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Pengantar Redaksi

Menkominfo membuat ”gebrakan”  baru. 
Ia menerbitkan perintah blokir atas blog 
yang memuat konten yang menghina Nabi. 
 Dasarnya, ada laporan dari beberapa warga. 
Ketika pemblokiran ini dilaksanakan, banyak 
keluhan dan kritikan. Keluhan ditujukan ke
pada penyedia layanan jasa internet karena 
alamat blog tertentu menjadi terblokir se
luruhnya. Kritikan dilayangkan sebab sang 
menteri dianggap membatasi kebebasan ber
pendapat. Bahkan, ia dianggap sebagai Josep 
Goebbels masa sekarang—menteri propa
ganda zaman Nazi yang amat masyhur. Selain 
itu, pembatasan ini perlu dikritisi karena jika 
dibiarkan berlanjut, maka Menkominfo akan 
menjadi Menteri Penerangan versi baru yang 
pekerjaannya menyensor informasi.  

Selain pemblokiran, seri penyesatan edisi 
terdahulu masih bersambung hingga edisi ini. 
Aliran Hidup Di Balik Hidup (Cirebon), Aliran 
Padange Ati (Blitar), Aliran Sabdo Kusumo 
(Kudus), dan Amalan Keagungan Ilahi (Pa
lembang) adalah aliran yang sudah difatwa 
sesat oleh MUI. Sabdo Kusumo bahkan bukan 
 hanya disesatkan tetapi juga diminta pindah 
oleh warga sekitar.

Menyoal MUI di edisi ini akan tampak 
bahwa peran MUI kian membesar. MUI 
 mengurusi persoalam aliran sesat—kepala 
daerah bahkan menyerahkan wewenangnya 
secara bulat kepada MUI—juga kasus santet 
dan sihir serta pameran benda peninggalan 
Nabi (yang lazimnya dilakukan aparat polisi). 
Pada aras ini, fatwa kolektif MUI lebih di
percaya ketimbang fatwa personal ulama 
kampung. Sesuatu yang layak membuat kita 
prihatin karena kolektivitas MUI selama ini 
cenderung destruktif: menghakimi kelom
pok atau aliran tertentu dan mengalami de
fisit atas perspektif korban dan perspektif 
 keberagaman. 

                Akhirnya, selamat membaca

Menkominfo Blokir Blog Berbau SARA
Nurun Nisa’

Departemen Komunikasi dan Infor-
masi (Depkominfo) memutuskan 
memblokir sebuah blog yang 

menampilkan figur Nabi Muhammad 
SAW diblokir. Dalam surat bernomor 
598/M. Kominfo/11/2009 disebutkan 
bahwa blog beralamat di http://komikxxx.
blogspot.com seperti ditulis Tempointer-
aktif—itu diblokir karena mengandung 
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-go-
longan), merendahkan agama Islam serta 
membuat gambaran mengenai agama 
Islam yang tidak benar.   

Pemblokiran ini dilakukan karena 
pihak Depkominfo mengaku mendapat 
laporan dari masyarakat. “Ada laporan dari 
beberapa warga yang mengenali situs 
berisi gambar tersebut (kartun Nabi, Red),” 
terang Kepala Pusat Komunikasi Gatot S. 
Dewabroto seperti ditulis Tempointeraktif 
(24/11). Akan tetapi, Gatot enggan me-
rinci laporan yang dimaksud. Yang jelas, 
kartun tersebut menggambarkan tokoh 
Nabi dalam kondisi asusila. 

Laporan ini kemudian ditindaklan-
juti dengan surat edaran pada tanggal 19 

November kepada 15 penyedia layanan 
internet (ISP), bukan kepada APJII (Aso-
siasi Penyelenggara Jasa Internet Indo-
nesia). Surat Edaran bernomor 600/M. 
Kominfo/11/2009 itu meminta agar situs 
yang memuat gambar Nabi SAW terse-
but diblokir hingga batas waktu yang 
tidak ditentukan. Kalau sudah tidak ada 
gambar itu, kata Gatot, blog tersebut 
akan dibuka lagi. 

Pemblokiran ini, kata Gatot, didasarkan 
pada UU Telekomunikasi Pasal 21 yang 
melarang hal-hal yang bertentangan 
dengan kepentingan umum, kesusi-
laan, dan ketertiban umum. Peraturan 
lainnya dalam UU Informasi dan Tran-
saksi Elektronik Pasal 28 yang melarang 
 pengiriman informasi elektronik yang 
mengandung SARA. Lagipula, kata Gatot, 
ini bukan pemblokiran yang pertama 
untuk situs yang memuat gambar kar-
tun Nabi. Menkominfo terdahulu pernah 
melakukan hal yang sama. 

Pada pelaksanaannya, pengguna 
blog (buku harian virtual, Red.) yang 
menggunakan domain blogspot menga-

Screenshot Blogspot
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lami pemblokiran seperti dialami para 
pelanggan CBN, Smart, dan Fastnet 
bahkan Speedy. “All blogspot blogs still 
inaccessible from Fastnet”. Di rumah pake 
CBN gak bisa buka dan barusan nyoba 
di kantor pake Speedy juga gak bisa,” tu-
lis seorang bernama Enda dalam akun 
twitter-nya seperti ditulis Tempointeraktif 
(23/11). Katty, bagian pelayanan pelang-
gan First Media, perusahaan induk Fast-
net—menerima keluhan yang memper-
tanyakan mengapa blogspot tidak bisa 
diakses. Pemberlakuan blokir di Fastnet 
sendiri berlaku per 22 November. 

Muhammad Jumadi, Sekjen Indo-
nesian Telecommunication User Group, 
mengatakan Depkominfo tidak bisa 
menutup akses informasi dan kebebasan 
berpendapat seseorang melalui blog. 
“Ini keblabasan, takutnya operator salah 
menerjemahkan Surat Edaran Menkom-
info mengenai pemblokiran blog dan 
malah menutup semua ruang kekeba-
san menyampaikan informasi.” katanya 
seperti ditulis bisnis.com (24/11). Penu-
tupan blog ini bertolak belakang dengan 
kehadiran Menkominfo di ajang Pesta 
Blogger 2009. Dalam ajang bertema 
“One Spirit, One Nation” itu, Tifatul men-

jamin kebebasan para blogger untuk 
mengekspresikan pendapatnya di jagat 
maya. Blogger Indonesia sah-sah saja 
untuk menyampaikan unek-uneknya, ter-
masuk mengkritik, asalkan tidak mem-
fitnah pihak lain. “Ya, jelas enggak dong. 
Blogger kok dipenjara,” kata Tifatul seperti 
dikutip Kompas.com (24/10).

Pada kenyataannya, seperti dia-
lami Enda, blog yang memakai domain 
blogspot ternyata mengalami pem-
blokiran. Hal ini, menurut Tempointeraktif, 
diperkirakan terjadi karena ISP memblokir 
alamat blog yang diblokir beserta isinya. 
Atas insiden ini, Gatot meminta maaf jika 
ada pengguna blog yang terganggu aki-
bat pemblokiran tersebut. Depkominfo 
sudah berbicara dengan 10 penyedia ISP 
untuk mengkoreksi dan melakukan revisi 
(23/11). 

Roy Suryo, anggota Komisi Poli-
tik, Keamanan, Politik, Luar Negeri, dan 
Komunikasi dan Informatika mendukung 
pemblokiran yang dilakukan oleh Dep-
kominfo terhadap situs yang menghina 
Nabi. Namun ia menambahkan bahwa 
sampai saat ini belum ada aturan petun-
juk pelaksana dan petunjuk teknisnya. 
Soal pemblokiran, kata Roy, sementara ini 

hanya subyektif dari menteri saja. “Saya 
mendesak supaya peraturan pemerintah 
segera keluar, jangan sampai merugikan 
banyak pihak,” tandasnya. 

Menkominfo Tifatul Sembiring menya-
takan sudah mendengar kabar keluhan 
protes. “Jadi itu kami koreksi, karena in-
struksi saya URL-nya saja, tidak masuk 
pada pelebaran blognya itu,” jelas Tifatul 
seperti dikutip Tempointeraktif. 

Kabar protes yang dimaksud didapat 
di Twitter (jaringan  pertemanan sosial, 
Red.). Yang termasuk garang misalnya, 
posting dari Tweeps (pengguna Twitter, 
Red.) bernama mayaribosa. “The Nazi now 
spelled PKS, @tifsembiring is the Joseph 
Goebbels of our time!,” demikian tweet 
dari Tweeps bernama asli Aribowo Sang-
koyo. Joseph Goebbels adalah Menteri 
Propaganda Nazi yang amat masyhur 
di masanya. Atas kritikannya itu, Ari di-
ganjar sang menteri dengan gadget 
Nokia E75 bersama satu tweeps lain, tapi 
ia menolaknya. “Vox populi bukan vox 
Nokia,” ujarnya seperti ditulis VIVAnews 
(30/11). Menurutnya, menolak hadiah 
dari Menkominfo, sama seperti warta-
wan menolak amplop, guru menolak 
sogokan atau pelayan menolak tip. M

Mengaku Rasul, Sakti Disambut Protes
Noor Rohman

Seperti diberitakan sejumlah media, 
pria berusia sekitar 32 tahun berna-
ma lengkap Sakti Alexander Sihite 

mendeklarasikan kerasulannya mela-
lui dunia maya, situs jejaring sosial Face-
book. Keberaniannya mengaku rasul ini 
berangkat dari keyakinann bahwa rasul 
belum tentu nabi. Menurutnya, Nabi 
Muhammad hanyalah penutup nabi bu-
kan penutup rasul. Sakti pun mengaku 
menerima pesan bahwa dirinyalah yang 
dipilih Tuhan untuk menyampaikan aja-
ran ketauhidan sejati yang ia dapatkan 
melalui pengalaman rohani. “Pengala-
man rohani saya dapatkan sejak 2005. 
Itu mulai ada pengalaman mengarah 
ke sana (kerasulan). Ada semacam in-
duksi energi,” kata Sakti seperti dikutip 
vivanews.com (16/ 11/ 2009).  

Dalam blognya yang beralamat di 
http://www.saktisihite.com/, Sakti mem-
buat semacam Q (Question) & A (Answer) 
yang cukup praktis untuk memberikan 
argumen atas pentasbihannya sebagai 
rasul. “Nabi Muhammad, sebagaimana 
dapat dibaca pada al-Quran 33:40, adalah 
penutup nabi-nabi (khataman nabiyyin). 

Beliau bukan disebut penutup rasul-
rasul. Kita jangan gegabah membuat 
kesimpulan bahwa kerasulan telah tertu-
tup padahal tidak ada dalil yang menya-
takan demikian,” katanya menjawab per-
tanyaan soal keabsahan statusnya karena 
Nabi Muhammad adalah penutup Rasul. 

Soal misi yang disampaikan, Sakti me-
nyatakan tidak berbeda dengan rasul-
rasul lain sepanjang zaman, misi saya 
adalah untuk menyampaikan ayat-ayat 
Tuhan dan mengajak manusia untuk 
memurnikan pengkhidmatan hanya ke-
pada-Nya. Bagi yang percaya, maka ia da-
pat berbaiat kepada Sakti. Isi baiat adalah 
adalah ikrar untuk menjauhi dosa-dosa 
besar dan untuk mematuhi rasul. “Saya 
kemudian akan menerima baiat Anda 
dan memohonkan ampunan Tuhan un-
tuk Anda,” tandasnya dalam postingan 
bertajuk Pertanyaan Seputar Kerasulan 
(28/03/09). Tidak ada biaya apapun—
Sakti tidak meminta imbalan atas risalah 
yang disampaikannya, cukup imbalan 
dari Tuhan yang telah mengutusnya. 

Dalam salah satu posting-nya, ia 
menyatakan bahwa bermazhab ada-

lah perbuatan musyrik. “Bergolong-
 golongan/bermazhab dalam agama 
adalah wujud kemusyrikan. Mereka 
yang hendak menapaki jalan yang benar 
mesti membersihkan diri dari pengaruh 
golongan/mazhab. Langkahnya adalah 
dengan meninggalkan segala ajaran 
non-Quran (hadis, fatwa imam, ijma 
ulama, dsb) yang merupakan produk 
dari mazhab-mazhab, dan selanjutnya 
menyediakan diri untuk menerima tun-
tunan Tuhan melalui ayat-ayat yang dis-
ampaikan oleh utusan-Nya. Sikap inilah 
wujud dasar dari “berserah diri” atau yang 
dalam bahasa Arabnya disebut “islam”, 
tandasnya dalam artikel bertajuk “Agama 
Tanpa Mazhab” yang diposting tanggal 
14 Februari 2009. Dalilnya adalah QS 30: 
31-32 yang menyatakan bahwa kita di-
larang untuk menjadi kelompok yang 
menyekutukan Allah, yang memisah-
misah agama, mereka menjadi satu go-
longan dan bangga atas apa yang ada 
pada sisi mereka.

Ia juga menyatakan bahwa semua 
kebaikan yang dilakukan oleh umat be-
ragama—Islam, Yahudi, Nasrani—akan 



�

n Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXV, Desember 2009  

 The WAHID Institute

mendapatkan ganjaran, asalkan mereka 
masih lurus, masih menuhankan satu 
Tuhan saja. Di dalam Nasrani, mereka 
adalah kaum Kristen Unitarian, atau 
Kristen Tauhid.  Istilah “unitarian” adalah 
antitesis dari dogma “trinitarian” yang 
dianut oleh mayoritas orang Kristen. 
Kristen Unitarian karena menolak penu-
hanan Isa (Yesus), maka mereka diang-
gap sesat oleh golongannya sendiri. 
Jumlah mereka ini sedikit. Di kalangan 
Yahudi mereka adalah Karaiyah, yang 
mengamalkan Taurat dengan tidak men-
campuradukkannya dengan Talmud, 
yaitu kitab hadis ala Yahudi yang men-
jadi sumber penyimpangan ajaran. “Inti 
keberagamaan adalah beriman dengan 
benar, dan mengerjakan kebaikan. Apa-
pun label agamanya, selama seseorang 
beriman dengan benar dan mengerja-
kan kebaikan, maka kelak dia akan mem-
peroleh imbalan kebahagiaan di sisi Tu-
han,” tandasnya dalam postingnya yang 
berjudul “Inti Keberagamaan”.

Sakti juga mengirim surat kepada 
SBY. “Bapak presiden yang saya hormati, 
jadilah orang yang pertama memper-
cayai kerasulan saya, dan pimpinlah 
rakyat untuk menerima cahaya Tuhan 
yang dibawa oleh utusan-Nya. Mudah-

 mudahan Tuhan akan membukakan 
keberkahan dari langit dan bumi untuk 
negeri kita ini,” katanya dalam posting 
berjudul Surat untuk SBY tertanggal 02 
Januari 2009. 

Seperti prediksinya semula, publikasi 
kerasulannya pasti akan menuai protes, 
cacian dan kecaman layaknya para Nabi 
sebelumnya yang harus bersusah payah 
mengambil hati dan mendapatkan ke-
percayaan umatnya. Menurutnya kon-
sekuensi itu sesuai yang disebutkan 
dalam al-Qur’an, sehingga pria ini tak 
gentar menyampaikan kerasulannya. 
Kecaman dan cacian spontan mendarat 
bertubi-tubi di akun facebook miliknya 
yang memiliki gambar latar belakang 
hitam dengan tulisan, “Rasulullah Sakti 
AS.” Tak hanya kecaman, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) langsung menanggapi 
serius dan mengancam akan membawa 
kasus ini ke pengadilan. “Itu masuk kate-
gori sesat, harus dilarang dan dibawa ke 
pengadilan. Tidak ada rasul sesudah Nabi 
Muhammad, rasul itu pasti nabi. Kalau 
nabi, tidak mesti rasul,” ungkap Ketua 
MUI, KH Ma’ruf Amin, seperti dilansir voa-
islam.net (17/ 11/ 2009). 

Pihak kepolisian Sektor Tanjung Priok, 
Jakarta Utara, akhirnya menelusuri ke-

beradaan alumnus Fakultas Hukum Uni-
versitas Indonesia ini, guna melakukan 
penyelidikan dan pemeriksaan karena 
dianggap melakukan penodaan agama. 
Polisi sempat mendatangi kamar kosnya 
di Jalan Swasembada Timur XXIII RT 11/
RW 6, Kebon Bawang (17/11). Tapi, yang 
bersangkutan sudah tak ada di tem-
pat. (tempoInteraktif.com 17/ 11/ 2009 ). 
 Menurut warga yang melihatnya, Sakti 
keluar dari kamar kos dengan koper besar 
dan menumpang mobil Xenia hitam ber-
pelat polisi Kota Bandung (metrotvnews.
com 17/ 11/ 2009). 

Kasus seperti yang dialami Sakti ini ha-
rus diselesaikan dengan mekanisme dia-
log terlebih dahulu, jangan dikriminalisasi, 
agar tindak kekerasan masyarakat yang 
merasa terganggu dapat dihindari. 
 Agama dan kepercayaan adalah privasi 
seseorang, jadi tak masalah selama tidak 
menganggu keberadaan ummat yang 
lain. Publik jangan mudah terpangaruh 
dengan adanya isu “penodaan agama”, 
karena bisa jadi isu tersebut bagian dari 
desain untuk mengalihkan isu nasional 
yang sedang mengusik ketenangan para 
elit politik.

       M

Uji Materil UU Penodaan Agama 
Alamsyah M. Dja’far dan Nurun Nisa’

Sejumlah aktivis NGO dan tokoh-
tokoh pegiat toleransi dan 
 pluralisme Tanah Air menghadiri 

sidang perdana pengujian Materiil 
 Undang-Undang No 1 PNPS/1965 ten-
tang Pencegahan, Penyalahgunaan, 
dan/atau Penodaan Agama di gedung 
Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan 
Merdeka Barat Jakarta, Selasa (17/11). 
Acara yang digelar di ruang Sidang Pleno 
Gedung Mahkamah Konstitusi RI ini 
menghadirkan sekitar delapan orang tim 
kuasa hukum yang tergabung dalam Tim 
Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB) 
sebagai penerima kuasa pemohon dari 
sejumlah NGO dan tokoh-tokoh pegiat 
HAM.

Nama-nama NGO itu adalah Im-
parsial (Perkumpulan Inisiatif Masyarat 
Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan), 
Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat), PBHI (Perkumpulan perhim-

punan Bantuan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia), Demos (Perkumpulan Pusat 
Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, 
Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan 
Desantara, YLBHI (Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia). Sedang un-
tuk perorangan, tersebut nama mantan 
 Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, 
Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawan 
Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq.

Dalam draf setebal 62 halaman 
yang diajukan tim kuasa kepada majlis 
hakim, pihak pemohon menegaskan 
PNPS bertentangan dengan prinsip 
“Negara Hukum” sebagaimana tercan-
tum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Di 
samping itu UU ini juga muncul di masa 
darurat yang berarti berlaku sementara. 
Pemohon menegaskan pula, UU berten-
tangan dengan pasal 28E ayat 1 dan 2, 
pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 
1945 tentang hak beragama, meyakini, 

 menyatakan pikiran dan sikap sesuai 
hati nuraninya. Mengacu pada sejumlah 
 peraturan internasional, hak-hak tersebut 
sudah dilindungi seperti terdapat dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) pasal 18, Kovenan Internasion-
al tentang Hak Sipil dan Politik (ICPPR) 
yang diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 
2005. Choirul Anam, salah satu anggota 
TAKB dengan tegas meminta jika PNPS 
tak diberlakukan, dan soal kebebasan ber-
agama berkeyakinan cukup diatur pasal 
28E dan 29 Ayat 2 UUD.

Masih dalam draf permohonnya, tim 
kuasa juga menyebut sejumlah nama 
yang sudah terjerat pasal penodaan ini 
seperti Arswendo Amowiloto atas kasus 
publikasi hasil angket di tabloid Monitor 
yang menempatkan Nabi Muhammad di 
urutan ke-11, Lia Eden pimpinan Salamul-
lah, Ardi Husain karena penerbitan buku 
Gelap Menuju Terang 2 (MGMT2),  Sumar-
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Ulama Bela Polisi Memberantas Judi  

Puluhan ulama yang tergabung 
dalam Formasi (Forum Muza-
karoh Syariat Islam) mendatangi 

Mapolres Depok (21/11). Kedatangan 
mereka adalah untuk menyampaikan 
dukungan kepada polisi dalam kasus 
Subagyo, sopir angkot yang tewas ter-
tembak dalam sebuah penggrebekan 
oleh polisi. 

Seperti dikatakan Ahmad Syaifuddin, 
koordinator aksi , seluruh ulama di De-
pok berpihak kepada polisi dalam soal 
pemberantasan kasus judi, minuman 
keras (miras), narkoba, dan prostitusi.

“Kami mendukung polisi dan jajaran-
nya untuk berantas semua kegiatan mak-
siat dan terus menjalankan Perda Miras 
No.6 Th. 2008. Selain itu, kami meminta 
agar Kapolres juga menjalankan UU Por-

nografi dan UU Pornoaksi,” jelas Syaifud-
din seperti dikutip okezone.com (21/11). 

Kepolisian yang  sedang dibela itu, 
sepuluh aparatnya sedang diadili dalam 
sidang disiplin karena diyakini melaku-
kan kesalahan prosedur. Sepucuk pis-
tol dan uang taruhan sebanyak Rp 36 
ribu dihadirkan sebagai barang bukti. 
Sebagai pimpinan sidang adalah Waka-
polres Depok AKBP Ahmad Subarkah, 
sementara Kapolres Depok AKBP Joko 
Suryono dan Kanit Reskrim Polsek Limo 
menjadi saksi. Para terdakwa , termasuk 
Briptu IS yang menjadi pelaku penem-
bakan, didampingi oleh Wakasetreskrim 
AKP Subandi. 

Peristiwa penembakan ini terjadi ke-
tika aparat Polsek Limo menggerebek 
perjudian yang tengah berlangsung di 

sebuah rumah kosong di Pangkalan 25. 
Subagyo yang merupakan sopir ang-
kutan kota D102 jurusan Limo – Lebak 
Bulus kedapatan bermain kartu domino 
dengan uang taruhan bersama empat 
rekannya sesama teman sopir. Polisi pun 
langsung merangsek masuk ruangan. 
Tiba-tiba terdengar peringatan yang 
ditujukan aparat kepada pelaku. Tak lama 
kemudian, terdengar suara tembakan da-
ri dalam ruangan sebanyak 3 kali yang 
diikuti suara rintihan kesakitan. “Saya dari 
luar dengar suara tembakan tiga kali,” 
kata Ari, saksi sekaligus teman korban 
seperti ditulis Tempointeraktif (17/11). Ari 
dan rekan sopir yang lain merasa kecewa 
dan ingin menuntut kasus ini secara tun-
tas—sesuatu yang mungkin diabaikan 
oleh para anggota Formasi.  M

Nurun Nisa’

din atas kasus salat bersiul, dan Yusman 
Roy atas kasus salat dwibahasa. Dari se-
jumlah kasus itu, tim menilai adanya ker-
ancuan mengenai unsur dan tindakan 
penodaan agama. “Menurut perancang-
nya, yang ingin dilindungi dalam konsep 
delik terhadap agama ini adalah kesucian 
agama itu sendiri, bukan melindungi ke-
bebasan beragama para pemeluknya 
(individu),” terang tim kuasa seperti ter-
tuang dalam draf permohonan.

Dalam sidang yang mengagendakan 
acara pemeriksaan pendahuluan ber-
nomor 140/PUU-VII/2009 itu, Dr. Harjono, 
S.H., M.C.L., salah seorang hakim anggota 
menilai bahwa tuntutan tim tidak fokus. 
Karena itu ia berpandangan sebaiknya 
pemohon fokus pada pasal 1 UU No. 
1/PNPS/1965. Redaksi pasal ini, “Setiap 
orang dilarang dengan sengaja di muka 
umum menceritakan, menganjurkan atau 
mengusahakan dukungan umum, untuk 
melakukan penafsiran tentang sesatu aga-
ma yang dianut di Indonesia atau melaku-
kan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, 
atau penafsiran dan kegiatan”.

Sebab, katanya, pasal berikutnya 
mengacu ke pasal tersebut. Hakim 
anggota lain, Prof. Dr. Achmad Sodiki, 
S.H. dalam pandangannya juga berko-
mentar tentang cara penyelesaian jika 
terjadi kasus kegiatan atau penafsiran 

 menyimpang jika pasal tersebut sudah 
batal demi hukum. Jika pasal itu dibatal-
kan ia menilai tak ada payung hukum 
yang menjerat para pelaku penodaan 
agama. Pernyataan itu juga diperkuat 
pandangan Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., 
M.Hum, yang saat itu menjadi ketua si-
dang. “Lalu apa way out-nya kalau ada 
yang menodai agama-agama di antara 
agama, di seluruh agama yang diakui 
oleh Pemerintah Republik Indonesia 
ini?” katanya. Sidang yang digelar pukul 
10.00 WIB ini rampung pada pukul 11.10 
WIB. Ketua sidang lalu meminta pemo-
hon untuk memperbaiki permohonan 
dengan batas waktu dua minggu. Dan 
selanjutnya akan diundang untuk meng-
hadiri sidang lanjutan. 

Pada sidang berikutnya (02/12), TAKB 
menyerahkan perbaikan berkas. Per-
baikan yang dimaksud adalah mengenai 
substansi dan alat bukti sekaligus mem-
buat matriks dari pasal-pasal yang diper-
masalahkan dan kaitannya dengan kon-
stitusi. “Nah, kami sudah memperbaiki 
itu nanti akan kami serahkan ke Majelis 
Hakim yang mulia,” jelas Uli Parulian Si-
hombing di hadapan Majelis Hakim 
yang terdiri dari Prof. Dr. Achmad Sodiki, 
S.H. (Ketua), Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Ang-
gota), dan Dr. Muhammad Alim, S.H., 
M.Hum (Anggota). 

Secara umum substansi permo-

honan uji materi sama dengan sidang 
perdana. Meminta hakim konstitusi 
menguji PNPS, dan meminta untuk di-
hapus, kecuali pada Pasal 4 156a poin B. 
Di poin ini dijelaskan sanksi bagi mereka 
mengeluarkan perasaan atau perbuatan 
agar supaya orang tak menganut agama 
apapun. 

TAKB juga mengajukan saksi lewat tel-
econference, tetapi tidak dikabulkan oleh 
ketua Majelis Hakim. Ketua menyarankan 
agar saksi didaftarkan dahulu kepada pi-
hak panitera. Sidang kedua ini berakhir 
jam 13.23 setelah dibuka kurang lebih 
setengah jam sebelumnya. 

Hasyim Muzadi tidak sepakat dengan 
gerakan penghapusan Pasal 156a ini. 
Ketua Umum PBNU ini bahkan meminta 
agar MK menolak permohonan uji ma-
teri tersebut. Sebab, apabila Undang-Un-
dang itu dicabut, maka siapapun bakal 
seenaknya menghujat agama dengan 
alasan demokrasi dan HAM. “Padahal, 
masalahnya bukan di situ. Masalah sebe-
narnya karena sebuah agama memper-
tahankan ajarannya,” ujar Hasyim seperti 
ditulis Jawa Pos (19/11). Hasyim juga kha-
watir bahwa tiadanya UU ini justru akan 
memicu tumbuh suburnya pihak-pihak 
yang mengaku sebagai Nabi atau ma-
laikat baru. Ia bahkan menuding gerakan 
tersebut sebagai gerakan ateis.  

M
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Pencabutan Izin Gereja Stasi Santa Maria Digugat
Nurun Nisa’

Badan Pengurus Gereja dan Amal 
Katolik Kristus Raja mengajukan 
gugatan hukum ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) atas penca-
butan IMB yang dilakukan oleh Bupati 
Purwakarta Dedi Mulyadi terhadap Gere-
ja Stasi Santa Maria.

Alasan gugatan ini, menurut Lion N 
Supriatna selaku kuasa hukum, dikare-
nakan pencabutan IMB tidak didasari ala-
san yang jelas dan secara normatif telah 
melanggar HAM.

“Pencabutan IMB itu disinyalir karena 
tekanan pihak tertentu yang menye-
butkan kami telah menyalahi aturan 
dan memanipulasi data. Namun, kami 
telah memenuhi semua prosedur yang 
disyaratkan dan bahkan mendapatkan 
dukungan dari masyarakat sekitar,” ujar 
Lion seperti ditulis Kompas (11/11).

Lion yang pakar hukum Universitas 
Parahyangan merasa bahwa pencabu-
tan itu tidak memenuhi aturan mana 
pun. “Kami belum sempat membangun, 
tetapi izin sudah dicabut,” tandasnya. 
Dalam Perda Purwakarta tentang IMB—
seperti tercantum dalam situs resmi Kab. 
Purwakarta—disebutkan bahwa IMB 
yang telah diterbitkan tidak berlaku apa-
bila dalam waktu enam bulan sejak surat 
IMB dan atau lebih dari enam bulan tidak 

ada pelaksanaan pekerjaan yang me-
ngarah pada penyelesaian keseluruhan 
bangunan. Apabila akan dilaksanakan 
pembangunan sejak lewat waktu terse-
but, pemohon harus mengajukan IMB 
lagi. IMB untuk Gereja Stasi Santa Maria 
keluar pada 8 April 2009 dan dicabut 
pada 16 Oktober 2009. 

Adapun alasan melanggar HAM, 
bagi Lion, karena di tempat yang akan 
dibangun gereja terdapat 175 orang 
yang hingga kini terpaksa menjalankan 
ibadah di gudang milik salah satu pabrik 
di kawasan industri tersebut. “Hak umat 
beragama untuk beribadah dilindungi 
oleh UUD 1945. Pelanggaran atas hal 
ini jelas merupakan pelanggaran HAM,” 
tambahnya.

Bila kuasa hukum mempersoalkan 
IMB dan HAM, pemerintah selaku pen-
cabut IMB menilik kasus ini lebih pada 
soal persyaratan yang wajib dipenuhi jika 
ingin mendirikan rumah ibadah sesuai de-
ngan Peraturan Bersama (Perber) Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri 
Agama (Menag) No. 9 dan No. 8 Th. 2006; 
perlu dukungan 60 warga sekitar untuk 
mendapat IMB. Dukungan sejumlah itu, 
seperti sudah diberitakan pada Monthly 
Report Edisi 24, sudah didapa pihak gereja 
namun ketika dicek di lapangan, jumlah-

nya menyusut. Ditengarai, penyusutan 
ini didalangi oleh kelompok Islam garis 
keras sehingga yang sudah mendukung 
menarik kembali dukungannya. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Pemerintah Kab Purwakarta 
Muhamad Rifai menyatakan bahwa 
pencabutan izin itu dilakukan sete-
lah pengecekan lapangan bersama 
 dengan FKUB Kab. Purwakarta dan ele-
men masyarakat yang lain. “Warga yang 
setuju ternyata kurang dari jumlah itu,” 
jelasnya setelah melakukan pengecekan. 
Pihaknya sendiri siap menghadapi gu-
gatan pihak gereja—gugatan ini sudah 
diperkirakan sejak awal akan ditempuh 
pihak gereja. 

Rifai juga menyatakan bahwa pihak-
nya mengalami dilema: jika izinkan di-
berikan, pihaknya akan dituntut oleh 
Front Pembela Islam. Sebaliknya, jika izin 
dicabut, pihaknya dituntut pihak gereja. 

Sampai berita ini diturunkan, proses 
masih berjalan. Informasi yang diterima 
WAHID Institute, sidang pengadilan me-
masuki yang ketiga kalinya pada Kamis 
ini (17/12). Agenda sidangnya adalah 
mendengarkan duplik (pembelaan) Bu-
pati atas replik pihak pengacara Gereja 
Stasi Maria. 

        M

MUI Cirebon: HDH Sesat
Badrus Samsul Fata

Masyarakat Cirebon kembali 
digegerkan dengan muncul-
nya aliran sesat. Berawal dari 

laporan warga Cirebon yang resah atas 
penyebaran kedua ajaran HDH (Hidup 
Di balik Hidup) yang dianggap menyim-
pang, MUI Cirebon dan Depag setempat 
langsung membentuk tim pengkajian 
untuk mengklarifikasi rumor tersebut. 
Tim ini langsung berkoordinasi dengan 
pihak Polres setempat. Pada saat yang 
sama, Kapolres Cirebon, Ajun Komisaris 
Besar, Drs. Sufyan Syarif, M.Hum membe-
narkan adanya laporan tentang dugaan 

sesat aliran HDH yang meresahkan 
 warga Cirebon dan langsung melakukan 
penyelidikan dengan menurunkan ang-
gota kepolisian (Pos Kota, 20/11/2009). 

Secara terpisah, tim Komisi Peng-
kajian MUI Cirebon dan Depag juga 
 berkoordinasi dengan pihak Pemkab 
Cirebon. Mendapat masukan dari MUI 
Cirebon, Bupati Cirebon, Dedi Suparyadi, 
langsung meminta Bakorpakem untuk 
segera mengambil langkah menangani 
kasus tersebut. Dedi menambahkan 
bahwa jika memang terbukti meresah-
kan masyarakat dan mengganggu harus 

segera ditindak, tapi tentu biarlah Bakor-
pakem yang menyelesaikannya (Radar 
Cirebon, 19/11/2009).  

Laporan warga Cirebon tentang 
penyimpangan ajaran Islam oleh aliran 
HDH yang berkembang di Kecamatan 
Sedong, Lemahabang dan Babakan me-
muat, antara lain: pertama, pemimpin 
HDH bernama Kusnanto bin Amin 
 mengaku mampu berkomunikasi lang-
sung dengan Tuhan; kedua, Kusnanto 
mengaku pernah bertemu dengan Nabi 
Saw dan para malaikat; ketiga, Kusnanto 
mengklaim mampu menyaksikan siksa 
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MUI Serang Panggil Penyelenggara Pameran Benda 
Peninggalan Nabi
Nurun Nisa’

MUI Serang memanggil penye-
lenggara pameran benda 
 peninggalan Nabi yang dihelat 

di lantai dasar Mall Ramayana Serang. 
Benda-benda yang dimaksud adalah san-
dal, pedang, panah, tongkat, dan bekas 
telapak kaki Nabi Muhammad SAW.

“Saya menerima banyak pengaduan 
dari masyarakat, kalau memang itu ben-
da peninggalan Nabi kenapa dipamerkan 
di tempat perbelanjaan seperti itu seo-

lah-olah adalah benar peninggalan Nabi,” 
jelas KH. Mahmudi, Ketua MUI Serang 
seperti dikutip Kompas.com (24/11). Pe-
manggilan ini dimaksudkan untuk me-
nanyakan tujuan diselenggarakannya 
pameran tersebut serta keaslian benda-
benda yang dipamerkan. Juga soal ko-
mersialisasi pameran—di mana setiap 
pengunjung dipungut Rp 10 ribu yang 
diklaim akan digunakan untuk kegiatan 
sosial dan syiar. 

Dari penyelenggara didapatkan 
 keterangan bahwa benda yang dipamer-
kan adalah duplikat yang didapat dari 
Turki setelah tiga tahun menunggu izin. 
MUI akhirnya mempersilakan pameran 
dilanjutkan, asalkan brosur, spanduk, dan 
alat sosialisasi disertai keterangan “dup-
likat, bukan barang asli”. Polisi, menurut 
KH Mahmudi, juga meminta keterangan 
dan penyelenggara pameran. 

M 

kubur dan bisa menolongnya; keempat, 
Kusnanto mengaku di hadapan para pe-
ngikutnya bahwa dia pernah melakukan 
perjalanan ke Surga dan Neraka; kelima, 
Kusnanto tidak mempercayai syafaat 
Rasulullah Saw; keenam, Kusnanto me-
ngajarkan syahadat yang janggal, kare-
na di akhir lafadz syahadat menambah-
kan nama pendiri HDH (Cirebon Pos, 
19/11/2009).

Komisi Fatwa MUI Cirebon dengan 
beberapa tim dari instansi pemerintah 
langsung menggelar audiensi. Audiensi 
pertama dilakukan pada 23 November 
2009, sebagai tindak lanjut laporan warga 
Leuwihdinding, Kecamatan Lemahabang. 
Audiensi yang dilaksanakan di pendopo 
kecamatan Lemahabang tersebut bertu-
juan untuk menggali informasi lengkap 
terkait sepak terjang aliran HDH. Hadir 
dalam audensi ini Muspika Lemahabang, 
KUA Lemahabang, perangkat Desa dan 
tokoh masyarakat Leuwihdinding (Radar 
Cirebon, 24/11/2009). 

Dalam pertemuan ini, Maksum, salah 
seorang warga Leuwihdinding menye-
butkan bahwa aliran HDH memang 
tampak kurang lazim. Pasalnya, apabila 
 mengadakan pengajian tidak pernah 
dilakukan di masjid, namun dilakukan 
secara tertutup di rumah-rumah pendu-
duk. Selama audiensi, MUI Cirebon juga 
memperlihatkan buku pedoman HDH 
yang dijadikan sebagai landasan syariat 
yang berjudul “Dialog Ali-Kusnan” (Radar 
Cirebon, 24/11/2009). 

Audiensi kedua dilaksanakan pada 
25 November 2009. Dalam kesempatan 
ini, MUI memanggil jamaah HDH Desa 
Leuwihdinding di Kantor Kecamatan 
Lemahabang. Ketua MUI Cirebon, K.H 
Dja’far Aqiel Siradj turun langsung dan 

berdiskusi dengan para penganut HDH. 
Pertemuan ini dimulai pukul 10.00 WIB 
pagi dan bertempat di ruang kerja ca-
mat Lemahabang. Pertemuan ini dihadiri 
sekitar 10 pengikut jamaah HDH, meski 
3 pimpinan HDH (Rohasan, Warsun Mi-
harja, dan Aman) berhalangan hadir (Pos 
Kota, 26/11/2009). 

Para pengikut HDH yang hadir lebih 
banyak menutup diri dan menjawab 
seperlunya ketika dimintai keterangan 
terkait dengan ajaran dan praktik ajaran 
mereka. Pertemuan ini dilakukan secara 
tertutup untuk menghindari kesalahpa-
haman dengan warga. Menurutnya, per-
temuan tersebut bertujuan mengumpul-
kan informasi tentang pengalaman 
hidup para penganut HDH. Pertemuan 
ini difasilitasi Camat Lemahabang, Drs. 
Dadi Koepriyadi dan awasi langsung Plh 
Kapolsek Lemahabang, Aiptu Sudarman 
(Pos Kota, 26/11/2009).

Audiensi ketiga diselenggarakan pa-
da 26 November 2009. Dalam kesempa-
tan ini, Komisi Fatwa MUI memanggil 
para pemimpin HDH, karena pada per-
temuan sebelumnya, para pimpinan HDH 
berhalangan hadir. Lokasi pertemuan 
ini adalah kantor MUI Cirebon. Dalam 
pertemuan ini, MUI Cirebon belum 
 mengambil keputusan fatwa atas aliran 
HDH. Selama pertemuan berlangsung, 
5 jamaah dan pimpinan HDH dimintai 
keterangan mengenai kebenaran ajaran 
HDH. Para pimpinan HDH setempat 
 tidak tahu menahu dan hanya mengikuti 
praktik ibadah yang diajarkan Mudjoni, 
pimpinan pusat pengganti Kusnanto bin 
Amir yang berdomisili di Bekasi, Jawa 
Barat (Inilah.com, 27/11/2009).    

  Sungguh disayangkan, audiensi terse-
but malah berbuah pahit bagi jamaah 

HDH, pasalnya pada tanggal 27 Novem-
ber 2009, Camat Lemahabang berkoor-
dinasi dengan Polsek, Koramil dan Pem-
des Luewihdinding menerbitkan surat 
peringatan terhadap seluruh penganut 
HDH untuk tidak melakukan aktifitas per-
kumpulan dan peribadatan sambil men-
unggu keputusan Fatwa MUI. Pelarangan 
aktivitas ini diperkuat dengan patroli TNI 
di bawah komando Koramil Sindanglaut, 
Kapten Inf Oding Setiadi (Radar Cirebon, 
28/11/2009).   

Sidang komisi MUI Cirebon pada 01 
Desember 2009 melalui Kabid Hukum 
dan Perundang-undangan MUI Cire-
bon, H Mukhlisin Muzarie menyatakan 
bahwa MUI Cirebon akan mendesak MUI 
pusat segera menerbitkan fatwa resmi 
keberadaan aliran HDH dan Surga ADN. 
Meski demikian, MUI Cirebon sudah 
menetapkan aliran HDH dan Surga ADN 
sebagai aliran sesat dan haram hukum-
nya bagi siapapun. Pasalnya, kedua aliran 
ini mengajarkan keyakinan yang tidak 
didasarkan pada kaidah-kaidah yang ter-
tuang dalam al-Quran dan Hadis, serta 
tidak menggunakan ilmu tafsir dan baha-
sa Arab untuk menerjemahkan al-Quran 
(Radar Cirebon, 04/12/2009).

Fatwa kesesatan ini juga telah dikirim-
kan ke Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pu-
sat dan Provinsi. Menurut Ketua MUI Cire-
bon, KH Dja’far Shodiq Aqiel Siradj, fatwa 
Sesat MUI Cirebon akan diperkuat fatwa 
MUI Pusat dan Provinsi. Selain itu, Kabid 
Fatwa, KH Bachruddin Yusuf menyatakan 
bahwa kesimpulan Komisi Pengkajian 
MUI Cirebon tentang kesesatan ajaran 
HDH dan Surga ADN bersumber dari kete-
rangan masyarakat dan para pengikut 
HDH (Radar Cirebon, 07/12/2009).

        M
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Aliran Sabdo Kusumo Dituding Sesat dan Diusir
Nurun Nisa’

Aliran Sabdo Kusumo yang 
 ditengarai sesat muncul di Kau-
man, Kudus. Di dekat Menara 

Kudus peninggalan Sunan Kudus, sang 
pemimpin, Sabdo Kusumo berdomi-
sili. Pria bernama asli Kusmanto Sujono 
itu—versi lain menyebutnya sebagai 
Sujono—didakwa menyebarkan ajaran 
Islam yang berbeda dibandingkan umat 
Islam kebanyakan. Misalnya, mengubah 
syahadat. “Asyhadu anna Muhammadan 
Rasulullah” (saya bersaksi sesungguhnya 
Muhammad adalah utusan Allah, Red.) 
diubah menjadi “Asyahadu anna Sabdo 
Kusumo Rasulullah” (saya bersaksi se-
sungguhnya Sabdo Kusumo adalah utu-
san Allah, Red.) 

Keterangan ini didasarkan pada infor-
masi mantan pengikut Sabdo Kusumo 
(selanjutnya disingkat SK) yang telah 
keluar. Mn, mantan pengikut itu, menya-
takan bahwa awalnya ajaran SK hanya se-
batas pada ajaran tarekat untuk menuju 
ilmu hakekat. Namun, lama kelamaan 
ternyata ajaran Sabdo dirasa mulai beru-
bah menyimpang dari tuntutan syariat 
Islam. “Salah satu yang prinsip adalah 
pengubahan kalimat syahadat Rasul. 
Sabdo mengubahnya menjadi  “Asya-
hadu anna Sabdo Kusumo Rasulullah,” 
jelas warga Peganjaran itu seperti dikutip 
wawasandigital.com (11/11). 

Selain itu, kata Mn, Sabdo mengaku 
derajat keimanannya telah mencapai 
maqam hakikat sehingga terwujudlah 
sebuah kesatuan antara makhluk dan 
Tuhan yang sering diistilahkan dengan 
Manunggaling Kawulo Gusti, pantheisme. 
Dengan kenaikan maqam ini, seluruh 
amalan dalam syariat yang kewajiban 
seperti shalat, puasa, dan zakat ditinggal-
kan. Mn akhirnya keluar karena merasa tak 
sreg ketika pengikut SK masih banyak—
masih terdapat sekitar 60 orang. 

Keterangan yang kedua berasal 
dari Tim Menara. Tim yang dibentuk 
 pertengahan 2008 lalu itu tak menjumpai 
hal aneh ketika pertama kali menyelidiki 
keberadaan SK. Maklum, awal ketertari-
kan Tim Menara lebih karena alasan ter-
provokasi keangkuhan SK: SK mengaku 
sudah menaklukkan kiai se-Jawa. Tim 
Menara kemudian mengajak dialog yang 
bersangkutan dan tidak ditemukan hal 
aneh. Sampai suatu kejadian membuat 

tim yang beranggotakan masyarakat se-
kitar Menara dan pengurus Yayasan Me-
nara menemukan informasi agak janggal 
pada lampiran dalam buku kecil Surat 
Yasin. Buku yang disebar pada peringa-
tan haul ke-9  Raden Sutawinata bin Pa-
ngeran Natagiri (Sunan Gunung Djati) itu 
mencantumkan nama SK sebagai anak 
turunnya. Namun, setelah infromasi ini 
dikonfrontasi dengan pihak Keraton Ka-
noman Cirebon, ternyata nama SK tidak 
ada. “Namun R Sumawinata ada makam-
nya di sana (Cirebon, Red.),” tutur perwak-
ilan Tim Menara, Maesah Agni seperti 
ditulis Radar Kudus (12/11). 

Silsilah ini amat penting. Sebab, Su-
jono a.k.a Kusmanto Sujono—seperti 
dituturkan Suparman, kerabatnya—
 mengubah namanya menjadi Sabdo 
Kusumo setelah berkelana Jawa Barat 
dan mengetahui asal-usulnya sebagai 
keturunan Raden Syarif Hidayatullah 
atau Sunan Gunung Jati, yakni putera 
Raden Sumawinata dari istri selir. Raden 
 Sumawinata memiliki daya linuwih, ya-
kini pernah tujuh kali meninggal dan 
tujuh kali hidup dengan perwujudan 
berbeda—ia merupakan reinkarnasi dari 
beberapa nama di antaranya: Pangeran 
Sobo Kingking alias Raden Masduki, 
Pangeran Jayakarta (Jakarta), Ki Bajang 
Angke (Banten), Eling Keda (Surabaya), 
Syekh Damarsih (Magelang), Eyang Sakti 
(Jakarta), dan Raden Sumawinata yang 
terakhir. 

Lalu keanehan berlanjut saat ditemu-
kan sebuah fotokopi kitab ajaran Sab-
do Kusumo yang selain menjelaskan 
 silsilah juga asal-usul SK yang janinnya 
 dimasukkan kedalam rahim manusia 
biasa sebagai ibu biologisnya. Yang 
membuat kesal, SK membawa-bawa 
nama kyai besar semacam KH Sya’roni 
Achmadi, KH. Dullah Salam (KH. Abdullah 
Salam, Red.), dan KH. Ma’ruf Asnawi untuk 
melegitimasi ajarannya.

Dari total bukti lima buku dan sejum-
lah kitab yang berisi tentang ajaran SK 
 ditambah dengan sembilan saksi yang 
pernah menjadi pengikut aliran SK yang 
menulis surat pernyataan bertanda ta-
ngan materai, Tim Menara juga menda-
pat informasi yang dinilai sebagai bukti 
kesesatan ajaran SK. Misalnya, klaim SK 
pernah diajak Rasululllah ke surga yang 

kemudian menyiratkan dirinya sebagai 
 putuning cahyaning Muhammad (cucu 
cahaya Muhammad); beberapa tafsir al-
Quran pun dibuat berbeda sepert ayat 
Alif Lam Mim yang diartikan sebagai ayah 
dan ibu; adanya syahadat ma’rifatullah 
yang menyebutkan SK sebagai utusan 
Allah sebagai Imam Mahdi. 

Beberapa pengikut SK, kata Maesah, 
bahkan dibaiat dengan telanjang. “Ya 
ada beberapa yang dibaiat (diambil sum-
pahnya, Red.) dengan telanjang. Baik itu 
perempuan atau pun laki-laki,” tambah 
Maesah. Selain itu, pembaiatan ada juga 
yang dilakukan di pegunungan atau 
tempat-tempat sunyi lainnya dengan 
cara telanjang meskipun ada yang laki-
laki dan perempuan. Ketelanjangan yang 
masuk perbuatan asusila ini diharapkan 
bisa ditarik ke ranah hukum. 

Bahkan, pengikutnya dijanjikan surga 
tujuh turunan sebelum dan sesudahnya. 
Karena itulah, Tim Menara mengambil 
kesimpulan bahwa aliran SK diduga kuat 
menyimpang. “Berdasarkan pernyataan 
dari sejumlah saksi dengan ditulis tangan 
dan bermaterai, ajaran SK diduga kuat 
menyimpang dari ajaran Islam,”  tandas-
nya. Bukti ini selanjutnya diserahkan ke-
pada kepolisian setempat untuk diproses 
sembari meminta agar saksi dilindungi 
oleh polisi. 

Ajaran yang berbeda dengan yang 
dianut masyarakat pada umumnya ini 
tak ayal memancing perhatian. Aliran SK, 
kata Maesah, menimbulkan keresahan. 
“Keberadaan aliran SK cukup meresahkan 
masyarakat Kudus. Wajar jika masyarakat 
menginginkan aparat kepolisian untuk 
segera mengusut dugaan adanya aliran 
sesat,” katanya seperti dikutip Kompas.
com (12/11). SK tidak hanya dipanggil 
polisi tetapi juga dipanggil oleh pihak 
Depag (Departemen Agama) dan pihak 
kepolisian.

Kepada pihak Depag, SK membantah 
tuduhan yang beredar.  Menurut Kasi  
Pendidikan Agama Islam dan Pemberda-
yaan Masyarakat (Penamas) Depag, Su-
hadi, menyatakan bahwa hasil klarifikasi 
dengan Sabdo Kusumo tidak mengakui 
adanya penyebaran kalimat syahadat 
yang menyimpang. “Dia juga tidak me-
ngakui telah membuat buku diktat. 
Hanya saja, dia mengaku berdasarkan 
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silsilahnya masih memiliki hubungan  
 dengan Sunan Gunung Djati,” seperti 
 ditulis ANTARA News. Tentang keterkai-
tan Kiai Sya’roni, Suhadi—seperti ditulis 
 Cybernews (12/10)—menyatakan bahwa 
beliau hanya meluruskan kutipan ayat 
yang tidak benar, seperti salah huruf dan 
harakat [dalam diktat].   

Sabdo Kusumo kepada wartawan 
seusai pemeriksaan juga menyatakan hal 
senada; bahwa ia tidak merasa menye-
barkan buku diktat yang antara lain ber-
isi syahadat yang telah diubah. Ia justru 
menuduh sangkaan itu sebagai fitnah. 
“Saya justru ingin mengetahui siapa 
pembuat buku diktat yang di dalam-
nya terdapat kalimat syahadat yang 
 menyimpang dan disebarluaskan,” ka-
tanya sebagaimana ditulis ANTARA News 
(12/11). Dia menyatakan demikian kare-
na dia tidak bisa membaca dan menulis 
Arab dan tidak pernah merasa memiliki 
Arab. Diktat yang berjudul Lempiran Sab-
daning Suma Kaweruh Sangkan Paraning 
Dumadi Ngalam Sermataning Gusti Hyang 
Maha Agung ini cuma benar pada satu 
hal: bahwa SK merupakan keturunan dari 
garis ayahnya Raden Sumawinata yang 
berasal dari isteri selir. 

Pembuat diktat ternyata Abdul Kholiq 
yang mengaku membuatnya berdua 
dengan Abdul Latif. “Pembuatan buku 
diktat ini merupakan permintaan dari 
Raden Sumawinata sebelum meninggal,” 
jelasnya. Pembuatan diktat memakan 
waktu sekitar tiga tahun karena si pe-
nulis mesti menemui sejumlah sesepuh 
di sejumlah daerah di Indonesia. Kholiq 
mengamini bahwa SK tidak bisa mem-
baca dan menulis Arab, namun dia me-
nambahkan bahwa SK memiliki ingatan 
yang cukup baik. 

Istrinya, Sri Anakul Unsa, menyatakan 
bahwa pria yang masih ber-KTP Desa 
Terban Kec. Jekulo ini tidak seperti yang 
dituduhkan. “Suami saya tidak pernah 
memimpin pengajian dan tidak punya 
murid. Dia hanya menjadi pelindung 
koperasi di Terban, Kec. Jekulo yang 
memiliki anggota puluhan orang. Kami 
juga memiliki usaha di bidang konveksi 
dan kertas bekas serta sebagai donatur 
koperasi Putra Kusuma Kudus,” ujarnya 
 seperti dikutip NU Online (13/11). Se-
jumlah anggota koperasi atau sejumlah 
pihak yang memiliki persoalan usaha 
minta nasehat kepada suaminya. Menu-
rutnya, suaminya merupakan keturunan 
dari Sunan Gunung Jati, tidak bisa mem-
baca dan menulis huruf Arab. 

Wakil Bupati Kudus, Boediono, 
 menegaskan bahwa terkait dengan 

munculnya aliran SK, ia menyerahkan 
sepenuhnya kepada MUI. “Semua kita se-
rahkan pada MUI,” ungkapnya seperti  dit-
ulis Radar Kudus (13/11). Namun begitu, 
pihaknya dalam waktu dekat ini segera 
mengumpulkan semua anggota FKUB di 
mana ia menjadi ketuanya. Meski demi-
kian, ia berharap Kudus dalam keadaaan 
tetap aman dan kondusif. 

MUI menjatuhkan label sesat kepada 
aliran SK dengan surat pernyataan ber-
nomor K.30/MUI/XI/2009. Surat pernya-
taan ini merupakan tindak lanjut dari 
temuan atas berkas ajaran yang diduga 
dari kelompok SK yang dihadirkan pada 
rapat di Kesbangpolinmas (09/11), mi-
salnya soal syahadat yang diubah. Meski 
demikian, MUI Kudus tetap mengharap-
kan kepada aparat agar menindaklanjuti 
temuan tersebut guna menghindarkan 
fitnah dan adanya klarifikasi dari pihak 
yang bersangkutan; apakah SK benar-
benar mengajarkannya atau tidak. “Sekali 
lagi, hal tersebut untuk menghindari fit-
nah,” jelas KH Syafiq Nashan, Ketua MUI 
Kudus. 

Beberapa hari berikutnya, puluhan 
warga Desa Kauman mendatangi polres 
setempat untuk meminta aparat meng-
hentikan penyebaran ajaran Sabdo 
Kusumo untuk meminta aparat meng-
hentikan penyebaran ajaran SK karena 
MUI Kudus sudah menyatakan sikapnya 
(13/11). Kegiatan ini merupakan kegia-
tan kedua setelah unjuk bersama sejum-
lah anggota Banser Kudus di alun-alun 
Simpang Tujuh yang berdekatan dengan 
kantor Bupati Kudus sekitar pukul seten-
gah tiga sore. Namun rencana ini urung 
karena hujan turun cukup deras.  

Tak hanya itu, warga juga meminta 
agar SK pindah dari kawasan Menara. “Un-
tuk mengembalikan suasana kawasan 
Menara Kudus sebagai pusat pengem-
bangan agama Islam,” kata Mahesa se-
bagaimana dikutip ANTARA News (13/11). 
Selain itu, mereka juga mengharapkan 
agar proses hukum terkait keberadaan 
aliran ini berjalan secara profesional, ob-
jektif, dan segera dilakukan agar tidak 
berlarut-larut. Menyusul hasil pertemuan 
 dengan dengan sejumlah pihak di Kantor 
Kesbangpolinmas Kudus (16/11)—yang 
diikuti oleh berbagai unsur seperti MUI, 
kejaksaan, polres, kodim, Depag, dan 
kedua belah pihak yang berbeda pen-
dapat—kelompok Sabdo menyatakan 
kesanggupannya untuk pindah dari ka-
wasan Menara. Dengan keputusan ini, 
Mahesa mengatakan bahwa pihak masih 
menunggu sikap pro-aktif dari pihak 
SK. “Pasalnya, pihak Sabdo menyatakan 

pikir-pikir terhadap permintaan warga 
Kauman yang menginginkan kepinda-
hannya dari desa ini,” tambahnya seperti 
ditulis ANTARA News (18/11). 

Tentang urusan pindah ini, Dekan 
Fakultas Psikolog UMK (Universitas Muria 
Kudus) Widjanarko menyatakan bahwa 
persoalan Sabdo Kusumo mesti disele-
saikan secara tuntas, tidak hanya dengan 
permintaan pindah saja. “Jika substansi 
persoalan kasus Sabdo tidak diselesaikan 
secara tuntas, maka sama saja dengan 
memindahkan persoalan ke tempat 
baru,” jelasnya seperti ditulis ANTARA 
News (21/11). Menurut Widjanarko, 
penyelesaian persoalan tersebut tidak 
bisa diselesaikan secara frontal atau serta 
merta mengusir Sabdo, tetapi dengan 
pendekatan personal. Jika memang 
ditemukan fakta bahwa keberadaan SK 
memang meresahkan, maka masalah 
tersebut sebaiknya dilokasasi agar jangan 
sampai menyulut emosi masyarakat seki-
tar. 

Keluarnya fatwa MUI bukan berarti 
persoalan telah selesai sehingga warga 
menempuh jalan lain; mereka justru 
mengajak Polres setempat untuk uji 
materi diktat yang beredar. Langkah ini 
ditempuh karena diktat menunjukkan 
ajaran SK tidak sesuai dengan doktrin 
Islam pada umumnya, terutama soal 
syahadat yang dianggap oleh warga 
Kauman sudah diubah, tetapi Sabdo Ku-
sumo tetap bergeming. 

“Perlu uji materiil terhadap sejumlah 
diktat milik kelompok Sabdo Kusumo 
meskipun tidak ada tulisan kalimat sya-
hadat yang diubah, guna mengungkap 
kasus ini agar tidak berlarut-larut,” kata 
seorang perwakilan warga kompleks 
Menara Kudus, Nadjib Hassan, di Kudus 
seperti ditulis ANTARA News (12/11). 
Menurut Ketua Yayasan Masjid, Menara, 
dan Makam Sunan Kudus  itu uji materiil 
terhadap sejumlah diktat tersebut tidak 
perlu menghadirkan ahli untuk memerik-
sa tulisannya, tetapi secara kasat mata, 
yakni diselidiki dari karakter huruf dalam 
diktat itu. Dalam kejadian ini, menurut 
Nadjib, ada nuansa kebohongan jika saja 
aparat cukup cermat. 

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal 
Polres Kudus, Iptu Suwardi, mengatakan, 
pihaknya telah meminta keterangan 10 
saksi yang dianggap memiliki informasi 
mengenai kelompok Sabdo Kusumo. 
Hasilnya mengarah kepada Sabdo Ku-
sumo. “Yang jelas diktat yang disusun 
oleh Abdul Latih dan Abdul Kholiq atas 
sepengetahuan Sabdo Kusumo,” katanya 
seraya mengatakan jika dipandang cukup 
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Aliran Padange Ati Dibubarkan 
Nurun Nisa’

Aliran Padange Ati (PA) di Du-
sun Mbiluk, Desa Nganglik, 
Kec. Srengat, Kab. Blitar diduga 

 menyimpang. Dugaan ini timbul dari 
pihak MUI yang melihat adanya peru-
bahan sikap penganut PA dibandingkan 
ketika ia menjadi muslim biasa. Misalnya, 
berani mengabaikan salat padahal ia me-
ngaku seorang muslim. Salat waktu di-
anggap sebagai tata cara pemeluk agama 
yang masih dangkal ilmunya. Selain itu, 
haji adalah kegiatan pemborosan. Ter-
dapat pula ritual yang mirip tarekat atau 
tasawuf dalam Islam. Mereka bersemedi 
dengan menyebut nama Tuhan sesuai 
dengan keyakinan masing-masing; se-
orang muslim menyebut Allah, Nasrani 
menyebut Tuhan Yesus dan yang Hindu 
atau Buddha tetap memakai istilah Sang 
Hyang Widhi. 

Yang juga menimbulkan tanda tanya 
adalah sumbangan dari para anggota 
PA. “Untuk apa pungutan tersebut dan 
apa gunanya. Kalau dengan iming-iming 
tertentu, jelas menyalahi aturan,” tandas 
Ahmad Su’udi, Ketua MUI Blitar seperti 
ditulis Surya (09/11), tanpa menjelaskan 
aturan apa yang dimaksud. Akan tetapi 
dia menekankan bahwa belum berani 
memastikan dugaan tersebut. 

Dengan indikasi-indikasi ini, ajaran PA 
diduga merupakan pengembangan dari 
ajaran AMS (Aliran Masuk Surga) pimpi-
nan Suliyani yang sudah ditobatkan seta-
hun yang lalu. “Hasil penyelidikan semen-
tara, aliran yang beranggotakan sekitar 25 
ini telah menyimpang dari akidah ajaran 
Islam. Dan ajaran yang disampaikan 
(ajaran PA, Red.) yang disampaikan 
sama persis dengan AMS pimpinan Pak 
Suliyani,” jelas pria yang juga bekerja di 

Dinas Sosial Kabupaten Blitar ini seperti 
dikutip detiksurabaya.com (08/11). Me-
nanggapi hal ini, Sekretaris Umum MUI 
Jatim Imam Tabrani memiliki komentar 
tersendiri. “Sekte sesat kecenderungan-
nya lebih pada uang. Pengikutnya diwa-
jibkan bayar sekian-sekian. Dan hal itu 
juga yang terjadi pada PA,” terang Imam. 
Kecenderungan munculnya sekte sesat, 
kata Imam, lahir untuk meraup materi 
oleh pendirinya.  

Namun Jono, pemimpin PA, mem-
bantahnya. “Tidak benar itu. Saya juga 
salat seperti umat Islam. PA ini sifatnya 
individu untuk mencari ketenteraman 
hati saja,” kata Jono. Ritual PA, kata Jono, 
adalah dengan cara bersemedi manung-
galing kawulo gusti, seperti yang diyakini 
masing-masing anggota. Disinggung 
soal pungutan pada pengikut PA, Jono 
juga membantah. Katanya, pungutan itu 
tidak ada, tapi sebatas sedekah. Ia juga 
menekankan bahwa ajaran PA berkem-
bang sebatas keluarga saja, sekaligus 
penyempurnaan ilmu kesejatian yang 
diperolehnya dari Yahmin, almarhum 
ayah Jono.

Di sisi lain, Jono membenarkan di-
rinya merupakan pengikut aliran PA, 
bahkan dia mengakui pernah menimba 
ilmu di tempat Suliyani, pemimpin AMS. 
“Tapi saya tidak melanggar atau mening-
galkan ajaran Islam, buktinya KTP saya 
tetap Islam,” tandasnya seperti ditulis 
Surya (09/11).

Polisi kemudian melayangkan surat 
pemanggilan. Pemanggilan dilakukan 
untuk mengetahui secara pasti syariat 
yang dilakoni oleh aliran tersebut. Selain 
itu, pemanggilan juga dilakukan untuk 
memastikan apakah aliran ini merupakan 

turunan dari AMS—apakah ia hanya ada 
di wilayah Ngaglik Kecamatan Srengat 
atau sudah menyebar ke daerah lain. 

Pemanggilan dilakukan agar kon-
disi, situasi, dan keamanan di sekitar 
 lingkungan tempat aliran PA berada 
tetap aman. Karena, sangat mungkin 
 keberadaan aliran itu memicu keresahan 
warga sekitar. “Itu perlu kami waspadai. 
Makanya, biar tidak terjadi persepsi 
 berbeda di masyarakat,” terang Kapolres 
Srengat AKP Hari M kepada tentang 
aliran yang berdiri tahun 2007 lalu itu. 
Ia menekankan bahwa pemanggilan ter-
sebut hanya untuk mengkonfirmasi saja 
setelah beberapa waktu sebelumnya su-
dah ada beberapa keterangan dan kesak-
sian dari orang yang ditengarai sebagai 
pengamat PA. 

Dari pemanggilan ini (09/11) dida-
patkan pengakuan dari para pengikut 
PA soal tarikan uang. Rata-rata mereka 
menyetor uang sebesar Rp 100 ribu 
hingga Rp 300 ribu untuk dana sukarela. 
Uang tersebut diberikan secara ikhlas 
dan tak pernah dipermasalahkan oleh 
pengikutnya. Keterangan dari pengikut 
dan saksi ini membuat PA dianggap be-
lum mengarah kepada pelanggaran hu-
kum, termasuk tindak penipuan dan pe-
langgaran aturan. Jono pun membantah 
klaim ajaran sesat yang santer beredar di 
luar. 

“Soal menyimpang atau tidak 
 diserahkan kepada pihak yang ber-
wenang,” jelas Hari lagi. Untuk menen-
tukan menyimpang, menurut Hari, serta 
sesat tidaknya PA bergantung pada in-
vestigasi MUI dan kejaksaan.   

Pada akhirnya PA dibubarkan oleh 
Bakesbanglinmas Kab. Blitar, Agus Pra-

mengarah kepada keterlibatan Sabdo, 
maka Sabdo Kusumo akan diperiksa. 

Di luar proses penyelidikan di kepoli-
sian yang masih berlangsung, belasan 
penganut SK menyatakan bertaubat. Di 
antaranya adalah Margono (40) salah 
seorang pengikut Sabdo asal Desa Kara-
nganyar, Kabupaten Demak yang pada 
Jumat (04/12) menyatakan tobat secara 
terbuka di hadapan umum. “Selama ti-
ga tahun mengikuti pengajian mereka, 

saya belum menemukan hal aneh atau 
ajaran yang menyimpang. Tetapi, sete-
lah dibaiat dengan membaca kalimat 
syahadat yang berbeda dari ajaran Islam, 
saya mulai merenung dan menyesali diri 
hingga akhirnya menyatakan tobat,” ujar 
Margono seperti dikutip ANTARA News 
(06/12). Pengusaha kaligrafi asal Demak 
itu juga berharap agar sejumlah warga 
yang pernah mengikuti aliran SK segera 
bertobat, karena ajaran Sabdo jelas-jelas 

tidak sesuai ajaran Islam. 
Ternyata drama ini belum selesai. 

Seminggu setelahnya (12/12)—seperti 
ditulis liputan6.com—rumah Sabdo Ku-
sumo didatangi oleh beberapa mantan 
pengikutnya yang telah bertobat. Mere-
ka melurug rumah SK karena SK diang-
gap sebagai pelaku dari layanan pesan 
pendek (sms) yang bernada teror kepada 
mereka.       

M
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mono, pembubaran dilakukan karena 
berdasarkan penyelidikan diketahui 
bahwa PA merupakan pecahan dari 
AMS sehingga harus ditertibkan. Dasar 
 penertiban adalah pernyataan tertu-
lis pimpinan ajaran AMS yang dibuat 
di atas kertas segel. Di kertas tersebut 
tertulis Suliyani menyatakan bersedia 
kembali kepada ajaran Islam yang benar. 
 Pernyataan ini diharapkan membuat para 
pengikut PA memahami serta mau kem-
bali pada ajaran agama Islam yang benar. 
“PA itu kan pecahan dari AMS, maka kami 
akan melakukan penyadaran itu, sekali-
gus agar masyarakat tahu dan tidak resah 
lagi,” tambah Agus seperti dikutip Duta 
Masyarakat (16/11). Ia juga memastikan 
bahwa pihaknya akan melakukan tin-
dakan persuasif dengan tidak menjerat 
langsung secara hukum kepada para 
pengikut PA yang berjumlah sekitar 25 
orang. 

Kasi Intel Kejari Blitar M Riza Wisnu 
mengatakan ajaran PA merupakan ajaran 
kebatinan atau kepercayaan. “Memang 
belum terdapat dasar hukum yang da-
pat menjerat para pengikut PA ke ranah 
hukum. Tapi karena menimbulkan kere-
sahan warga sekitar, kita akan melakukan 
pembinaan agar pengikutnya kembali ke 
ajaran yang sesuai sesuai dan sah diakui 
pemerintah,” jelas Riza seperti ditulis oke-

zone.com (10/11). 
Pada kesempatan sebelumnya, Riza 

menyatakan bahwa aliran AMS dan 
semacamnya merupakan sekumpu-
lan orang yang menjalankan kegiatan 
kebatinan sehingga sulit menjerat me-
reka secara hukum. “Itu semacam ke-
lompok kebatinan. Dan tentunya kita 
tidak bisa mempermasalahkan,” ujarnya. 
 Pernyataan ini tentu saja mengecewakan 
pihak MUI Blitar yang bertekad meng-
giring PA pada perbuatan menistakan 
agama—yang dilandaskan pada pasal 
156a tentang penodaan agama tetapi 
tidak bisa diwujudkan karena kejaksaan 
menganggapnya sebagai agama keba-
tinan. Dengan demikian, pemimpin dan 
anggota PA tidak bisa dibawa ke meja 
hijau sebagaimana aliran sesat di dae-
rah lain yang seringkali berakhir dengan 
tuntutan pidana karena dinilai menodai 
agama. 

Keterangan dari saksi dan pengikut 
dianggap oleh MUI Blitar menjadi dasar 
lolosnya mereka dari aliran hukum. “Pa-
dahal jawaban yang diberikan anggota 
aliran itu hanya tentu mengelabui pihak 
kejaksaan,” terang Su’udi seperti ditulis 
okezone.com (10/11). Sebagai antisi-
pasinya, MUI pun sudah mengeluarkan 
tausiyah tentang penyelewengan ajaran 
tersebut dan dikirimkan ke sejumlah 

lembaga penegak hukum itu, namun 
tidak ada respon berarti. “Yang kita bisa 
lakukan sejauh ini hanya mengawasi 
agar pengikut mereka tidak berkem-
bang,” terangnya. 

Lalu bagaimana pendapat penduduk 
sekitar rumah Jono? “Awalnya semacam 
doa bersama seperti dzikir. Namun tiga 
belakangan ini jado ada tarikan uangnya,” 
tutur Imam Sopingi, kamituwo dari Desa 
Biluk sebagaimana ditulis Radar Tulunga-
gung (15/11).   

Meski PA memiliki pengikut, bagi 
Sopingi, tidak pernah ada aduan dari 
masyarakat mengenai aktivitas Jono dan 
para pengikutnya yang meresahkan, ter-
masuk berusaha mempengaruhi warga 
lain untuk mengikuti PA. “Jadi ya kami 
biarkan saja. Saya sendiri juga ndak tahu 
bagaimana kok bisa ramai di surat kabar 
padahal ndak ada apa-apa,” jelasnya lagi.
Jono sendiri, kata Sopingi, orang biasa 
yang sering ke sawah. 

Harini, istri Jono, menyatakan bahwa 
tidak ada aktivitas suaminya yang aneh-
aneh yang merugikan warga lain yang 
dilakukan suaminya. “Ya biasa saja. Tidak 
macam-macam kok. Kalau tamu yang 
datang. Memang sudah dari dulu banyak 
yang datang. Biasanya orang sakit atau 
orang mau bepergian,” tambahnya.

                                                               M

MUI Probolinggo Turun Tangan Selesaikan Isu Santet
Nurun Nisa’

MUI Kabupaten Probolinggo turun 
 tangan menyelesaikan isu santet 
yang dianggap menyebabkan 

Mat Lawi Badri, warga Desa Kalibuntu, 
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probo-
linggo meninggal. Santet tersebut diang-
gap dikirim Muinah atas suruhan Musi, 
tetangga Mat Lawi, dan menyebabkan 
Badri terkapar sakit lalu meninggal dunia. 
MUI Kabupaten Probolinggo turun ta-
ngan setelah MUI Kecamatan Kraksaan 
datang ke Kraksaan tapi persoalan terse-
but belum terselesaikan. 

Kepada warga Kalibuntu, pengurus 
MUI Kab. Probolinggo meminta warga 
berdamai dan tidak gampang menuduh 
seseorang memiliki ilmu santet. “Ilmu 
santet tidak bisa dibuktikan secara lahi-
riah di dunia. Pembuktiannya di akhirat 
kelak,” jelas Ketua MUI Kab. Probolinggo, 
KH. Saiful Islam seperti ditulis Surabaya 

Post (23/11). Ini berarti di dunia, hal ini 
tidak bisa dibuktikan, meskipun korban 
sering didatangi orang yang diduga 
menjadi pelaku santet—sebelum Mat 
Lawi meninggal mengaku sering dida-
tangi Musi dan Mainah dalam mimpinya. 
Tetapi bagi sang kiai, hal itu serta merta 
tidak bisa menjadi bukti. 

“Bisa saja mimpi itu berasal dari setan 
atau karena diselimuti perasaan saja,” 
terang salah satu pengasuh pesantren 
Zainul Hasan ini. Menurutnya, jika pihak 
tertuduh sudah mengakui tidak punya 
santet, maka harus dipercaya bahwa 
santet itu memang tidak ada. Kalau me-
mang tertuduh benar melakukan santet, 
jawabannya akan ketemu di akhirat nan-
ti. Kiai Saiful juga menekankan bahwa 
kematian ada di tangan Allah, bukan ter-
gantung manusia.

Kiai Saiful—yang akrab dipanggil 

Non Mbeng—ikut bersyukur karena 
meski keluarga mendiang Mat Lawi dan 
sejumlah warga menyimpan kemarahan 
terhadap Musi dan Muinah, tidak sampai 
terjadi anarkisme massa. Polisi pun di-
minta tetap mengintensifkan patroli di 
Kalibuntu. Dan memang, perdamaian itu 
ternyata diterima. “Soal tawaran damai, 
keluarga kami mau asalkan kedua orang 
itu mau keluar dari Desa Kalibuntu,” jelas 
Fatimah, anak Mat Lawi. 

Setelah kedatangan MUI Kabupaten 
Probolinggo, giliran MUI Kecamatan Krak-
saan mendatangi keluarga almarhum. 
Setelah mengadakan tahlil bersama un-
tuk mendoakan almarhum, pengurus 
MUI Cabang Kraksaan menjelaskan ten-
tang kematian almarhum; bahwa kema-
tian almarhum adalah sudah takdir dari 
Allah, bukan karena santet. Mereka juga 
meminta keluarga tabah menghadapi 
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cobaan.
Ke depan, MUI Kraksaan meminta 

kepada semua pihak agar tidak sem-
barangan menuduh hal yang oleh hukum 
agama dan hukum formal dilarang. “Ka-
lau ada apa-apa, tetap mengedepankan 
musyawarah dengan jalan damai. MUI 
juga siap menyelesaikan kalau ada masa-
lah yang berkaitan dengan hukum Islam,” 
terang KH. Hasan Assadzili, Ketua MUI 
Cabang Kraksaan sebagaimana ditulis 
Radar Bromo (24/11). Seperti halnya Kiai 
Saiful, Kiai Hasan juga menawarkan jalan 
damai, tetapi keluarga Mat Lawi tetap 
menuntut syarat yang sama. 

Setelah kedatangan MUI ini. Kiai Hasan 
mengaku jika kondisi Desa Kalibuntu kini 
kondusif. Pernyataan ini diamini Kades 
Kalibuntu, H. Akbar. “Alhamdulillah su-
dah aman. Masyarakat sudah kondusif. 
Semoga selamanya terus aman dan kon-
dusif,” harapnya. Akbar juga berterima 

kasih kepada para ulama yang turun lang-
sung memberikan penyadaran dan juga 
kepada pihak kepolisian yang memberi-
kan pengamanan.

Kisruh ini dipicu oleh meninggalnya 
Mat Lawi Badri yang meninggal setelah 
sakit setahun lebih. Di dalam tidurnya, 
seperti dijelaskan di atas, ia sering di-
datangi Musi dan Mainah. Kedatangan 
mereka ditengarai sebagai isyarat bahwa 
kedua orang itu menjadi penyebab sakit-
nya. Kabar ini tersebar luar sehingga war-
ga melurug rumah Musi yang letaknya 
bersebelahan dengan rumah Mat Lawi 
karena tak terima jika ada warga desanya 
yang memiliki ilmu santet, tetapi tidak aksi 
perusakan karena polisi berhasil menga-
mankan suasana. 

Sebelum kejadian ini, polisi mengaku 
telah berupaya menemukan kedua belah 
pihak untuk menyelesaikan permasala-
han. “Sebelum peristiwa itu terjadi, kami 

sudah berupaya menemukan keduanya. 
Malah waktu itu juga ada dokter yang 
memeriksa Mat Lawi Badri. Dan dokter me-
nyatakan jika Mat Lawi Badri menderita 
komplikasi. Dia mengidap jantung, darah 
tinggi, dan kencing manis,” kata AKP Bam-
bang, Kapolres Kraksaan seperti dikutip 
beritajatim.com (16/11). 

Dengan keterangan dokter ini, kata 
Bambang, semestinya isu santet sudah 
bisa dinetralisasi, tetapi justru berkem-
bang. Seperti keluarga Mat Lawi, warga 
juga menginginkan Musi dan Mainah 
pindah dari Desa Kalibuntu—dan kedu-
anya nampak bersegera pindah. Musi, 
kata Akbar, pindah ke rumah keluarganya 
di Desa Bago, Gading. Barang pecah be-
lah Musi sudah berpindah. Demikian juga 
Mainah; ia akan pindah ke rumah anaknya 
di Mojokerto namun barang-barangnya 
masih ditinggal di Kalibuntu. 

M

Kontroversi Bantuan untuk Gempa Padang 
Nurun Nisa’

Bantuan kemanusiaan dari maha-
siswa Israel berupa obat-obatan  
seberat 19  kilogram senilai 5 mil-

iar yang disalurkan melalui Badko HMI 
Sumbar memicu kontroversi. Bantuan 
ini menuai kritik dari berbagai kalangan, 
termasuk dari MUI Sumbar dan internal 
HMI sendiri. 

MUI Sumatera Barat (Sumbar) 
 menyatakan bahwa bantuan terse-
but atas dasar kemanusiaan tersebut 
tidak dapat dibenarkan karena mereka 
berlaku brutal terhadap warga muslim 
Palestina. “Kita tidak bisa membenarkan 
bantuan tersebut walaupun dengan 
alasan kemanusiaan karena kejahatan 
negara Yahudi terhadap warga muslim 
Palestina tidak dapat dimaafkan,” tandas 
Buya H Gusrizal Ghazar seperti ditulis 
hariansib.com (02/11). Keterlibatan PB 
HMI oleh MUI dianggap telah membuka 
 hubungan kerja sama antar muslim Indo-
nesia dengan pihak Israel, padahal mus-
lim Indonesia seharusnya punya sikap 
bersama: bahwa bantuan ini mesti di-
tolak agar Israel bahwa muslim Indonesia 
marah karena tindakan biadab mereka 
di bumi Palestina. Selain itu, MUI menilai 
bantuan ini akan mempengaruhi kaidah 
masyarakat. 

Selain MUI, kecaman ini datang dari 
Sekjen Formis (Forum Organisasi Massa 
Umat Islam Sumbar) Ustadz Ibnu Aqil 
D Ghani. Ia menilai bahwa bantuan ini 

melukai hati muslim Indonesia. Ia pun 
 meragukan bahwa bantuan itu benar-
benar berasal dari Israel—bisa jadi itu 
hanya kedok belaka. Umat Muslim In-
donesia, kata Ustadz Ibnu Aqil, mampu 
memberikan bantuan, sehingga tidak 
perlu menerima bantuan dari Israel. 

Internal HMI sendiri mengkritik ke-
bijakan HMI Pusat tersebut. Dalam rapat 
antarkomisariat HMI di Padang (29/10) 
menghasilkan kesepakatan untuk 
mendesak agar bantuan tersebut dikem-
balikan dalam waktu 2 X 24 jam. Ketua 
Umum Komisariat Ekonomi HMI Univer-
sitas Andalas, Mirfan Thaskal Fadillah, 
bahkan mengecam Ketua Umum PB HMI, 
Arief Musthofa dan Ketua Umum Badko 
(Badan Koordinasi) HMI Sumbar, Epaldi 
Bahar, yang menyatakan bahwa bantuan 
tersebut bukan dari Israel, melainkan dari 
mahasiswa Israel yang bermukim di Si-
ngapura dan Kanada. 

Mirfan menambahkan bahwa ban-
tuan tersebut tidak selayaknya disalurkan 
ke Sumbar yang mayoritas warganya 
muslim. “Banyak alasan mengapa bantu-
an itu tidak sepantasnya diterima, antara 
lain karena militer Israel telah melakukan 
pembunuhan massal terhadap warga 
muslim Palestina dan negara Zionis itu se-
bagai penjahat perang dan musuh umat 
Islam yang nyata,” tambahnya. Selain itu, 
menurutnya, menerima bantuan dari 
Israel secara tidak langsung juga berarti 

mengakui kedaulatan Israel padahal ne-
gara Indonesia tidak mengakuinya. 

Menanggapi kritik tersebut, Arief Mus-
thofa menyatakan bahwa HMI menerima 
bantuan obat-obatan ini sebagai ben-
tuk aksi kemanusiaan. “Karena ini murni 
sebagai bentuk aksi kemanusiaan tanpa 
embel-embel lain, kita terima dan di-
distribusikan,” jelas Arief seperti ditulis 
VIVAnews (26/10). Demikian juga pihak 
Badko HMI Sumbar. Mereka menekankan 
bahwa bantuan tersebut tidak  akan me-
ngubah sikap HMI yang mengutuk sikap 
Israel di Palestina. “Secara kemanusiaan, 
HMI mengutuk aksi Israel terhadap Pa-
lestina dan secara kemanusiaan itu pula 
terhadap korban gempa di Sumbar, ka-
mi menerima bantuan dari pelajar dan 
mahasiswa Israel yang berdomisili di 
 Singapura dan Kanada,” jelas Epaldi Bahar 
seperti ditulis hariansib.com (02/11). 

Seraya menenkankan bahwa ban-
tuan tersebut bukan dari negera atau 
pemerintah Israel , Epaldi menerangkan 
kronologis penerimaan bantuan. Menu-
rutnya, bantuan dari mahasiswa Israel ini 
merupakan respon atas pengumuman 
di situs HMI yang berisi penggalangan 
dana kemanusiaan dari dunia interna-
sional untuk membantu korban gempa 
di tanah longsor di Pariaman, Padang. 
Setelah melakukan pengkajian men-
dalam, bantuan itu akhirnya disalurkan 
langsung melalui Badko HMI Sumbar. 
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PB HMI-lah yang mengurus langsung 
kedatangan bantuan mulai dari bandara 
hingga pemeriksaan di BPOM (Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan) hingga 
dinyatakan layak pakai lalu disalurkan ke-
pada RSUD Pariaman yang kekurangan 
obat-obatan. 

Lalu bagaimana tanggapan rumah 
sakit selaku penerima bantuan? Bagi 
Kepala Bagian Penanggulangan Bencana 
RSUD Pariaman, Syafrudin Tamar, tidak 
mempersoalkan asal usul bantuan. “Kita 
tidak mempersoalkan itu, yang penting 
ada label halalnya, akan kita distribusikan,” 
ujarnya Syafrudin seperti ditulis VIVAnews 
(26/10). Bantuan tersebut, kata Syafrudin, 
akan dikirim ke rumah sakit di Pariaman 
dan sejumlah posko-posko kesehatan di 
daerah tersebut. 

Senada dengan Syafrudin, Walikota 
Padang mengeluarkan sikap serupa. 
Baginya, bantuan siang jangan dikaitkan 
dengan politik. Dalam keadaan tertimpa 
musibah seperti terjadi di Sumbar, sikap 
politis seperti itu harus dibuang. “Dalam 
konferensi Jenewa saja, politik disingkir-
kan, dan musuh-musuh yang luka harus 
diobati. Landasan utamanya kemanu-
siaan, bukan agama, dan bukan politik,” 

tambahnya seperti dikutip tvone.co.id 
(03/11). Karenanya, ia meminta dengan 
hormat agar MUI mengoreksi sikap poli-
tisnya itu.

Pada akhirnya polemik itu terus ber-
lanjut hingga ‘kesepakatan’ tercapai; ban-
tuan ditarik kembali, disita MUI, sebelum 
sempat digunakan. Penyitaan bantuan 
berupa obat demam, batuk, dan obat 
luka produksi Belanda dan negara Eropa 
lainnya di RUSD Kota Pariaman disaksikan 
oleh beberapa pihak. Seperti, Hendra 
Saputra (Wasekjen PB HMI), Zulkifli Zaka-
ria (Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Paria-
man), Sofyan Jamil (Ketua PPI Kota Paria-
man), dan Aris Munandar (anggota DPRD 
Kota Pariaman) dan Syafruddin Tamar 
serta dr Sjahrial Haroes dari pihak RSUD. 
“Namun, perlu kita tegaskan bahwa HMI 
sebenarnya tidak mempunyai deal dalam 
bentuk apapun dengan pihak penyalur 
bantuan ataupun dengan Israel, lagipula 
bantuan yang kita salurkan bukanlah 
berbentuk uang melainkan obat-obatan,” 
kata Hendra sebagaimana ditulis Padang 
Ekspress (03/11). 

Entah kesepakatan apa yang dimak-
sud. Pasca penyitaan itu, masih berhem-
bus kekecewaan dari pihak HMI. HMI 

masih mengecam MUI yang menyita 
bantuan. Menurut mereka, seperti 
diberitakan liputan6.com (01/11), MUI 
tidak konsisten jika alasan penolakan 
bantuan untuk korban gempa itu di-
dasarkan atas tindakan Israel yang mem-
bantai kaum muslim di Palestina. 

Sebab, seharusnya sikap itu juga 
ditunjukkan saat menerima bantuan 
dari Amerika Serikat, Jerman, dan Aus-
tralia yang terlibat perang di Irak dan 
 Afghanistan. HMI Padang juga bersikap 
serupa. Mereka mendasarkan penda-
patnya pada UU No. 24 Th. 2007 tentang 
Penangguhan Bencana yang menyatakan 
bahwa Indonesia dapat menerima ban-
tuan dari internasional, termasuk Israel. 

Tak hanya itu, alasan MUI menolak 
bantuan tersebut juga terkesan meng-
ada-ada dan dipolitisasi. Bagi Riki Eka Pu-
tra, Instruktur Pengkaderan HMI Padang 
seharusnya bantuan tersebut dilihat se-
bagai bantuan semata—jika barang yang 
sangat dibutuhkan oleh korban gempa 
ini dipolitisasi, maka korban gempa 
 jugalah yang menanggung akibatnya.

        M

Al-Nazir di Ambang Penyesatan
Syamsu Rijal Adh’an 

Satu lagi kelompok keagamaan 
di Sulsel yang mulai diincar oleh 
pemerintah. Kegiatan keagamaan 

mereka mulai dipantau oleh aparat kea-
manan. Kelompok keagamaan ini adalah 
al-Nazir, yaitu satu kelompok keagamaan 
yang saat ini berdiam di sekitar Mawang 
(Danau Mawang) Kabupaten Gowa Sul-
sel. 

Al-Nazir ini menurut Saprillah, peneliti 
Litbang Depag Makassar, dalam bebera-
pa hal mempraktikkan cara beragama 
yang mirip dengan Syiah. Al-Nazir ini 
awalnya dari Palopo yang dibawa oleh 
Daeng  Rangka ke daerah Gowa. Bila dite-
lusuri meski mirip Syiah, tapi mereka ber-
beda dalam beberapa hal, misalnya soal 
keyakinan terhadap Imam Mahdi. Bagi 
kelompok al-Nazir ini mereka mengang-
gap bahwa Imam Mahdi itu adalah KH 
Syamsuri yang pernah muncul di Makas-
sar yang dianggap sebagaian kalangan 
sebagai Kahar Muzakkar. Bagi kalangan 
al-Nazir yang membawa ajaran ini per-
tama kali adalah KH Syamsuri itu.

Menurut Saprillah dalam praktik 
keagamaan kelompok al-Nazir ini sebe-
narnya tidak ada ajaran mereka yang bisa 
dikategorikan sesat. Mereka melakukan 
salat sebagaimana salat orang lain. Ha-
nya saja dalam menentukan waktu salat 
yang sedikit berbeda. Misalnya menen-
tukan waktu Zuhur. Mereka menyatakan 
bahwa Zuhur baru masuk jika bayangan 
panjangnya dua kali lebih panjang dari 
aslinya. Lazimnya, Zuhur sudah masuk 
bila bayangan sudah sama panjangnya 
dengan aslinya. Demikian halnya dalam 
menentukan waktu Subuh dan Maghrib, 
mereka masih menggunakan cara-cara 
klasik, di antaranya bila mereka sudah 
tidak melihat bulu-bulu mereka maka 
waktu magrib sudah masuk. Mereka tidak 
mau menggunakan jam untuk menen-
tukan waktu salat. Demikian halnya jika 
menentukan masuknya bulan Ramdhan 
dan Idul Fitri, kelompok ini biasanya lebih 
cepat dua hari dari yang lazim, mereka 
punya hitungan tersendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kel-

ompok al-Nazir dikenal sangat mandiri. 
Mereka mengembangkan ternak, memi-
lihara ikan, dan membangun perkebu-
nan dalam kompleks mereka. Mereka 
juga dikenal sangat menjaga lingku-
ngan. Di daerah mereka tidak ada listrik, 
mereka menggunakan penerangan bia-
sa. Kelompok al-Nazir ini juga tidak mau 
menyekolahkan anak-anak mereka di 
sekolah umum. Mereka membuat sistem 
pendidikan sendiri dalam daerah mereka. 
Hal ini, menurut salah satu sesepuh al-
Nazir, di tempat itu sebagai sistem pen-
didikan yang mengikuti cara Nabi.

Masyarakat lain di sekitar kelompok 
al-Nazir ini sampai saat ini tidak merasa 
terganggu dengan keberadaan kel-
ompok ini. Bahkan ketika Idul Fitri yang 
baru-baru ini al-Nazir melakukannya 
lebih dahulu, masyarakat sama sekali 
tidak mempermasalahkannya. Bahkan 
menurut Daeng Rewa, salah satu tokoh 
masyarakat yang ada disekitar tempat al-
Nazir, mereka siap menjamin keamanan 
al-Nazir untuk menjalankan idul fitri 
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mereka, meski dilakukan lebih dahulu.
Lalu apa muasal mereka mulai di-

pantau aparat? Menurut Jamaris, Wakil 
Ketua FKUB Gowa, hal ini terjadi ketika 
 pemerintah dalam hal ini Bupati Gowa 
Ikhsan Yasin Limpo pernah mengundang 
al-Nazir untuk mendialogkan pemaham-
an keagamaan mereka. Namun al-Nazir, 
dalam hal ini adalah Daeng  Rangka,  
menolak. Menurutnya, yang membutuh-
kan untuk berdialog seharusnya yang 
datang ke al-Nazir. Hal itu membuat 
Bupati jadi berang. Meski pada akhirnya 
dialog itu bisa dilakukan atas inisiatif 
Hamzah, seorang anggota al-Nazir yang 
lain, namun akhirnya Bupati Gowa mu-

lai menginstruksikan aparatnya untuk 
memantau keberadaan kelompok ini. 
Menurut Jamaris, sedikit saja kelompok 
ini melakukan sesuatu yang membuat 
warga masyarakat resah, maka pemerin-
tah akan segera melakukan tindakan.

Hal yang lain yang menjadi masalah, 
kelompok al-Nazir ini dianggap melatih 
para anggotanya dengan ilmu bela diri. 
Ini dipertanyakan oleh pemerintah ke-
napa harus melakukan latihan semacam 
itu. Apa yang diinginkan oleh kelompok 
ini? Pemerintah menurut Jamaris malah 
mencurigai bahwa al-Nazir ini terkait 
dengan jaringan Islam transnasional. 
”Para tokoh-tokohnya punya mobil, di 

mana mereka mendapatan dana kalau 
bukan dari luar?,” ungkapnya bernada 
tanya.

Namun Saprillah sendiri tidak yakin 
dengan asumsi itu, apalagi kalau al-Nazir 
ini dikait-kaitkan dengan jaringan teroris 
di luar. Menurutnya, latihan bela diri yang 
dialkukan oleh al-Nazir lazim saja. Sama 
dengan Pagar Nusa di NU. Yang menarik 
dari al-Nazir, menurut Saprillah, ini kare-
na mereka justru mencoba mengem-
bangkan perekonomian sendiri. Saat ini 
mereka cukup kuat, sehingga tidak ter-
gantung dengan pihak manapun.

                                                       
        M

Walikota Makassar Dukung KPPSI Bentuk RT Syariat Islam
Nurun Nisa’  

Komite Persiapan Penegakan Syariat 
Islam (KPPSI) Sulwesi Utara (Sulsel) 
ingin menerapkan syariat Islam di 

lingkungan Rukun Tetangga (RT)-nya. 
Keinginan ini didukung oleh Walikota Ma-
kassar Ilham Arief Sirajuddin. “Saya men-
dukung jika ada yang ingin memberlaku-
kan nilai syariat Islam itu di RT-nya. Itu 
bisa dijadikan sebagai RT percontohan 
penerapan syariat Islam di Makassar,” tan-
dasnya seperti dikutip Seputar Indonesia. 

Ilham mencontohkan nilai-nilai syariat 
Islam yang sangat positif di masyarakat, 
seperti sikap saling berbagi, menjaga 
kebersihan lingkungan, mengeluarkan 
zakat, dan sikap tolong-menolong di 
antara warga. 

Di sisi lain, ia mengkritik gerakan KPPSI 
yang demonstratif pada awal berdirinya. 
Sikap ini menimbulkan kekhawatiran war-
ga karena, menurut Ilham, warga tidak 
memiliki pemahaman yang tentang inti 
syariat Islam. Warga kemudian hanya 
tahu bahwa syariat Islam hanya terkait 
dengan hukum potong tangan dan cam-

buk. Padahal, bagi Ilham, syariat Islam itu 
bisa dilakukan dari yang sederhana dulu. 
Misalnya, menjaga ibadah salat lima wak-
tu, berbagi, dan melakukan yang inter-
aksi sosial yang baik. 

Ilham pun membandingkannya de-
ngan prestasi dirinya sendiri yang telah 
melakukan beberapa langkah terkait pe-
negakan syariat Islam seperti pembuatan 
Perda (Peraturan Daerah) Miras, Perda 
Zakat, dan aturan mengenai keharu-
san siswa sekolah di Makassar meng-
gunakan rok panjang. “Saya melakukan 
itu dengan cara yang tidak vulgar, tidak 
eksklusif, melainkan memasuki ruang-
ruang yang memberikan proteksi ke-
pada masyarakat,” akunya ketika menjadi  
pembicara pada seminar bertajuk “Pene-
gakan Syariat Islam dalam Mewujudkan 
Rahmatan Lil Alamin dalam NKRI”. 

Aktivis KPPSI Sulsel Aswar Hasan me-
nyambut baik dukungan sang walikota. 
Baginya, sikap pemerintah yang terbuka 
ini dibutuhkan dalam kerangka menye-
barluaskan nilai-nilai syariat yang lebih 

luas kepada masyarakat. 
KPPSI merupakan sebuah organinasi 

yang dibentuk pada 2001 dan menya-
takan diri sebagai organisasi yang ber-
juang menegakkan syariat Islam. Salah 
satu pentolannya adalah Abdul Aziz 
Kahar Muzakkar, putera Kahar Muzakkar 
yang terlibat pemberontakan DI (Darul 
Islam) / TII (Tentara Islam Indonesia). 
Pada awal pembentukannya, KPPSI me-
rupakan pemain tunggal gerakan for-
malisasi agama di Sulsel. KPPSI—seperti 
ditulis Subair Umam dan Syamsul Pattinjo 
dalam “Pluralitas, Politik, dan Gerakan For-
malisasi Agama: Catatan Kritis atas For-
malisasi Agama di Maros dan Pangkep” 
(2007)—merupakan pengusung utama 
perda-perda Islam sekaligus pendorong 
terbentuknya desa-desa Muslim atau 
desa-desa yang dijadikan percontohan 
penegakan syariat Islam. Pada mulanya 
mereka memilih jalan parlementer na-
mun kemudian mengubah haluan.

 
        M

Buku SETARA Tak Boleh Beredar
Noor Rohman 

Modus penghancuran kelom-
pok yang berbeda panda-
ngan dengan cara melarang 

penerbitan buku yang dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru ternyata masih 
diproduksi sebagian kelompok. Baru-

baru ini sejumlah tokoh agama Goronta-
lo meminta agar buku Berpihak dan Ber-
tindak Intoleran terbitan Setara Institute 
for Democracy and Peace tidak diedar-
kan (tempointeraktif.com 17/11/2009). 
Ekspresi protes dengan cara seperti ini 

ternyata masih digemari. Semestinya 
mereka membangun argumentasi guna 
mengkritik kelemahan fakta laporan 
dan rekomendasi yang dihadirkan buku 
tersebut, karena itu jauh lebih elegan 
dibanding melarangnya beredar. 



1�

■  Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXV, Desember 2009

 The WAHID Institute 

Dengan dalih meresahkan  masyara-
kat, buku terbitan Setara Institute terse-
but dipaksa untuk tidak diperbanyak lagi 
dan tak boleh beredar ke khalayak umum 
secara nasional. “Kami minta buku ini agar 
tidak diperbanyak lagi dan harus dicabut 
dari peredarannya secara nasional karena 
hanya akan meresahkan masyarakat,” ung-
kap Abdul Kadin, tokoh agama Muham-
madiyah seperti dikutip tempointeraktif.
com (17/11/2009).

Demi terjaminnya kebebasan ber-
agama dan berkeyakinan di Indonesia, 
buku laporan ini mengajukan 11 reko-

mendasi umum yang salah satunya 
menyebutkan bahwa Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono harus mencabut 
Surat Keputusan Bersama (SKB) ten-
tang pembatasan Ahmadiyah. Karena 
memang secara formal dan substansial 
 bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan dan konstitusi serta se-
cara nyata mengeskalasi pelanggaran ke-
bebasan beragama di tahun 2008. Reko-
mendasi ini disinyalir menjadi konsiderasi 
krusial pelarangan buku tersebut.

Seperti diberitakan tempointeraktif.
com (17/11/2009), Setara Institute me-

nanggapi dingin larangan ini. Beny Soe-
setyo, Sekretaris Dewan Nasional Setara 
Institute, menyatakan bahwa buku terse-
but hanyalah studi kasus terhadap tin-
dakan kriminalisasi dan intoleransi umat 
beragama pada tahun 2008 yang dicetak 
terbatas dan untuk kalangan tertentu. 
“Kami akan menampung hasil dialog 
ini meskipun ada yang menolak, dan 
kami juga masih akan melakukan revisi 
terhadap isi buku ini,” ungkapnya, saat 
buku tersebut diulas di Grand City Hotel, 
Gorontalo.

                                                               M

Jemaah Zikir AKI Menuai Fatwa Sesat
Badrus Samsul Fata 

Senin pagi, Camat Sako, Irwan Sazili 
bersama 20 orang unsur kepolisian 
dan TNI menggerebek rumah Mahi-

din Izeddin A Gafar di Jalan Patahilang 4, 
RT/12, Kel. Sialang, Kec. Sako, Palembang. 
Setelah bertanya-jawab singkat dengan 
Mahidin (alias Djidin), aparat polisi lalu 
mengangkutnya ke Mapoltabes untuk 
dimintai keterangannya terkait kontro-
versi seputar ajaran Amanat Keagungan 
Ilahi (AKI). Mahidin alias Djidin diperiksa 
langsung Kanit Sosbud Satuan Intelkam 
Poltabes Palembang, AKP Joni Har (Sriwi-
jaya Post, 24/11/2009). 

Pengamanan Mahidin ini berawal dari 
laporan warga Sialang, Palembang yang 
resah terhadap aktivitas jemaah Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI). Warga desa se-
tempat melapor ke Camat Sako tentang 
ajaran AKI yang dipimpin Imam Besar, 
Mahidin alias Djidin (45) yang juga ber-
status sebagai salah satu pegawai neg-
eri sipil di lingkungan Sekretaris Daerah 
Provinisi (Sekdaprov) Palembang. Warga 
Kelurahan Sialang melaporkan bahwa 
Mahidin terindikasi sebagai salah satu 
penyebar ajaran sesat baru di Provinsi 
Sumatera Selatan, Palembang, karena 
ajarannya dianggap bertentangan de-
ngan ajaran Islam pada umumnya (Lam-
pung Post, 23/11/2009).  

Laporan warga desa Sialang, Palem-
bang itu bermula dari rumor yang ber-
kembang bahwa pengajaran jemaah zi-
kir AKI dianggap menyimpang. Penyim-
pangan itu antara lain terindikasi melalui: 
pertama, ajaran untuk tidak mengerjakan 
salat dan puasa; kedua, ajaran semata-
mata eling (mengingat); ketiga, ritual 

mandi bersama antara pria dan wanita; 
dan keempat, bacaan syahadat yang ti-
dak sama dengan bacaan syahadat kaum 
muslim pada umumnya (Sumatra Ekspres, 
23/11/2009).

Tak pelak, kesimpangsiuran tentang 
hal ini mengundang reaksi dari berbagai 
kalangan. Reaksi pertama muncul dari H. 
Musyrif Suwardi, selaku Sekdaprov Su-
matera Selatan sekaligus atasan Mahidin 
di dinas terkait. Menurutnya, berkenaan 
dengan beredarnya kabar tersebut, 
pihaknya segera memanggil Mahidin 
untuk mengklarifikasi kabar yang mere-
sahkan masyarakat tersebut. Musrif me-
nambahkan bahwa dia akan berkoor-
dinasi dengan pihak MUI setempat dan 
Departemen Agama (Depag), karena 
menyangkut isu keberagamaan. Jika MUI 
menetapkan ajaran ini sesat, maka pihak 
Sekdaprov akan mengambil tindakan ke-
pada Mahidin (detik.com, 23/11/2009).

Kesaksian lain atas jemaah zikir AKI 
ini muncul dari Kandepag Banyuasin. 
Menurutnya, prinsip yang dianut ajaran 
ini sebenarnya mengacu pada norma 
Islam, namun hanya berbeda dalam 
ritualnya saja. Pedoman dasar yang di-
gunakan tetaplah al-Quran. Namun, jika 
dalam perkembangan lebih lanjut, Ma-
hidin mengajarkan tidak wajib salat dan 
puasa pada jamaahnya atau rumor yang 
beredar di masyarakat, maka perlu dikaji 
secara mendalam. Dia menambahkan 
bahwa sudah lama, Depag membina 
para pengikut jemaah AKI ini, namun 
karena organisasi keagamaan sudah ter-
lanjur mengakar, maka sulit bagi Depag 
untuk terus mengawasi (Sriwijaya Post, 

23/11/209).   
MUI setempat langsung memben-

tuk tim khusus untuk menyelidiki aliran 
AKI tersebut. Ketua MUI Sumatera Sela-
tan, K H Sodikun, menambahkan bahwa 
selain meminta klarifikasi kepada pimpin-
an AKI, tim juga diminta secara khusus 
melakukan investigasi tentang rumor 
ajaran sesat yang sampaikan Mahidin 
kepada para jemaahnya di AKI. Sodikun 
juga menegaskan bahwa jika dalam 
 praktiknya, AKI mengajarkan pengikut-
nya tidak salat dan puasa, apalagi ada 
ritual mandi bersama antara laki-laki dan 
perempuan, maka AKI sama dengan 
aliran sesat. Jika terbukti sesat, MUI akan 
menetapkan fatwa terhadap ajaran AKI 
dan akan masuk binaan MUI Sumatera 
Selatan (Lampung Post, 23/11/2009).

Hasil penelusuran sementara Komisi 
Pengkajian MUI Sumatera Selatan me-
nyimpulkan, rumor bahwa jemaah AKI 
diperbolehkan tidak salat dan puasa 
merupakan kesalahan tafsir dari para 
pengikutnya. Kesimpulan sementara ini 
didapat setelah Sekretaris Komisi Peng-
kajian MUI Sumsel, Mahmud Jamhur, 
bertemu dan melakukan dialog dengan 
Mahidin (Sumatra Ekspres, 24/11/2009). 

Butir-butir pengakuan Mahidin dalam 
dialog dengan Komisi Pengkajian MUI 
Sumsel tersebut antara lain bahwa AKI 
bukanlah aliran, namun semacam tarekat. 
Jemaah zikir ini tidak lagi mengajarkan 
tentang salat dan puasa kepada para je-
maahnya. Para jamaah hanya diajari ber-
zikir. Mahidin menambahkan bahwa un-
tuk salat dan puasa dikembalikan kepada 
jemaah. Mungkin karena itulah menim-
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bulkan persepsi dan penafsiran yang 
salah dari para jemaah AKI (Lampung 
Post, 23/11/2009). 

Dalam dialog tersebut, Mahidin juga 
menjelaskan sejarah ajaran tarekat AKI. 
Ajaran AKI tidak hanya ada di Sumsel, 
Palembang. Diceritakan oleh Mahidin 
bahwa ajaran AKI sudah menyebar ke 
Riau, Padang, Medan, dan beberapa dae-
rah lainnya. Ajaran ini didirikan pertama 
kali tahun 1969 oleh Raden Usman bin 
Harun. Pendiri Tarekat AKI ini selanjutnya 
lebih masyhur di kalangan pengikut AKI 
dengan sebutan Muhammad Syamsu. 
Mahidin juga mengaku bahwa dirinya 
sudah mengikuti Tarekat AKI sejak 1978. 
Bahkan, menurutnya, sejak tahun 1969 
ajaran ini sudah ada di Sumatera Selatan. 
Jamaah tarekat di Sumsel ini juga diakui 
memiliki pengikut sekitar 300 jamaah, 
dan pengikut paling besar terkonsen-
trasi di Palembang (Lampung Post, 
24/11/2009).

Ironisnya, Komisi Pengkajian MUI 
Sumatera Selatan melihat hal ini tetap 
sebagai sebuah kesalahan metode 
 pengajaran. Selanjutnya, Mahmud, 
perwakilan MUI Sumatera Selatan, 
 menyarankan kepada Mahidin agar ia 
mengajarkan pula tentang salat dan 
puasa kepada jemaahnya. Mahmud juga 
mengaku juga akan meminta informasi 
dari berbagai pihak termasuk masyarakat 
yang mengetahui aktivitas AKI. Dalam 
perbincangan dengan Mahidin tersebut, 
Mahmud juga mendapatkan informasi 
kalau jemaah AKI di Sumatera Selatan 

bisa dikatakan yang terbanyak di Indone-
sia (Sriwijaya Post, 23/11/2009). 

Lebih jauh, MUI telah melakukan 
koordinasi dengan Forum Komunikasi 
Umat Beragama (FKUB) Sumatera Sela-
tan dan Majelis Ulama Islam (MUI) untuk 
mengkaji buku-buku pedoman yang 
dipegang pengikut AKI. Jika ditemukan 
pergeseran, maka imam AKI akan di-
mintai keterangan. Saat ini, terlalu dini 
mengklasifikasikan ajaran AKI adalah 
 sesat. Dicap sesat harus melalui peng-
kajian lebih dalam, maka semua pihak 
terkait akan diperiksa termasuk buku pe-
tunjuk yang mereka gunakan (Sriwijaya 
Post, 23/11/2009).

Berdasarkan keterangan Kanit Sos-
bud Sat Intelkam Poltabes Palembang 
AKP Jonihar bahwa Mahidin selaku Imam 
Besar AKI sudah diperiksa. Kesimpulan 
 penyidik sementara, pihaknya tidak me-
nemukan bukti bahwa jemaah zikir AKI 
ajaran sesat. Pasalnya, kepada penyidik, 
Mahidin maupun anggota AKI mengaku 
tetap mempercayai Nabi Muhammad 
SAW. Mereka juga berpuasa seperti biasa 
dan menjalankan ibadah lain. Menurut-
nya, istilah AKI tidak terkait aliran politik 
maupun kepercayaan, melainkan hanya 
sebatas majlis zikir sekaligus wadah or-
ganisasi bagi para anggotanya. (Sumatra 
Ekspres, 23/11/2009).

Setelah sepekan lebih kontroversi 
mereda dan para penganut AKI mulai 
kembali menjalankan aktivitasnya, Majlis 
Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Sela-
tan membuat geger. Tepatnya, pada 2 

Desember 2009, MUI Sumatera Selatan 
menerbitkan Surat Keputusan Fatwa 
bernomor A-003/SKF/MUI-SS/XII/2009 
tentang kesesatan ajaran Amanat Kea-
gungan Ilahi (AKI).  Ketua Komisi Fatwa 
MUI Sumatera Selatan, KH M Lutfi Iz-
zudin bersama Sekretaris HM Abu Dzar 
 mengadakan jumpa pers bahwa ber-
dasarkan fakta-fakta temuan Komisi Peng-
kajian MUI Sumatera Selatan sekaligus 
meralat pernyataan sebelumnya bahwa 
ajaran AKI tidak meniadikan kewajiban 
shalat dan puasa bagi pengikutnya. Selain 
itu, AKI tidak menjadikan al-Quran dan 
Sunnah sebagai sumber ajaran, melain-
kan hanya sebagai ajaran iman (ANTARA 
News, 02/12/2009).  

Secara umum, Fatwa MUI Sumatera 
Selatan itu berisi lima poin: pertama, 
menyatakan bahwa ajaran AKI adalah 
sesat dan melarang perkembangannya 
di Palembang khususnya dan Sumatera 
Selatan umumnya; kedua, melarang 
masyarakat menganut dan menghuku-
mi ajaran AKI sebagai ajaran yang haram; 
ketiga, seruan bagi para penganut AKI un-
tuk segera bertaubat dan kembali pada 
ajaran Islam yang benar; keempat, mere-
komendasikan pada jemaah zikir AKI un-
tuk menghentikan segala aktivitas ajaran 
sesat tersebut; dan kelima, mendesak se-
mua elemen masyarakat, khususnya para 
pemuka agama untuk turut serta secara 
aktif menghentikan perkembangan AKI 
(Antara News, 02/12/2009).

       M

Pengeras Suara Berlebihan, Haram
Noor Rohman

Ketika sedang menjalankan aktivitas 
keagamaan, Islam sangat mengan-
jurkan umatnya sedapat mung-

kin tidak mengganggu orang lain, baik 
 seagama maupun nonmuslim. Sehingga 
penggunaan alat pengeras suara yang 
berlebihan bisa haram hukumnya mes-
ki bertujuan baik sebab dapat meng-
ganggu ketenangan dan kenyamanan 
seseorang. Berangkat dari sinilah Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) sedaerah Hulu-
sungai atau “Benua Enam” Kalimantan Se-
latan (Kalsel) bersepakat mengharamkan 
penggunaan alat pengeras suara secara 
eksesif. (republika.co.id 9/ 11/ 2009). 

Pengaturan pengeras suara ini hanya 
kesepakatan kolektif enam MUI Kali-
mantan Selatan, belum menjadi fatwa. 
“Yang ada baru kesepakatan enam MUI 

di Kalimantan Selatan. Isinya, dimintakan 
kepada segenap masjid dan musala su-
paya dalam syiar Islam seperti membaca 
al-Quran dan tahrim dilakukan sekitar 15 
menit sebelum kumandang azan salat,” 
ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Ka-
limantan Selatan, Rusdiyansyah, seperti 
diberitakan inilah.com(17/11/2009). 

Meski demikian, langkah inisiatif MUI 
ini merupakan salah satu bentuk tindakan 
sensitif terhadap pluralitas masyarakat 
yang mesti terus dipupuk. Agar peran 
MUI dalam mengawal toleransi di Negeri 
ini berjalan signifikan.

Masih menurut sumber yang sama, 
Rusdi menjelaskan bahwa pembacaan 
al-Quran dilakukan satu jam sebelum pe-
laksanaan salat memang terdapat unsur 
positif dan negatifnya. “Positifnya untuk 

syiar Islam. Tapi negatifnya terganggu, 
apalagi bagi nonmuslim. Memang dalam 
posisi serba sulit, mau ditegur marah, 
tidak ditegur nanti terganggu,” keluhnya. 
Rusdi menegaskan, langkah itu bukan 
untuk pelarangan, melainkan pengatu-
ran.

Upaya pengaturan pengeras suara 
yang dimotori oleh MUI Kalsel ini patut 
dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. 
Karena kepekaan semacam inilah yang 
dapat memperlihatkan aspek etis dok-
trin Islam. Dakwah keagamaan yang 
 memprioritaskan dan memperhatikan 
kepentingan publik jauh lebih efektif 
dan mengundang simpati orang lain 
 dibanding menggunakan cara-cara 
 kekerasan. 

        M 



1. Depkominfo seharusnya mencabut surat bernomor 598/M. Kominfo/11/2009 tersebut. Keputusan apakah blog itu meng-
hina atau tidak, hanya bisa dibuktikan melalui pengadilan yang adil dan fair. Pemblokiran blog oleh Depkominfo ini hanya 
akan memberi dampak negatif bagi penegakan prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan di Tanah Air sebagaimana 
amanat undang-undang. Sudah saatnya cara-cara semacam itu ditinggalkan.  

2. Pemerintah dan aparat keamanan semestinya menjadi institusi yang tegas melindungi hak warga negara untuk bertem-
pat tinggal atau berpindah tempat tinggal. Seseorang tak bisa diusir dari tempat tinggal tertentu hanya karena ia dinya-
takan --apalagi  baru dituding—sesat. Karenanya aparat keamanan semestinya bertindak tegas kepada mereka yang 
melanggar karena mengusir kelompok tertentu hanya karena alasan sesat, dan bukan karena alasan yang dibenarkan 
oleh hukum.

3. Mendesak pemerintah untuk tidak menjadikan sebab tekanan massa sebagai alasan membuat keputusan atau mendis-
kriminasi kelompok lain, khususnya dalam proses pendirian rumah Ibadah. Pemerintah harus percaya diri pada hukum 
dan konstitusi yang dianut negeri ini. Penolakan PTUN Bandung atas pencabutan izin gereja HKBP Cinere oleh Walikota 
Depok cukup menjadi preseden bahwa alasan tekanan massa tak dapat dibenarkan.

4. Mendorong kepada MUI baik di pusat dan daerah untuk melahirkan fatwa-fatwa yang menyejukkan, memperkuat toleran-
si, sekaligus yang memberi respon atas problem sosial yang lebih berdampak nyata pada kehidupan umat, terutama ke-
berpihakan kepada mereka yang terpinggirkan. 

5. Mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan. Permintaan pindah kepada Sabdo 
Kusumo dan pelarangan beredarya buku SETARA  tidak semestinya terjadi jika perbedaan didialogkan. Selain itu, berkaca 
dari kasus pengungsi Ahmadiyah di Transito (Lombok Barat), permintaan atau pengusiran dan semacamnya justru tak 
menyelesaikan masalah—untuk tidak mengatakan menimbulkan masalah baru. Pun pelarangan buku yang pada ke-
nyataannya meningkatkan jumlah pembaca buku, bukan membatasinya

1. Pemblokiran Depkominfo terhadap sebuah blog yang dinilai menghina Nabi jelas sebuah tindakan berlebihan. Ini ben-
tuk pelanggaran kebebasan berekspresi. Tindakan itu juga tampak mengabaikan prinsip “praduga tak bersalah”. “Vonis”itu juga tampak mengabaikan prinsip “praduga tak bersalah”. “Vonis” 
menghina Nabi dan mengandung SARA dijatuhkan tanpa proses “pengadilan” yang fair, setidaknya pengujian yang serius 
atas tuduhan tersebut. Pemblokiran lewat surat bernomor 598/M. Kominfo/11/2009 tidak jelas menggambarkan argumen 
yang kokoh tentang apa yang dimaksud menghina dan merendahkan Islam itu. Boleh jadi benar pandangan Roy Suryo, 
jangan-jangan keputusan itu hanya didasarkan pada subyektivitas sang Menteri saja. Ekpresi kebebasan beragama dan 
berkeyakinan tentu bukan sesuatu yang tak terbatas. Ia dapat dibatasi, namun pembatasannya mestilah diatur melalui 
undang-undang. Tanpa cara itu, pemerintah hanya membuat peraturan yang justru melanggar peraturan.

2. Fenomena pengusiran dengan alasan sesat dan “meresahkan” seperti menimpa kelompok Sabdo Kusumo –juga kelom-
pok lainnya— tak hanya melanggar prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi juga melanggar hak dasar setiap 
warga negara untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali. Itu termaktub 
dalam UUD 1945 pasal 28E. Kalaupun pengusiran dicantolkan sebagai “hukum lokal” yang juga dilindungi hukum, dalam 
banyak kasus alasan tersebut tidak relevan. Kebanyakan kasus penyesatan dan pengusiran terjadi di kota-kota besar dan 
di lingkungan masyarakat urban. Mereka tidak dapat dikategorikan sebagai komunitas lokal yang adat istidatnya dilin-
dungi. 

3. Pencabutan izin Gereja Stasi Santa Maria Purwakarta oleh Bupati dengan alasan tekanan massa sungguh merisaukan. 
Pemerintah lebih takut pada kelompok tertentu ketimbang berpegang pada hukum. Alasan ini sungguh tak berdasar. 
Itulah makanya mengapa PTUN Bandung memenangkan gugatan penutupan gereja HKBP Cinere oleh Walikota Depok 
Nurmahmudi Ismail beberapa waktu lalu. Sekali lagi karena itu tak berdasar dari sisi yuridis dan keadilan. Jika karena alasan 
tekanan massa sebuah keputusan ditetapkan, tidakkah yang berlaku hukum rimba?

4. Di tengah banyaknya fatwa dan pernyataan tokoh MUI yang tak mendukung toleransi, sebuah kesepakatan brilian ber-
hasil dirilis MUI sedaerah Hulusungai. Mereka mengharamkan penggunaan alat pengeras secara berlebihan.  Dampak 
berlebihan ini dinilai akan mengganggu kelompok nonmuslim –meski selama ini suara penolakan dari mereka tidak ter-
dengar. Ini langkah positif demi membangun toleransi dan penghormatan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. 
Langkah ini bisa ditiru lembaga MUI ditempat lain. 

5. Pelarangan buku di Gorontalo adalah bukti bahwa pikiran-pikiran tipikal Orde Baru masih terus bereproduksi. Pelarangan 
buku ini adalah cermin masyarakat yang antiperbedaan dan antidialog, sekaligus hobi mengambil jalan pintas—sesuatu 
yang sebenarnya ingin diterabas ketika reformasi digulirkan oleh banyak pihak yang kritis terhadap penguasa. Dengan 
jalan ini, tidak ada bedanya kita dan penguasa yang lalim itu.

          ANALISIS

          REKOMENDASI


