikan bantuan lauk 
pauk. “Sudah tidak ada back-up bantuan ke-
pada mereka,” katanya. Kepala DSKC NTB, 
Bachruddin.

■

XII. Adakan RPK, Dayak Losarang Dituntut 
Segera Dibubarkan   

Suku Dayak Losarang (Daylos) menga 
dakan Ruatan Putri Keraton (RPK) mem-
peringati 1 Mulud 1942 di padepokan-

nya di desa Krimun RT 13/03 Kecamatan 
Losarang Indramayu yang digelar sepanjang 
18 – 26 Februari 2009 (www.radarcirebon.com, 
18/02/09).  

Acara kebudayaan yang dihelat komunitas 
pimpinan Takmad Diningrat ini diributkan 
beberapa kalangan karena Daylos sudah 
dinyatakan sesat—sesuai keputusan Pakem                 
Kabupaten Indramayu setahun lalu—dan patut 
dibubarkan padahal acara belumlah digelar. 
Bahkan, acara ini dianggap sebagai perlawa-
nan; dianggap menantang perjuangan ber-
bagai komponen yang menginginkan Daylos 
dibubarkan. “Saya yakin acara itu tidak berizin 
sama seperti acara-acara yang dulu pernah di-
lakukan sebelumnya. Jadi perlu ditertibkan. 
Kalau melawan, tindak tegas saja,” kata KH. 
Amin Bay, ulama asal Lorasang (www.radar-
cirebon.com, 17/02/09). Menurutnya, kegiatan 
yang dilakukan kelompok ini sangat meresah-

kan. “(Bila tidak ditindak) ada kekhawatiran 
masyarakat atau umat muslim mengambil tin-
dakan sendiri,” tambah Ketua DKM Masjid 
Jami Nurul Huda Kecamatan Losarang. 

Senada dengan suara KH. Amin adalah 
suara dari anggota dewan. “Rencana suku Day-
los menggelar RPK sama saja dengan menen-
tang keputusan Pakem,” kata Ketua DPRD H. 
Hasyim Djunaedi S.Ag MBA dalam sebuah 
jumpa pers di gedung dewan (18/02/09). 
Hasyim juga mempertanyakan keseriusan             
penegak hukum terkait dengan keberadaan 
Daylos yang terkesan dilindungi. Padahal, kata 
Hasyim, kesepakatan Polres, Kodim, Kejari, 
MUI, Dinas Pendidikan (Disdik), Distrantib, 
dan Kantor Kebudayaan, dan Pariwisata sepa-
kat membekukan Daylos. 

Persoalan perizinan ini diamini Camat Losa-
rang, Drs. Prawoto. Ia mengaku tidak mem-
berikan izin penyelenggaraan kegiatan terse-
but. “Dari dulu sampai sekarang, saya tidak 
mengakui keberadaan mereka. Sama dengan 
sikap mereka yang juga tidak menghormati 
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(dan tidak) patuh terhadap aturan dan hukum 
yang ada. Kalau saya diundang, pasti saya tidak 
akan hadir,” jelasnya. Namun Prawoto menam-
bahkan izin adalah wewenang pihak kepolisian, 
termasuk pembubaran acara tersebut.     

Didesak banyak pihak, kepolisian Indramayu 
melalui AKBP Drs H. Mashudi menyatakan 
bahwa mereka tidak memiliki wewenang mem-
bubarkan suku Daylos. Karena, yang memiliki 
kewenangan ini adalah anggota Pakem, yakni 
pihak Kejari (Kejaksaan Negeri) Indramayu. 
“Kami bukannya tidak berani atau tidak mau 
untuk membubarkan suku Dayak Losarang, na-
mun itu bukan wewenang polisi. Kita bekerja 
sesuai tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi, Red.) 
masing-masing,” tambahnya (www.radarcirebon.
com, 26/02/09). 

RPK sendiri berjalan lancar dan ditutup 
dengan dengan pagelaran wayang kulit. Dede 
Yusuf, wakil (wagub) gubernur Jawa Barat, yang 
dijadwalkan hadir ternyata urung datang. “Pada 
saat mereka (Daylos) menyerahkan undangan 
kepada Pak Dede Yusuf, beliau belum mengiya-
kan bisa datang atau tidak sebab harus melihat 
agenda yang sudah ada,” jelas Adang Durah-
man, tim media wakil gubernur. Ternyata, kata 
Adang pada tanggal tersebut ada jadwal yang 
harus dihadiri sesuai tugasnya sebagai wagub. 

Sebelum konfirmasi ini muncul, kehadiran 
Dede (yang belum pasti) dibayang-bayangi aksi 

penolakan dari para kader Partai Amanat Na-
sional (PAN) di Kecamatan Losarang. Mereka 
menyoal rencana kunjungan tersebut karena 
dinilai akan merusak citra partai secara keselu-
ruhan dan berpengaruh buruk terhadap upaya 
pemenangan pemilu yang sebentar lagi akan 
dihelat. Ketua Majelis Pertimbangan Partai 
Daerah  (MPPD PAN) Kabupaten Indramayu 
H. Komaruddin AW secara tegas menolak 
kunjungan wagub sebagai kader PAN karena 
keberadaan suku Daylos yang menjadi sorotan 
banyak pihak karena penyimpangannya sehing-
ga patut dibubarkan. “Perlu dicatat, saya secara 
pribadi maupun selaku kader PAN sangat setu-
ju kalau dibubarkan,” tegasnya.

Suku Daylos, oleh sebagian kalangan, di-
klaim berpedoman kepada ajaran wangsit sang 
guru, yaitu Takmad Diningrat dengan keyaki-
nan “ngaji rasa” dan “ngaji alam”. Padahal, KTP 
mereka tertulis beragama Islam. Dengan demi-
kian, Daylos adalah pencampuran antara ajaran 
Islam dan animisme. Kalangan lainnya menye-
but suku Daylos sebagai Tarzan Kota. Mereka 
berasal dari hutan dan pindah ke kota tetapi 
tidak mau tunduk kepada hukum sebagaimana 
masyarakat yang lain. Mereka,  misalnya, tidak 
mau mengenakan helm saat berkendara, tidak 
membuat SIM, dan tidak mau berurusan de-
ngan persoalan pemerintahan dan hukum. 

■   

XIII. Kontroversi Buddha Bar    

Buddha Bar menuai kontroversi. Ujung 
pangkalnya adalah kata Buddha yang 
disandingkan dengan Bar yang diang-

gap berkonotasi negatif. Himpunan Mahasiswa 
Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) meminta 
agar tempat yang beroperasi di gedung cagar 
budaya eks Imigrasi di Menteng ini segera ditu-
tup. “Ini membuat hati umat Buddha Indone-
sia terasa terhujam,” gugat Ketua Umum Hik-
mahbudhi, Eko Nugroho dalam pers rilisnya 
(detik.com, 27/02/09). Dalam pers rilis tersebut 
juga dikemukakan bahwa meskipun Buddha 
merupakan bagian dari jaringan internasional 
yang telah lama berdiri, namun tidak urung 
keberadaannya di Jakarta membuat kepedi-
han hati umat Buddha. Sebab nama Budhha 

yang sangat diagungkan itu disematkan sebagai 
nama tempat hiburan malam. “Untuk itu umat 
Buddha menolak tegas keberadaan Buddha 
Bar dan menuntut  tidak menggunakan nama 
Buddha secara tidak layak, terutama karena me-
langgar UU No. 1/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”. 
Hikmabuddhi juga mengirimkan surat protes 
ke sejumlah instansi dan lembaga terkait semi-
sal Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri 
Pariwisata Jero Wacik, Menteri Dalam Negeri 
Mardiyanto, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo. Surat senada juga dikirim kepada Puan 
Maharani (putri Megawati), Renny Sutiyoso (pu-
tri Sutiyoso), dan Iyan Farid selaku pemegang 
lisensi nama Buddha Bar.
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Sikap senada diutarakan Dewan Integritas 
Bangsa yang terdiri dari PP Muhammadiyah, Ge-
mabudhi (Generasi Muda Buddhis Indonesia), 
Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Pera-
dah), Komunitas Tionghoa. “Kita tidak    ingin 
kata Buddha ada di tempat yang tidak baik,” 
ujar Biksu Agadibho mewakili Dewan Integra-
si Bangsa dalam jumpa pers di kantor PP Mu-
hammadiyah di bilangan Menteng (03/03/09). 
Kata Buddha, menurut Agadibo, mengandung 
arti suci yaitu seseorang yang telah memiliki         
penerangan sempurna, bebas dari dosa, dan ke-
kotoran hati. 

Sehari sebelumnya Forum Anti Buddha Bar 
mengadakan pertemuan dengan Prijanto. Mere-
ka tidak setuju nama Buddha dipakai untuk 
nama-nama bisnis dan tidak setuju aksesoris pa-
tung Buddha dipakai di kafe tersebut. Prijanto 
menyatakan bahwa pemilik lisensi nama Bud-
dha Bar akan mengubah nama bar tersebut demi 
menghindari kontroversi. “Pemilik Buddha Bar, 
PT Neretta sedang menghubungi pemilik pusat 
waralaba tersebut untuk meminta izin penguba-
han nama,” jelas wakil gubernur DKI itu (www.
tempointeraktif.com, 02/02/09). Namun bukan 
berarti protes berakhir. Kelompok yang mena-
makan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Buddhis 
menggelar aksi di depan Buddha Bar. Sekitar 
100 orang dari aliansi ini membakar dupa di 
depan kafe tersebut, berorasi, dan kemudian 
menyegelnya. “Ayo segel! Segel saja! Kita ajari 
agama. Berhenti melecehkan Buddha,” teriak 
mereka. Selang 10 menit mahasiswa meninggal-
kan lokasi, keamanan Buddha Bar yang berpa-
kaian safari warna hitam dan coklat mencabut 
segel itu (www.detik.com, 05/03/09). 

Prijanto sendiri menyatakan bahwa Buddha 
Bar diizinkan beroperasi setelah Dinas Pari-
wisata menerima 3 (tiga) surat yang menyetujui 
penggunaan Buddha Bar. Ketiga surat tersebut 
diikirm dari Forum Komunikasi Buddha Indo-
nesia, DPP Buddha Mahayana Majabumi, dan 
DPP Generasi Budhis Indonesia. “Ketiga orga-
nisasi itu sekarang sudah demisioner dan tidak 
ada,” ujarnya (detik.com, 02/03/09). Walubi 
sendiri belum mengirim surat atau memberikan 
jawaban.

Kontroversi lainnya adalah penggunaan lahan 
Buddha Bar di eks Imigrasi itu. Indonesia Cor-
ruption Watch (ICW) meminta KPK dan Ke-
jaksaan untuk menyelidiki apakah ada penyim-
pangan dalam penggunaan bangunan yang dulu 

dikenal dengan sebutan Bataviasche Kunstkring 
itu. ICW juga meminta Pemprov DKI Jakarta 
menjelaskan kepada publik mekanisme dan  
prosedur pengalihan tersebut, dan menjelaskan 
tidak adanya potensi konflik kepentingan (conflict 
of interest) dalam pengalihan status kepemilikan 
(www.detik.com, 07/03/09). Sikap senada diuta-
rakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka 
meminta Buddha Bar ditutup karena melanggar 
peruntukan gedung cagar budaya. Pemerintah 
DKI Jakarta dinilai telah menyewakan gedung 
cagar budaya untuk aktivitas tempat hiburan, 
yang berbeda dari peruntukannya sebagai galeri.  

Namun akhirnya kontroversi itu diselesaikan 
oleh Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie 
Budhiman. Arie menyatakan bahwa Buddha 
Bar yang menggunakan gedung cagar budaya 
tersebut dipastikan legal dan sudah memenuhi 
semua izin yang dibutuhkan. Penggunaan bangu-
nan tua itu juga dinilai tidak melanggar perun-
tukan karena salah satu fungsi yang diizinkan 
adalah restoran. “Semua izin yang diperlukan 
untuk mengoperasikan sebuah restoran sudah 
dipenuhi pengelola,” jelas Arie (13/03/09). Bud-
dha Bar adalah restoran, bukan sebuah bar. Kata 
bar, kata Arie, yang dimaksud adalah tiang atau 
penyangga, bukan bar tepat hiburan. Pengelola 
restoran juga sudah mendapat hak atas kekayaan 
intelektual untuk nama dagang Buddha Bar di 
Indonesia dari Perancis.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Ge-
nerasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) 
Lieus Sungkharisma meminta semua umat Bud-
dha untuk tidak melanjutkan polemik. Umat 
Buddha juga diminta tidak melakukan demons-
trasi untuk menolak keberadaan Buddha Bar 
karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran 
agama Buddha. Seorang Buddhi sejati, menu-
rut Lieus, selalu mengedepankan dialog dan 
sifat welas asih dalam menghadapi perbedaan 
pendapat. Umat Buddha diminta tidak terjebak 
dalam pemahaman Buddha secara elementer. 
“Saya menyaksikan patung Buddha di sana dira-
wat dan ditempatkan di tempat terhormat mes-
kipun tidak menjadi pemujaan. Sebagai penga-
nut Buddha, saya bangga karena orang-orang 
yang datang merasa nyaman dengan patung Bud-
dha itu. Jika ditempatkannya di tempat terhor-
mat, penistannya di mana?” gugat Lieus. Lieus 
juga tidak mempersoalkan penggunaan nama 
Buddha pada restoran itu. Sekarang ini nama 
Buddha sendiri banyak digunakan untuk nama 
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XIV. Blog Penghina Nabi Muhammad Akan 
Ditindak     

Jika koran Jyllands-Posten di Denmark 
menghina Nabi Muhammad melalui kar-
tun, giliran seorang blogger (pemilik blog, 

Red.) melakukannya. Dalam blog bernama 
http://teswordpress.wordpress.com, sang blogger 
menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai 
nabi palsu utusan setan Lucifer. Tuduhan yang 
dilontarkan adalah Nabi merupakan seorang 
pedofil, gila seks, dan sejenisnya. Posting ter-
akhir tanggal 10 Desember 2008. Banyak 
komentar masuk—yang pro maupun kontra—
namun tapi jelas siapa pemilik account blog 
kontroversial ini. Tetapi seseorang perempuan 
yang mengenakan kerudung putih di mana 
bagian poni rambutnya terlihat jelas dengan 
nama ‘testwordpress’ selalu menjawab komen-
tar yang masuk. Ia cukup fasih mengutip kata-
kata “Amin Ya Rabbal Alamin” sebagaimana 
fasihnya mendedahkan teologi Kristiani. 

Kabag Pusat Informasi dan Human Dep-
kominfo Gatot S. Dewa Subroto berpendapat 
bahwa pola hujatan yang dilakukan penulis 
blog kurang lebih sama dengan blog-blog ter-
dahulu. Namun Dewa menekankan bahwa 
kali ini Depkominfo akan bertindak hati-hati 
tapi tidak reaktif (Monitor Depok, 11/03/09). 
Depkominfo akan melakukan identifikasi ter-

lebih dahulu peristiwa sesungguhnya kemudi-
an melakukan koordinasi dengan para pihak 
terkait—mulai dari Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) hingga komuni-
tas blogger yang notabene punya kode etik. 
Tindakan atas blog ini juga akan dilakukan 
dengan hati-hati karena kekhawatiran menim-
bulkan reaksi dari masyarakat jika dilakukan 
secara reaktif. 

Sementara itu, Kepala Humas Polda Metro                                                                           
Jaya Kombes Polisi Zulkarnain Adinegara  
menegaskan, pihaknya serius menangani ma-
salah ini. “Ini harus dicari dulu siapa pembuat-
nya,” tandasnya. Menurutnya, upaya pertama 
yang akan dilakukan adalah memblokir blog 
tersebut. Setelah itu, polisi akan berkoordina-
si dengan Depkominfo untuk menutup situs 
tersebut.

Zulkarnain menambahkan, pelaku dapat 
dikenai Pasal 156a tentang penistaan agama 
atau UU Informasi dan teknologi Internet 
(UTE) No. 14 Th. 2008. Pelaku diancam hu-
kuman penjara maksimal 12 tahun. “Itu kan 
sudah merupakan suatu penistaan dan peng-
hinaan terhadap suatu agama. Agama apapun 
yang dia hina itu melanggar hukum,” jelas-
nya.■   

XV. Pembangunan Gereja Ditolak  

Surat bernomor 642.I/383 masih dipegang 
Ellisa Johnson Saragih, Pendeta Gereja 
Metodis Indonesia (GMI) Desa Batur Ke-

camatan Getasan Kabupaten Semarang. Mata-
nya nanar, membaca sepucuk surat yang ditan-
datangani Heru Purwantoro, Camat Getasan. 

spa, kafe, massage, dan aktivitas komersial lain-
nya. Lieua menyarankan agar kelompok yang 
menolak penamaan Buddha Bar mengajukan 
tuntutan ke pengadilan niaga. Penolakan peng-
gunaan Buddha Bar tidak boleh dipolitisasi dan 
dikaitkan dengan calon presiden tertentu (Kom-
pas, 14/03/09). 

Gus Dur sendiri menyatakan bahwa kasus 

Budhha Bar terjadi karena hilangnya keseim-
bangan antara aspek agama yang lokal dengan 
yang kultural.  “Keseimbangan ini penting un-
tuk memelihara roh sebagai umat beragama,” 
jelas Gus Dur (www.inilah.com, 07/03/09). Gus 
Dur mengimbau agar semua umat beragama 
menjaga keseimbangan tersebut.

■    
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Niat luhurnya membangun gereja di Dusun 
Kerangkeng, Desa Batur pupus sudah. Surat 
yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2008 itu 
meluluhlantakan angan-angannya melaksana-
kan kebaktian bersama jemaatnya di Gereja 
secara permanen. Selama ini Ellisa dan jemaat 
GMI melaksanakan kebaktian di rumah salah 
satu jemaat.  

Surat itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut 
rapat kordinasi perihal pengaduan masyarakat 
Dusun Kerangkeng Desa Batur yang dilaksana-
kan 26 Agustus 2008. Pengaduan itu diteruskan 
dengan rapat yang difasilitasi pihak kecamatan 
dengan mengumpulkan Kepala Desa Batur, 
Kadus, Pengurus Gereja Kristen Jawa Tengah 
Utara (GKJTU), Pengurus Forum Umat Islam 
Krangkeng, dan Elisa dari GMI. 

Beberapa kesimpulan seperti yang tertuang 
dalam keputusan itu antara lain adalah peno-
lakan pengurus GKJTU terhadap rencana pem-
bangunan GMI. Karena menurut pengurus 
GKJTU setiap Gereja pecah pasti ada konflik, 
tidak ada damai dan sejahtera. Sementara di 
Dusun Krangkeng sendiri sudah ada dua Gereja 
yakni GKJTU dan Gereja Isa Almasih (GIA). 

Poin berikutnya yang dirasakan sangat mem-
buat GMI terpojok adalah pernyataan Forum 
Umat Islam (FUI) Dusun Krangkeng. Disitu 
disebutkan kalau FUI sebenarnya tidak mem-
benci agama yang lain, tetapi sejak Metodis da-
tang membuat masyarakat tidak nyaman, ada 
konflik dan sebagian umat Islam pecah, serta 
menolak bentuk bangunan yang menggunakan 
nama GMI di Dusun Krangkeng Desa Batur. 

GMI menghadapi tiga pihak sekaligus inter-
nal Kristen (GKJTU), FUI dan negara (pihak 
kecamatan). Muspika, berdasarkan pengadu-
an itu kemudian meminta kepada GMI agar 
pembangunan (gereja) dihentikan dengan tu-
juan agar wilayah kondusif dan menghindari                   
konflik di masyarakat dan menyarankan agar 
dalam membangun sesuatu di wilayah melaku-
kan kajian terlebih dahulu dan bersosialisasi 
dengan masyarakat sekitar sebelum mengaju-
kan ijin mendirikan bangunan.  

Menurut Ellisa, penolakan masyarakat atas 
pembangunan GMI merupakan buntut dari 
persoalan keluarga Kartono, mantan Pendeta 
GKJTU dan kemudian menjadi “lay leader” 
GMI. Dalam disiplin GMI, “lay leader” itu 

semacam pimpinan jemaat yang bertugas  
melayani jemaat. 

Saat masih menjadi pendeta GKJTU, banyak 
persoalan yang muncul akibat dari tindakan 
Kartono. Beberapa adalah Kartono belum 
mengembalikan aset berupa  tanah milik GKJ-
TU, yang seyogyanya diberikan oleh  sinode un-
tuk membantu perekonomian Gembala sidang 
dan warga jemaat. Kartono juga belum menye-
rahkan Surat Hak Guna Bangunan GKJTU ser-
ta masih menyisakan persoalan dalam masalah 
pelunasan hutang dengan Yayasan Sion, milik 
GKJTU di Salatiga.

Inilah sebenarnya pangkal dari masalah yang 
berujung penolakan pembangunan GMI. Saat 
Kartono berpindah ke GMI, maka tidak hanya 
Kartono yang menjadi sasaran, tetapi juga GMI 
secara institusi. Data-data yang diperoleh di 
lapangan menunjukkan, konflik yang dialami 
GMI di Dusun Krangkeng berangkat dari per-
masalahan keluarga yang cukup kompleks. Per-
masalahan keluarga tersebut lalu meluas secara 
sistemik ke elemen-elemen sosial lainnya. 

Kendati tidak diperbolehkan membangun 
gedung, menurut Ellisa hingga kini kegiatan 
peribadahan minggu masih tetap dapat berja-
lan di rumah salah seorang warga GMI di Du-
sun Krangkeng, dan kegiatan kategorial lain-
nya berlangsung dari rumah ke rumah anggota 
jemaat tanpa mengalami gangguan atau lara-
ngan. Kegiatan ibadah dan perayaan-perayaan 
masih berjalan normal. GMI sendiri tetap da-
pat  merayakan Natal, di mana perayaan turut 
di hadiri para ketua RT, ketua RW dan Kepala 
Dusun. Bahkan dalam kesempatan yang sama, 
Kepala Dusun turut memberikan sambutan Na-
tal.

Kenyataan tersebut semakin membuktikan 
bahwa  konflik yang dihadapi GMI di Dusun 
Krangkeng tidak lepas dari permasalahan ke-
luarga, khususnya pribadi Kartono. Mengenai 
hal ini Camat Heru Purwantoro dan ketua 
organisasi umat Islam Dusun Krangkeng sem-
pat menyatakan, “Seandainya GMI masuk ke 
Krangkeng tidak dibawa oleh Pak Kartono, dan 
seandainya pembangunan gedung tidak dikerja-
kan oleh Pak Kartono, mungkin persoalannya 
tidak seperti ini, namun semuanya sudah ter-
lanjur”. 

■ 


