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Pengantar Redaksi
Kisah pahit akibat fatwa sesat MUI kali ini 

datang dari kota Medan. Dialami kelompok pe
ngajian bernama Pengajian Tasawuf Babur Ridho 
Ahli Thariqat Naqsabandi Jabal Hindi Medan. 
Fatwa yang dikeluarkan MUI Sumatera Selatan 
sejak 2006 silam jadi masalah besar saat mereka 
menggelar kegiatan publik: Musabaqah Tilawatil  
Quran (MTQ) ke1 Tingkat Sumatera Utara untuk 
Lansia. Kegiatan yang akan digelar 6 Desember 
2009 namun diundur itu tak mendapat izin kepoli
sian karena panitia tak mengantongi rekomendasi 
MUI setempat. Rekomendasi MUI wajib diperoleh 
agar kepolisian mengeluarkan izin keramaian.  

Meski tak mendapat izin, pihak Babur Ridha 
masih berusaha menyelenggarakan kegiatan. Se
belumnya mereka sudah mengantongi izin dari 
pemilik tempat dan sudah mengirim surat reko
mendasi ke MUI. Beberapa hari sebelum kegiatan 
mereka sudah mendirikan panggung dan tenda
tenda di lapangan Istana Maimun Medan, tempat 
kegiatan akan digelar. Ratusan peserta sudah ber
datangan. Sikap ini dibalas aparat dengan mem
bongkar tenda dan plangplang pada Rabu Sore 
(9/12/2009). 

MRORI edisi ini juga menurunkan informasi 
mengenai aksi persekusi berbasis agama. Di 
antaranya dialami Gereja Santo Albertus di Beka
si. Gereja yang masih dalam proses pembangunan 
itu dirusak ratusan orang terdiri dari anakanak, 
anak muda, kaum bapak dan ibuibu yang meng
gunakan kendaraan. Peristiwanya terjadi pada 
Kamis malam (17/12/2009). 

Di Temanggung Jawa Tengah, masjid LDII 
dibakar orang tak dikenal. Dugaan kuat itu terkait 
dengan keyakinan kelompok tersebut. Dari Cire
bon massa dari Forum Umat Islam dan Jamaah 
Anshoru Tauhid (JAT) membubarkan pengajian 
Millah Ibrahim. Mereka menuding kelompok ini 
sesat. MUI setempat juga tengah menyelidik apa
kah MI sesat atau tidak.

Selain itu masih ada sejumlah kasus intole
ransi yang kami sajikan disini. Di antaranya peng
haraman kembali PBNU terhadap tayangan gosip 
di televisi, protes pendirian gereja HKBP Bekasi, 
pengharaman pembuatan patung Sultan Banten 
oleh MUI, dan larangan merayakan tahun baru 
oleh MUI Bogor. Kasuskasus ini menambah pan
jang daftar intoleransi agama sepanjang bulan 
Desember 2009, penutup akhir tahun.

                 
Akhirnya, selamat membaca

MTQ Digagalkan Aparat, 
Panggung Acara Dibongkar Paksa

Alamsyah M. Dja’far

Amri Subkhan tak akan lupa 
kisah enam tahun silam. Se-
lepas salat Jumat, sekitar 200-an 

warga mengepung Pondok Pesantren 
Baburridho di Jalan Young Panah Hi-
jau, Labuhan Medan, sekitar 15 km dari 
Kota Medan. Berteriak-teriak, mereka 
mendesak sang pimpinan Muham-
mad Hirfi Nuzlan (47) yang juga pimpi-
nan Pengajian Tasawuf Babur Ridho 
Ahli Thariqat Naqsyabandi Jabal Hindi 
 Medan meninggalkan pesantren yang 
dituding mengajarkan ajaran sesat. 
 Situasi tegang. Demi alasan “keama-
nan” aparat yang tiba di lokasi lantas 
mengevakuasi sekitar 40-an santri ke 
Polsek Labuhan Medan, satu kilometer 
dari lokasi, dengan menggunakan mo-
bil polisi.   

Sesaat setelah evakuasi, pesantren 
itu langsung diberi police line. “Opera-
sionalnya dihentikan sementara sam-
pai ada kesepakatan antara pesantren 
dengan warga. Ini untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Ka-
polsek Medan Labuhan AKP M.R. Arvan 
di Markas Polsek Medan Labuhan, Jalan 

Hamparan Perak, Medan, seperti diku-
tip detik.com.

Peristiwa ini terjadi pada 24 Maret 
2006. Tiga bulan setelahnya MUI Su-
matera Selatan mengeluarkan fatwa 
sesat melalui SK bernomor 22/Kep-07/
MUI-SU/VI/2006 tentang Ajaran Hirfi 
Nuzlan Pimpinan Pengajian Tasawuf 
Babur Ridha Ahli Thariqat Naqsyabandi 
Jabal Hindi Medan Marelan. 

Keputusan diambil setelah MUI 
melakukan “litsus”. Menjelang keluarnya 
fatwa,  Muhammad Hirfi Nuzlan dida-
tangi pihak MUI dan menanyakan be-
berapa hal. Dua di antaranya soal ke-
benaran mengenai keyakinan bahwa 
semua manusia bisa masuk surga. Satu 
lagi tentang mimpi bertemu malaikat 
Jibril. 

Fatwa itu sangat disayangkan Amri. 
Menurut  Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Majelis Dzikir Baburridho Rahmatullah 
itu, pendapat Nuzlan hanya keyakinan 
pribadi, bukan ajaran. “Jadi, dengan 
 ketentuan apa MUI memfatwa kami 
sesat,” terangnya seperti dikutip Post 
Metro Medan (8/12). “Fatwa hanyalah 
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Nuzlan pimpinan 
Babur Ridho tengah 
berbicara dengan 
Kapolsek Medan dan 
Kota Medan Amri Z. 
Foto: Itimewa 
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pendapat. Dan saya merasa tidak sesat,” 
kata Hirfi suatu ketika.

Fatwa itu pula yang jadi biang kerok 
sehingga even Musabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) ke-1 Tingkat Sumatera 
Utara untuk Lansia yang digelar Babur 
Ridho dilarang. MUI Sumatera Utara tak 
memberi rekomendasi kegiatan yang 
sedianya digelar di Istana Maimun 
Medan, 6 Desember 2009 itu. MUI ber-
pendirian, fatwa tahun 2006 tentang 
Ajaran Hirfi Nuzlan tetap berlaku dan 
belum pernah diubah baik redaksi 
maupun isinya. “Maka MUI Provinsi Su-
matera Utara tidak dapat memberikan 
rekomendasi seperti saudara maksud,” 
kata Abdullah Syah, ketua Umum MUI 
Sumatera Utara melalui surat ber-
nomor 710/DP-P II/SR/XII/2009 yang 
keluar pada 7 Desember 2009.

Rekomendasi MUI itu disyaratkan 
Kepolisian Daerah Sumut untuk 
mengeluarkan Izin Keramaian untuk 
even yang akan memperebutkan 
 sejumlah hadiah berupa umrah, sepeda 
motor, dan tabungan jutaan rupiah itu. 
Masih ada syarat lainnya: rekomendasi 
Kakanwil Depag Sumut, Kesbang Lin-
mas Sumut, dan Kapoltabes Medan. 
“Mana mungkin MUI mengeluar-
kan rekomendasi, sebab kami sudah 
 difatwa sesat sebelumnya,” kata Nuz-
lan ketika diwawancarai salah seorang 
wartawan lokal yang direkam dalam 
VCD bertanggal 9 Desember 2009. 

Pihak Kantor Departeman Agama 
Medan juga mendukung pelarangan. 
Kata Kepala Kandepag Abd Rahim, 
pelarangan ini sesuai dengan sikap 
pada surat imbauan Kepala Kan-
tor Wilayah Departemen Agama No. 
KW.02/2-C/BA.00/2452/2009 tanggal 3 
Nopember 2009. Isinya himbauan agar 
masyarakat mengikuti fatwa MUI. 

Karena rekomendasi MUI tak jua 
dikantongi, Polda Sumut pun ogah 
mengeluarkan izin keramaian. Surat  
penolakan dikeluarkan pada 30 
Nopember 2009. Penolakan polisi di 
surat yang ditandatangani Kompol 
A. Lase itu merujuk pada UU No. 2 Ta-
hun 2002 tentang Kepolisian RI, Juk-
lap kapolri No. Pol: Juklap/02/XII/1995 
tanggal 29 Desember tentang Perizinan 
dan Pemberitahuan Giatmas. “Surat Ijin 
 Keramaian belum dapat kami terbitkan 
karena persyaratan belum lengkap.”

Yayasan Istana Maimun, tempat 
dilangsungkannya MTQ yang semula 
mengizinkan kemudian berubah sikap. 
Yayasan mencabut izin penggunaan 
tempat. Padahal peralatan dan per-
lengkapan acara sebagian sudah siap. 
Plang dan tenda untuk panggung 
utama sudah berdiri. Tempat itu juga 
sudah digunakan sekitar 140 orang 
dari kebupaten/kota se-Sumut untuk 
melakukan technical meeting. 

Dengan alasan tak ada izin pula 
petugas kepolisian dibantu Satuan Pa-
mong Praja Kota (Satpol PP) Medan ke-
mudian membongkar tenda dan plang, 
Rabu Sore (9/12/2009). Pembongkaran 
nyaris ricuh. Pihak Babur Ridho meng-
halangi petugas yang tengah mem-
bongkar replika kubah masjid. Bahkan 
seorang di antara mereka berteriak. 
“Yang melarang baca al-Quran kafir,” 
seperti dikutip Seputar Indonesia, Ka-
mis (10/12/2009)

Terjadi dialog dan pihak panitia ber-
inisiatif mendatangi kantor LBH Medan 
untuk mencari solusi hukum. Tapi sete-
lah panitia kembali, tenda dan mimbar 
sudah dibongkar. “Kami membongkar 
karena belum mendapat izin kerama-
ian. Ini sesuai peraturan,” kata Kapolsek 
Medan dan Kota Medan AKP (Pol) 
Amri Z. Sedang pihak satpol beralasan, 
pihaknya hanya membantu kepolisian. 

 Atas peristiwa ini pihak Babur 
Ridho melakukan perlawanan. Mereka 
mengklaim gugatan sedang diproses 
di pengadilan. Pada 17 Desember 2009, 
Arman Tanjung Ketua Pelaksana Pani-
tia MTQ mengajukan keberatan dan 
 pengaduan. Suratnya ditujukan kepa-
da Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
Ditembuskan kepada Presiden, DPR 
RI, Kepala Polri dan sejumlah lembaga 
bantuan serta NGO pegiat HAM, ter-
masuk the Wahid Institute.

Surat berisi tuntutan agar Komnas 
HAM membentuk tim investigasi ter-
hadap tindakan MUI Tingkat I Sumut, 
Kepolisian Daerah Sumut, dan Sat-
pol PP Pemerintah Kota Medan yang 
melarang dan melakukan dan tindakan 
pembongkaran tempat MTQ. Selain itu, 
mereka juga meminta perlindungan 
bagi seluruh anggota dan pengurus 
pengajian Majlis Dzikir Babur Ridho 
Rahmatullah dalam melaksanakan iba-
dahnya, sekaligus menindaklanjuti ka-
sus pelarangan dan pembongkarannya 
sendiri. Hingga kini, perlawanan itu 
masih terus dilakukan pihak Babur 
Ridho.

Dalam situs resminya www.babur
ridhorahmatullah.com, ajaran yang 
dikembangkan Zulfan ini mulanya 
berasal dari H. Muhammad Jamil bin 
Datuk Kanda Maharajo Ibrahim dari 
daerah Bonjol Padang Sumatera Barat, 
penganut aliran Thariqat Naqsyabandi. 
Pada 1925, pria itu pindah ke Desa Paya 
Geli Kabupaten Deli Serdang Sumatera 
Utara, dan mengembangkannya hing-
ga ia wafat pada 1934. 

Singkat cerita, kepemimpinan 
 tarikat ini jatuh kepada Nuzlan melalui 
pengalaman spiritual. Nuzlan menda-
pat suara gaib sebanyak tiga kali untuk 
memimpin Pondok Pesantren Babur 
Ridho Thariqat Naqsyabandi. Tanah 
pesantren tersebut adalah tanah hibah 
salah seorang anggota kelompok 
ini lantaran tempat sebelumnya tak 
 mencukupi.  

Pada 9 April 1998 Hirfi Nuzlan diku-
kuhkan sebagai pimpinan kelompok 
ini dengan nama baru Tuan Syekh 
Muhammad Hirfi Nuzlan. Nama Pon-
dok Pesantren Babur Ridho Thariqat 
Naqsyabandi diubah menjadi  Penga-
jian Tasawuf Babur Ridho Ahli Thariqat 
Naqsyabandi Jabal Hindi. 

Dalam pengajian yang rutin di-
lakukan, Hirfi Nuzlan membuat sejum-
lah beberapa adab yang dipraktikan 
pengikutnya. Di antaranya buang air 
kecil harus jongkok dan bersuci, me-
ludah harus ditutup dengan tangan 
dan dijatuhkan ke sebelah kiri, jika 
bisa jangan terdengar oleh telinga, 
tidur berbantal lengan sebagaimana 
 dipraktikkan Nabi. Totalnya ada 34 
ajaran yang kesemuanya tampak bu-
kan ajaran yang berbeda dengan 
keyakinan muslim kebanyakan M

Rekomendasi MUI itu 
disyaratkan Kepolisian 

Daerah Sumut untuk 
mengeluarkan Izin 

Keramaian untuk even 
yang akan memperebutkan 

sejumlah hadiah berupa 
umrah, sepeda motor, dan 

tabungan jutaan rupiah itu. 
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Masjid milik organisasi keaga-
maan, LDII (Lembaga Dak-
wah Islam Indonesia), di 

Desa Tlogowiro, Kecamatan Bansari, 
 Temanggung, Jawa Tengah (Jateng) 
 dirusak dan dibakar massa yang tak 
jelas identitasnya. Peristiwa perusakan 
rumah ibadah di Tlogowero merupa-
kan peristiwa kedua kalinya. Kejadian 
pertama di bulan April 2007 lampau. 
Saat itu, kasus perusakan tempat iba-
dah ini diselesaikan secara kekeluar-
gaan.  

Selain melakukan perusakan pada 
konstruksi bangunan, puluhan orang 
juga membakar sejumlah properti 
yang ada di dalam tempat ibadah 
tersebut. Aksi anarkis berbau SARA ini 
diduga dipicu kemarahan warga yang 
tidak menerima aliran agama yang 
dianut jemaah organisasi keagamaan 
itu. Namun ada juga yang menduga 
kalau aksi ini sebenarnya dipicu oleh 
 persoalan pembagian daging hewan 
kurban yang tidak merata.

Untungnya, kejadian yang berlang-
sung sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu 
(6/12), di dalam mesjid sedang tidak 
ada aktivitas. Sejumlah warga seki-
tar mengaku tidak tahu kejadian itu. 
Soalnya, ketika kejadian, sebagian war-
ga tengah beraktivitas di sawah dan 
ladang.

Warga setempat mengaku tidak 
mengetahui identitas pelaku peru-
sakan dan pembakaran. Hanya, mereka 
membenarkan jika aksi itu disulut lan-
taran ketidaksetujuan atas ajaran yang 
dianut kelompok tersebut. “Mereka 
meminta bangunan itu jangan dijadi-
kan tempat ibadah, tapi tak digubris,” 
kata Kuminto, warga sekitar. 

Tidak adanya mobil pemadam ke-
bakaran yang datang membuat seisi 

tempat ibadah tersebut ludes dila-
lap api. Aparat Polres Temanggung 
yang terlambat mencium gejolak 
warga hanya mendapatkan puing sisa 
 kebakaran. Semestinya kejadian itu 
bisa dicegah jika aparat keamanan bisa 
melakukan tugas intelijennya secara 
maksimal. Maklum, kejadian serupa 
pernah terjadi pada April 2007 silam. 

Kapolres Temanggung AKBP 
 Antony Agustinus sesaat setelah ke-
jadian mengaku belum bisa memberi 
keterangan lengkap karena masih da-
lam penyelidikan. Sejumlah saksi telah 
diperiksa untuk mengatahui dalang 
dan pelaku aksi perusakan yang terjadi. 
Namun, pihaknya menyiagakan satu 
regu personel Polres Temanggung 
untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi 
 kejadian.

Islah 
Atas kasus pembakaran tersebut, 

jajaran pengurus Lembaga Dakwah 
Islam Indonesia (LDII), dari DPD Kabu-
paten/Provinsi dan Pusat, mengambil 
kebijakan menempuh upaya islah atau 
perdamaian dengan sebagian warga 
Desa Tlogowero. Namun demikian upa-
ya melanjutkan proses hukum akan 
tetap ditempuh LDII terkait dengan 
para pelaku perusakan tempat ibadah 
masjid.  

“Sebagai ormas yang mengede-
pankan dakwah agama, kami tidak 
ingin mencabut rumput, tapi air-
nya keruh. Kami mengupayakan ja-
lan islah atau perdamaian, tapi kami 
minta proses hukum yang kini sedang 
 ditangan polisi tetap dilanjutkan,” kata 
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) LDII AM Suhartono, usai 
bertemu Bupati Temanggung.

Langkah proses hukum diteruskan 
sebab, sudah jelas siapa pelakunya dan 
apa motifnya. Dari tim hukum yang 
dibentuk jajaran DPP LDII, menye-
butkan jumlah pelaku yang telah 
mengaku sebagai pelaku perusakan 
sebanyak 40 orang. Jumlah ini bagian 
dari 115 orang warga Desa Tlogowero 
yang sudah diperiksa penyidik Polres 
Temanggung. 

Menurut Ketua DPD LDII Jateng 

Prof Dr Singgih Tri Sulistiyono M.Hum, 
peristiwa anarkis yang menimpa tem-
pat ibadah di Tlogowero, Kecamatan 
Bansari adalah peristiwa yang mempri-
hatinkan semua pihak.

“Di tengah sorotan tentang pene-
 gakan hak asasi manusia (HAM), seha-
rusnya peristiwa ini tidak terjadi. Setiap 
warga negara patut menghargai pen-
dapat, keyakinan orang lain dan saling 
toleransi,” ujarnya.

Sulistiyono yang juga Guru Besar 
Undip ini mengharapkan pihak kepoli-
sian dapat bekerja maksimal dalam 
mengungkapkan kasus ini. “Kami minta 
semua pihak menaati koridor hukum. 
Sebab permasalahan ini sudah berada 
di tangan kepolisian. Saya harap tidak 
ada intervensi dari manapun yang da-
pat mempengaruhi proses hukum ter-
hadap para pelaku,” tandasnya.

Pihak DPP dan DPD LDII akan terus 
memantau proses hukum kasus ini. 
Pihak LDII menunggu hasil penyidikan 
pihak kepolisian. Ini adalah peristiwa 
pidana yang ancaman hukumannya 
di atas lima tahun penjara, apalagi ini 
tentang pembakaran tempat sarana 
 ibadah, yang jelas-jelas tidak saja 
 melanggar hukum, tapi juga melang-
gar hak-hak asasi manusia, tambah Su-
listiyo.

Peristiwa pembakaran tempat iba-
dah di Tlogowero, telah menimbulkan 
akibat psikologis bagi sebagian warga 
setempat yang menjadi anggota LDII. 
Kini, mereka menerima ancaman dan 
intimidasi dari para pelaku perusakan. 
“Ancaman yang diterima warga LDII 
adalah jika sampai kasus ini sampai 
ke pengadilan, para pelaku perusakan 
akan menghabisi warga LDII,” tutur 
 Ketua LDII Kabupaten Temanggung 
Drs H Gufron.

Karena munculnya intimidasi ini, 
kepada warga LDII di Temanggung un-
tuk menahan diri dan tidak terpancing 
emosinya. Peristiwa perusakan rumah 
ibadah di Tlogowero kali ini merupa-
kan peristiwa kedua. Kejadian yang 
pertama di bulan April 2007 lampau.

Saat itu, kasus perusakan tempat 
ibadah ini diselesaikan secara ke-
keluargaan dan disertai perjanjian 

Mesjid LDII Dibakar 
 Tedi Kholiludin

“Sebagai ormas yang 
mengedepankan dakwah 

agama, kami tidak ingin 
mencabut rumput, tapi 

airnya keruh.”
AM Suhartono, Wakil Ketum DPP LDII 
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PBNU Kembali Haramkan Tayangan Gosip

Menjelang akhir tahun lalu, ka-
sus pengharaman tayangan 
gosip oleh Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali 
menyita perhatian publik. Ketua Umum 
PBNU Hasyim Muzadi menegaskan 
tayangan infotainment gosip adalah 
haram berdasarkan hasil Musyawarah 
Alim Ulama NU di Surabaya, Juli 2006. 

PBNU pun mendesak agar tayangan 
infotainment gosip segera dihentikan 
karena bisa berdampak buruk bagi 
masyarakat (detik.com, 25/ 12/ 2009).

Menurut pengasuh pondok 
 pesantren Al-Hikam ini, infotainment 
gosip merupakan pembunuhan ka-
 rakter orang yang diberitakan, apa pun 
alasannya. “Karena hal tersebut sama 

sekali tidak menjadi bagian dari kebe-
basan dan demokrasi, tetapi menjadi 
bagian dari pembunuhan karakter 
dalam kerukunan atau ketenangan 
 keluarga,” tuturnya seperti ditulis 
vivanews.com (25/ 12/ 2009).

Karena itu, lanjut Hasyim, orang 
atau keluarga yang merasa dirugikan 
atas pemberitaan infotainment gosip 

Noor Rohman

Gereja Santo Albertus Dirusak Massa
Alamsyah M. Dja’far 

Tak terbersit kecurigaan sedikitpun 
kalau massa terdiri dari kaum ba-
pak, ibu, dan anak-anak itu akan 

menyerang Gereja Santo Albertus. Ka-
mis malam (17/12/2009) Kristina Maria 
Rantetana berpapasan jalan dengan 
massa –menurut kepolisian kebanyakan 
berasal dari Bekasi Utara—di  Patung 
Tiga Mojang, sekitar 1,5 kilometer dari 
gereja.  “Tidak ada yang orasi. Mereka 
semua riang, ketawa-ketawa. Enggak 
ada curiga sama sekali,” cerita Ketua 
Umum Panitia Pembangunan Gereja 
Santo Albertus ini kepada Kompas Ju-
mat (18/12/2009).

Massa yang datang dengan meng-
gunakan kendaraan lantas menyerang 
secara membabi buta gereja di Pe-
rumahan Harapan Indah, Kota Bekasi 
itu. Peristiwa terjadi sekitar pukul 23.00 

WIB. Melihat situasi genting, Kristina 
bergegas melaporkannya ke Polsek 
Medan Satria yang letaknya tak berjau-
han, sekitar 500 meter.  

Selain melempari gereja, massa 
juga membakar pos satpam, sebuah 
motor satpam, dan kontainer yang di-
jadikan sebagai kantor kontraktor pem-
bangunan gereja. Massa yang tampak 
melengkapi diri dengan minyak tanah 
juga membuang sejumlah marmer 
dan keramik yang akan digunakan un-
tuk pembangunan gereja ke jalanan. 
Sebuah jeriken berisi minyak tanah 
ditemukan di lokasi.  “Satu komputer 
dari kantor kontraktor diinjak-injak 
massa dan ditemukan di got depan 
gereja,” jelas staf Ahli Menko Polhukam 
ini. Aksi berhasil dihentikan pada pukul 
24.00 WIB setelah ratusan polisi dari 
Polres Metro Bekasi tiba di lokasi. 

Menurut informasi yang berkem-
bang aksi ini salah satunya dipicu ada-
nya dugaan bahwa gereja menyalahi 
perizinan. Berkembang pula isu bahwa 
pihak gereja memalsukan tanda tangan 
penduduk dan melakukan upaya-upa-
ya kristenisasi. Isu ini bahkan sudah 
 disuarakan sejumlah kelompok Islam 
beberapa bulan sebelumnya.  

Tapi pihak gereja membantah ji-

ka mereka mereka menyalahi izin. 
“Gereja ini sudah mendapatkan izin 
 pembangunan dan tiang pancang 
pertamanya sudah sejak 11 Mei 2008,”  
jelas Kristina. Bahkan, katanya, aparat 
dari Danrem hingga Kapolres Bekasi 
 telah menjamin keamanan bagi kegia-
tan ibadah ataupun acara penyambu-
tan Natal di gereja ini.

Meski baru saja mengalami keru-
sakan, gereja ini tetap digunakan untuk 
misa malam Natal, Kamis (24/12/2009). 
Sekitar 4000 umat memadati gereja 
tersebut. Pihak panitia juga mendirikan 
tenda-tenda untuk menampung umat. 
Satu peleton anggota polisi dari Pol-
restro Bekasi bersiaga pada misa yang 
dimulai pukul 17.30 itu.

Sehari sesudah itu (25/12/2009) 
dalam khotbah Misa Contifical Uskup 
Agung Julius Kardinal Darmaatmaja 
menyatakan keprihatinannya terhadap 
peristiwa yang menimpa Gereja Alber-
tus. Uskup juga mengajak semua agama 
terus membangun persaudaraan. Mi-
sa yang digelar di gereja Katedral Ja-
karta itu dihadiri Duta Besar Vatikan 
 Lepopold Girelli dan Pembantu Uskup 
Agung Ignatius Suharyo. Hingga tu-
lisan ini dibuat peristiwa tersebut masih 
diproses di kepolisian. M

 kesepakatan. Para pelaku perusakan 
tidak dikenai ganti rugi dan warga 
LDII tetap bisa beraktivitas dengan 
damai. dan apabila warga LDII akan 
mengadakan kegiatan pengajian, akan 
melapor ke Kepala Desa dan Kepolisian 
setempat. Dengan kesepakatan ini, per-

kara dianggap sudah selesai.
Sedangkan peristiwa perusakan 

di 2009 ini seperti info yang beredar 
hanya dipicu oleh isu soal pembagian 
daging hewan kurban yang tidak mer-
ata. “Itu tidak benar. Pembagian hewan 
kurban adalah upaya untuk memben-

tuk kepedulian sosial, kenapa dijadikan 
isu yang tidak benar. Biarlah polisi yang 
mengungkap siapa sebenarnya pro-
vokator di balik aksi perusakan tepat 
ibadah ini, tandas Gufron. (Wawasan 
11 Desember 2009, mediaindonesia.
com dan metrotvnews.com) M

Uskup Agung Julius 
Kardinal Darmaatmaja 

menyatakan 
keprihatinannya terhadap 

peristiwa yang menimpa 
Gereja Albertus.
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Kebaktian Natal Diprotes Warga
Noor Rohman

Proses kebaktian jemaat Gereja 
Huria Kristen Batak Protestan 
(HKBP) Filadelfia saat merayakan 

Natal (25/ 12) mengalami sedikit gang-
guan karena disambut protes warga 
setempat. Ratusan warga Jejalen Jaya, 
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ini 
memprotes keberadaan Gereja karena 
dianggap tak memiliki izin (liputan6.
com, 25/12/2009). 

Warga yang merasa kesal ini men-
desak agar aktivitas Gereja yang belum 
dibangun permanen itu dihentikan 
sebelum mendapat izin pemerintah. 
Karena warga bersikukuh tak mem-

berikan toleransi, komunikasi kedua 
belah pihak pun tak membuahkan 
hasil. Pihak gereja sudah memberikan 
penjelasan dan memohon agar diberi 
dispensasi hingga ritual upacara Natal 
selesai. Warga bersikeras tak mau kom-
promi sebelum ada izin resmi pemer-
intah. 

Kebuntuan komunikasi ini akhirnya 
dapat terpecahkan setelah dimediasi 
aparat keamanan setempat. Kepala 
Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi 
Kabupaten, Komisaris Besar Herry Wi-
bowo, mencoba menjadi mediator dan 
merekomendasikan kedua belah pihak 

untuk berdialog. Dalam proses mediasi 
ini Kapolres berulangkali menghimbau 
warga agar tidak melakukan tindakan 
anarkis. 

Sebagaimana berita yang dilansir 
tempointeraktif.com (25/ 12/ 2009) war-
ga pun akhirnya melunak, berkenan 
melakukan negosiasi guna mencari al-
ternatif solusi terbaik bagi kedua belah 
pihak. Pihak warga diwakili Naimun, 
Aseng, dan Aziz, sedang pihak Gereja 
di wakili Tigor Tampubolon dan Si-
manjuntak. Mekanisme dialog ini pun 
akhirnya menghasilkan kesepakatan. 
Kesepakatan alternatifnya adalah ritual 

sebenarnya berhak menuntut rehabili-
tasi atas nama baiknya dalam kaitannya 
dengan hak asasi manusia . “Media harus 
segera menghentikannya, daripada se-
tiap hari makan korban,” tegasnya sep-
erti dikutip kompas.com (26/ 12/ 2009). 
Hasyim juga mendesak pemerintah, 
dalam hal ini Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo) untuk men-
gambil inisiatif menertibkan tayangan 
tersebut. “Apalagi Pak Tifatul (Menkom-
info) selama ini dianggap paling Islam,” 
cetusnya seperti dikutip vivanews.com 
(25/ 12/ 2009).

Kiai kelahiran Bangilan Tuban ini 
menyayangkan tayangan infotainment 
yang hanya mementingkan bisnis dan 
lebih dikendalikan kekuatan modal 
daripada aspek pembangunan karak-
ter dan moral bangsa. “Sungguh indah 
kalau infotainment berisi pendidikan 
keluarga sakinah, pendidikan presti-
sius, dan sebagainya,” ujarnya seperti 
ditulis antaranews.com (27/ 12/ 2009). 
Bagi Hasyim, kebebasan yang dianut 

infotainment belum memiliki standa-
risasi keseimbangan antara hak dan 
tanggung jawab.

Pandangan PBNU ini mendapatkan 
respon kritis dari Dewan Pers yang 
menyayangkan mekanisme protesnya. 
PBNU diminta jangan main melarang 
dan direkomendasikan mengguna-
kan saluran yang ada untuk protes, 
salah satunya ke Dewan Pers. “Jangan 
main larang, malah kita minta PBNU 
 datang ke Dewan Pers,” tegas Abdullah 
 Alamudi, anggota Dewan Pers seperti 
dikutip detik.com (25/12/2009).

Lebih lanjut Alamudi mengatakan 
bahwa sudah ada salurannya jika PBNU 
protes terhadap media terkait infotain-
ment gosip. Selain mengadu ke De-
wan Pers, PBNU juga bisa mengirimkan 
surat protes pada lembaga-lembaga 
yang berkaitan dengan penayangan 
infotainment itu. 

“Sebutkan mana program yang 
diprotes. Jangan main larang-larang, 
adukan. Ada salurannya, NU bisa gu-
nakan saluran itu. NU kirim surat pada 
lembaga yang bersangkutan mem-
protes program siaran itu. Mau nggak 
NU datang untuk mengadukan dan 
protes. Sebagai satu lembaga masyara-
kat yang lebih tua dari republik ini, ikut 
membangun republik ini, kok seka-
rang melempem. Kita harapkan NU 
mengambil tindakan dan tidak hanya 
protes, tunjukkan mana program yang 
tidak disuka dan tidak benar” imbuh-

nya (detik.com,25/12/2009).
Berbeda dengan PBNU, Sekretaris 

MUI Kota Malang Muhammad Nidhom 
Hidayat mengatakan, penolakan terse-
but justru menunjukkan ketidakde-
wasaan dalam bersikap. Ia berharap 
agar pemerintah bersama elemen 
masyarakat memberikan pemahaman 
bahwa pola pemberitaan yang disebar-
kan infotainment tersebut seringkali 
tidak objektif. “Bila masyarakat sudah 
 mendapatkan pemahaman yang be-
nar, tentu dengan sendirinya mereka 
tidak akan menonton tayangan itu,” ka-
tanya seperti dipaparkan antaranews.
com (27/ 12/ 2009). Selain itu, ia juga 
meminta agar Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI) bisa menjalankan fungsinya, 
jika terdapat acara yang tidak bernilai 
positif bagi masyarakat harus diseleksi 
seketat mungkin agar tak membawa 
dampak buruk bagi masyarakat.

Melihat uraian di atas, semestinya 
yang harus ditekankan dalam kon-
teks tayangan infotainment ini adalah 
bagaimana kode etik jurnalistik harus 
menjadi pegangan para jurnalis yang 
bersangkutan. Dengan kode etik ini, 
hal-hal yang bisa berdampak nega-
tif dan merugikan orang lain tentu da-
pat diminimalisir. Sehingga tak perlu 
tergesa-gesa mengharamkan karena 
belum tentu langkah tersebut memi-
liki dampak yang lebih efektif.  

M

“Sebutkan mana program 
yang diprotes. Jangan main 

 laranglarang, adukan. 
Ada salurannya, NU bisa 

gunakan saluran itu” 
Abdullah Alamudi,  

anggota Dewan Pers 
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Pembuatan Patung Sultan Banten Diharamkan
Noor Rohman

Rencana pembuatan patung Sul-
tan Maulana Hasanudin Banten di 
bundaran Pamulang, Tangerang, 

Banten menuai protes Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) setempat. Pembuatan 
pating itu diharamkan karena khawatir 
menjadi tempat pemujaan. 

Menurut penjelasan Ketua MUI 
Kota Tangsel, K.H. Saidi, hasil musya-
warah MUI Tangsel dan pemerintah 
daerah setempat menyebutkan bahwa 
pembangunan patung Sultan Maula-
na Hasanuddin tidak sesuai dengan 

hadis. “MUI Tangsel mengharamkan 
 pembangunan patung Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten di bundaran Pamu-
lang,” kata Saidi seperti diungkap tvone.
co.id (20/12/2009).

Sebagaimana berita yang dilansir 
antaranesw.com (20/12/2009), MUI me-
nilai pembangunan patung di bunda-
ran Pamulang tersebut bisa dijadikan 
tempat berhala bagi mereka yang 
memuja Sultan Banten itu. Lebih lan-
jut Saidi menegaskan kekhawatiran-
nya. Meski patung itu berdiri sebagai 
tokoh sejarah untuk pendidikan tetap 
saja akan disalahgunakan masyarakat. 
Menurutnya, pembuatan patung ini 
lebih banyak kerusakannya (mafsadah) 
dibanding kebaikannya (maslahat).

Rencana pembangunan patung 
yang bekerja sama dengan pihak 
 swasta ini disinyalir juga akan meng-
 gelontorkan anggaran yang tak sedikit. 
Menurut Saidi lebih baik dananya di-

manfaatkan untuk kepentingan ma-
syarakat. Membangun monumen tiang 
Masjid Banten dengan Asmaul Husna 
lebih baik ketimbang patung Sultan. 
“Bila perlu membangun logo Kota Tang-
sel di bundaran Pamulang, agar tidak 
terjadi salah persepsi,” jelas Saidi. (Re
publika Newsroom, 20/ 12/ 2009). 

Sebagai tawaran alternatif, MUI Kota 
Tangsel telah mengajukan sejumlah 
usulan kepada Pemkot untuk menggan-
ti rencana pembuatan patung Sultan 
Maulana Hasanuddin. Sebagaimana 
penjelasan pejabat Wali Kota Tangsel, M 
Shaleh, masukan MUI terkait penolakan 
pembangunan patung Sultan Banten 
akan dibahas dengan perangkat daerah 
setempat. “Untuk memutuskan seperti 
apa nantinya kami akan melakukan 
pembahasan lebih dalam,” jelas Shaleh. 
(kompas.com, 20/ 12/ 2009).   

        M

kebaktian harus diselesaikan dengan 
mempercepat rangkaian ibadah. De-
ngan adanya kesepakatan ini, Kapolres 
menghimbau agar pihak gereja meng-
hormati serta tidak membangun ru-
mah ibadah di lokasi tersebut sebelum 
mendapatkan izin pemerintah.

Menurut pernyataan Kapolres, pem-
bangunan gereja memang belum 
memperoleh persetujuan warga dan 
belum mendapatkan rekomendasi dari 
pemerintah daerah dan Kantor Depar-
temen Agama (Kandepag) Kabupaten 
Bekasi. Berdasarkan penjelasan Bong-
kon, Ketua RW 09, pihak gereja sudah 
mengurus perizinan sejak dua tahun 
silam, tetapi hingga dipakai meray-
akan Natal 2009 belum juga mem-

peroleh izin. “Sebagian warga sudah 
 menandatangani surat persetujuan 
 pembangunan gereja, tetapi masih 
ada warga yang belum menyetujui,” 
papar Bongkon seperti dikutip cetak.
kompas.com (26/12/ 2009). 

Tigor selaku panitia pembangunan 
gereja mengaku terpaksa melaksana-
kan kebaktian Natal di lokasi itu karena 
jemaat HKBP tak memiliki sarana iba-
dah lain. “Selama ini kebaktian hanya 
kami lakukan di rumah-rumah jemaat,” 
jelasnya seperti ditulis tempointeraktif.
com (25/ 12/ 2009). 

Beberapa hari kemudian, tepatnya 
29 Desember 2009 terjadi pertemuan 
antar pihak gereja  dengan anggota 
Musyawarah Pimpinan Daerah (Mus-
pida) Kabupaten Bekasi dan Bupati 
Bekasi Sa’duddin di rumah dinasnya. 
Pertemuan itu menyepakati untuk 
mengizinkan jemaat beribadah di 
Aula Kantor Desa Jejalen Jaya sambil 
 menunggu izin gereja dikeluarkan. 
“Namun, kami terkejut pada tanggal 31 
Desember 2009, dua hari setelah ada 
kesepakatan,  Bupati Bekasi membuat 
surat yang ditujukan kepada pihak 

gereja  yang isinya tidak ada  ibadah 
lagi di Aula Kantor Desa Jejalan Jaya 
dan izin untuk mendirikan bangu-
nan gereja tidak akan dikeluarkan. Ini 
bertolak belakang dengan kesepa-
katan tanggal 29 Desember dalam 
pertemuan yang langsung dipimpin 
Bupati,” kata Sintua Tigor Tampubolon, 
salah seorang pengurus Gereja HKBP 
Philadelpia ketika dihubungi Sinar Har
apan Kamis (7/1/2010) siang.

Meski tak dapat izin, Sintua menga-
takan pihaknya akan tetap beribadah 
di lokasi  bakal  gereja dengan meman-
faatkan tenda dan bedeng yang ada. 
“Kalau tetap ada warga yang  melarang, 
kami akan pindah ke Aula Kantor Desa 
kembali. Dan jika di Aula Kantor Desa 
juga dilarang, kami akan kebaktian di 
halaman Kantor Desa Jejalen. Jika di 
halaman kantor desa juga masih dila-
rang, kami akan pindah dan beribadah 
di jalan raya. Bahkan, jika di jalan raya 
tetap dilarang, kami akan pindah ke 
kuburan karena UUD 1945 menjamin 
bangsa Indonesia untuk beragama,” 
tegasnya seperti dikutip sinarharapan.
co.id (08/01/2001).     M

Tigor selaku panitia 
pembangunan gereja 

mengaku terpaksa 
melaksanakan kebaktian 
Natal di lokasi itu karena 

jemaat HKBP tak memiliki 
sarana ibadah lain 

MUI menilai pembangunan 
patung di bundaran 

Pamulang tersebut bisa 
dijadikan tempat berhala 

bagi mereka yang memuja 
Sultan Banten itu.
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Pembuatan Patung Sultan Banten Diharamkan

MUI Larang Perayaan Tahun Baru
Noor Rohman

Larangan merayakan tahun baru 
dilayangkan Majelis Ulama In-
donesia (MUI) Kota Bogor akhir 

Desember 2009. Menurut MUI perayaan 
malam pergantian tahun masehi tak 
dibenarkan dalam Islam. “Jangankan 
merayakannya, mengucapkannya saja 
tidak boleh,” ungkap Ketua MUI Kota 
Bogor Adam Ibrahim seperti dilansir 
liputan6.com (29/12/2009). 

Pada saat yang sama Adam mem-
pertegas bahwa yang tak dibenarkan 
dalam perayaan malam pergantian 
tahun masehi ini adalah melakukan 
pesta dan hura-hura yang menjurus 
kemaksiatan seperti penggunaan alko-
hol, narkoba dan perilaku seks bebas. 

Perbuatan-perbuatan seperti inilah 
yang diharamkan dalam ajaran Islam. 
“Alangkah baiknya pergantian tahun itu 
dilakukan dengan cara yang lebih posi-
tif, jadikan sebagai momen introspeksi 
diri apa yang telah kita lakukan selama 
2009, apakah sudah baik atau tidak,” 
ujarnya seperti dikutip antaranews.com 
(29 /12/ 2009).

Masih menurut Adam, introspeksi 
itu penting untuk menilai kekurangan 
dan kelebihan. Jika tahun 2009 tak 
 lebih baik dari tahun sebelumnya 
berarti orang tersebut merugi, dan 
bila tahun ini sama dengan tahun 
 sebelumnya berarti sia-sia. Ia melihat 
bahwa saat ini banyak kaum muslim 
telah lupa dengan jati dirinya. Menu-
rutnya, pesta malam pergantian tahun 
masehi merupakan tradisi kaum kafir 
Quraisy. Maka ia kembali menghimbau 
seluruh umat muslim untuk lebih me-
maknai malam tahun baru lebih pada 
aktivitas yang positif.

Adam juga menghimbau partisi-

pasi aktif orang tua dalam memberi-
kan pemahaman tentang ajaran Islam 
yang menurutnya tidak membenarkan 
perayaan tahun baru masehi. “Mung-
kin di sini peran orang tua untuk 
 mengingatkan dan mengawasi anak-
anaknya dan memberikan pemahaman 
tentang ajaran Islam, bahwa perayaan 
malam tahun baru tidak dibenarkan 
dalam Islam,” jelasnya seperti ditulis 
antaranews.com (29 /12/ 2009).

Kalau hanya ekses negatif yang 
menjadi konsiderasi pelarangan, mesti-
nya tanpa intervensi rekomendasi MUI 
ini pun masyarakat sudah cukup dewa-
sa menyikapinya. Maka terlalu dramatis 
jika ada klaim bahwa Islam melarang 
adanya perayaan tahun baru. Kalaupun 
ada larangan, itu hanya pada level ekses 
negatif tersebut. Selama perayaannya 
memperhatikan norma-norma sosial 
dan tidak melanggar hukum, tak ada 
alasan untuk melarangnya. 

        M

Warga Desak Makam Suono Suhermanto  
Dipindahkan
Alamsyah M. Dja’far & Marzuki Rais

Hingga meninggalpun makam 
orang yang dianggap sesat tak 
boleh dikuburkan di kampung 

sendiri. Itulah yang dilakukan warga 
Kelurahan Gegunung RT 01 RW 02, 
Kecamatan Sumber Kabupaten Cire-
bon. Warga menuntut makam Suono 
Suhermanto, pemimpin kelompok 
Marifat Syahadatain yang baru berusia 
seminggu digali dan dipindahkan ke 
desa lain. 

Selain dipindahkan, warga juga 
menuntut MUI setempat menutup 

padepokan pengajian Marifat Syaha-
datain. Kelompok tersebut dituding 
sesat karena mengamalkan rukun Is-
lam, hanya cukup dengan mengucap-
kan syahadat.   

Menurut Zaenal Abidin, pengurus 
MUI Kelurahan Gegunung, aliran terse-
but sudah delapan tahun  berkembang 
secara terselebung. Warga juga menu-
rutnya sudah sangat sabar untuk tak 
ikut campur dengan kegiatan Jumat 
Kliwon yang mereka lakukan. 

Sebelum dikuburkan, masih kata 
Zaenal, keranda berisi jenazah Suono 
diarak keliling kampung oleh para pe-
ngikutnya. Tindakan ini yang dinilai 
ikut membuat warga kesal. Mereka 
kemudian berkumpul untuk menyele-
saikan perkara ini pada Senin malam 
(27/12/2009). 

Pertemuan dengan aparat terkait 
seperti aparat desa, kepolisan, dan 

Kodim, dilakukan esok harinya di kan-
tor Kelurahan Gegunung (28/12/2009).

Sebelum itu, warga dan pengikut 
Susno juga sempat melakukan dialog 
bersama Lurah Gegunung Siswono, 
Danramil  Alimudin, dan dari Polsek 
Sumber terkait tuntutan pemindahan 
kuburan tersebut. Kepala Urusan Kese-
jahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Abdullah 
sepakat jika kuburan digali dan dipin-
dahkan ke tempat lain. 

Salah satu alasannya kuburan itu 
ganjil karena tak dikuburkan di tempat 
pemakaman umum tapi disandingkan 
dengan makam keramat tempat dari 
keris dan alat-alat zaman penjajahan 
tempo dulu. Sayangnya hingga kini 
tak banyak informasi yang didapat 
 termasuk pernyataan dari para pengikut 
Susno, terutama dari pemberitaan me-
dia massa, mengenai tudingan terse-
but.   M

“Jangankan merayakan
nya, mengucapkannya saja 

tidak boleh” 
Adam Ibrahim,  

Ketua MUI Kota Bogor

Selain dipindahkan, 
warga juga menuntut 

MUI setempat menutup 
padepokan pengajian 
Marifat Syahadatain.
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Sekitar pukul 22.00 WIB malam ra-
tusan massa mengendarai 50-an 
motor dan mobil mendatangi 

pengajian Millah Ibrahim (MI) di se-
buah rumah makan di Jalan Aria Kemu-
ning Kota Cirebon (20/12/2009). Massa 
mengaku dari Forum Umat Islam (FUI) 
dan Jaringan Anshoru Tauhid (JAT). 

Koordinator aksi malam itu, Halawi 
Mamun mengatakan, dirinya sudah 
mengendus aroma penyimpangan 
yang dilakukan kelompok ini. 

Ada beberapa soal yang dijadikan 
data: pengakuan adanya rasul sete-
lah Nabi Muhammad, membolehkan 
jamaahnya untuk menunaikan salat 
Jumat kapan saja, mengingkari sunah 
Nabi, dan menganggap Nabi Ibrahim 
sebagai suri tauladannya. 

“Ini tidak bisa dibiarkan, karena ka-
mi sebagai umat Islam tidak mau Islam 
diacak-acak dengan aliran baru yang 
menyesatkan,” ujarnya di hadapan Wir-
yad, ketua DPD Millah Ibrahim, Kota 
Cirebon, seperti dikutip radarcirebon.
com (21/12/2009).

JAT merupakan organisasi yang 
dideklarasikan pada 17 September 
2008 di bawah pimpinan Abu Bakar 
Baasyir (ABB) sebagai Amir Jama’ah. Di 
 organisasi yang konon pecahan Majlis 
Mujahidin Indonesia itu Halawi Mamun 
menjabat sebagai ketua Dewan Syuro. 
Polisi sempat membidik organisasi ini 
lantaran diduga punya keterkaitan den-
gan salah satu pelaku bom JW Marriott 
dan Ritz-Carlton. Satu di antara pelaku, 
versi kepolisian, tercatat sebagai ang-

gota JAT. ABB menolak itu. 
Dituding sedemikian rupa, Wiryad 

menolak. “Semua tuduhan yang diberi-
kan kepada kami itu bohong. Kami 
siap membuktikan bahwa kami bukan 
aliran sesat. Silakan bisa dibuktikan 
dengan mencek di www.millahibrahim.
net,” katanya. Sebelumnya  Wiryad juga 
melakukan mubahalah atas desakan 
Halawi. Jika Wiryad berbohong atas 
keterangannya, maka tak hanya dirinya 
yang akan menerima musibah, tapi 
juga keluarga, anak dan istrinya.

Secara sederhana mubahalah ada-
lah tradisi memohon dan berdoa ke-
pada Allah melaknat orang-orang yang 
berdusta. Belakangan ini lebih dikenal 
dengan tradisi sumpah. Mubahalah 
berasal dari kata bahlah atau buhlah, 
berarti kutukan atau laknat. Tradisi ini 
terekam dalam al-Quran QS. Ali Imran; 
61. Nabi pernah bermubahalah dengan 
pendeta asal Najran, Arab Saudi. Peristi-
wanya terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. 

Dalam kasus penggerebekan MI, 
sempat terjadi ketegangan antara per-
wakilan MI dengan para wartawan yang 
saat itu ikut meliput. Lukman, jubir MI 
mengatakan kesalahpemahaman ma-
syarakat terhadap ajaran MI salah satu-
nya berasal dari liputan media massa. 
“Semuanya bisa saja dipolitisir, jadi 
jangan langsung aksi, tanyakan dulu 
keberadaannya,” kata Lukman mem-
protes.

Berita tentang kelompok berlogo 
berbentuk kerucut dengan tulisan 
“Imarotul Muslimin” di bawahnya itu 
 sebelumnya memang menghiasi hala-

man media massa lokal. Sebagian besar 
menyebut kelompok ini menyimpang, 
seperti juga anggapan masyarakat 
sekitar. Diberitakan, beberapa bulan 
belakangan warga Desa Suriadinaya, 
Kelurahan Pekiringan, Cirebon, Jawa 
Barat, resah. Muasalnya di desa mereka 
telah berkembang sebuah aliran keaga-
maan bernama Millah Ibrahim yang 
dipimpim Udju Jubaedi. 

MUI Kota Cirebon kemudian mem-
bentuk tim sembilan untuk menyelidiki 
aliran tersebut. Tim diketuai KH. Mahfuz 
Bakri dengan anggota H Muhammad 
Sobari, Satibi, Syaidah Rohimi, dan satu 
orang masing-masing dari lima keca-
matan. MUI Kota Cirebon pun tampak 
hati-hati merespon kasus ini. “MUI akan 
duduk bersama, dan hasil investigasi 
Tim 9 di lapangan akan dibeberkan. Na-
mun MUI tidak akan menghakimi,” ujar 
KH. Mahfudz  Bakrie kepada wartawan, 
Senin (radarcirebon.com, 21/12/2009).

Ditanya soal eksistensi MI yang su-
dah ada hampir 14 tahun di Cirebon, 
mantan anggota DPRD Kota Cirebon 
tersebut menuturkan, MUI belum per-
nah melihat dan menemukan jarin-
gannya. Itu terungkap berkat laporan 
warga. Sepengetahuannya, kelompok 
itu memiliki tiga titik pengajian, di an-
taranya Kesambi Gg. Ledeng, Jagasa-
tru, dan sebuah rumah makan di Jalan 
Aria kemuning. “kita akan tarik garis 
lurus apakah menyimpang dan tidak-
nya setelah mendengarkan kesaksian 
dari Tim 9 maupun anggota pengikut 
MI di kantor MUI,” katanya. Sedianya 
kelompok MI akan dipanggil, Selasa 
(22/12/2009).

Sikap hati-hati juga ditunjukan 
pihak Kandepag  Kota Cirebon. Kepala 
Kandepag, HD Arifin MAg, mengaku 
tidak memiliki wewenang untuk me-
nafsirkan jaringan MI masuk dalam 
ranah sesat atau tidak. Karena yang 
berhak menilai adalah MUI bidang fat-
wa serta Forum Kerukunan Umat Be-
ragama (FKUB). Di tambahkan, pimpi-
nan jaringan MI Djubaedi Djawahir 
tinggal di Kuningan, dan berprofesi 
sebagai guru agama M

“Semua tuduhan yang 
diberikan kepada kami 
itu bohong. Kami siap 
membuktikan bahwa 

kami bukan aliran sesat. 
Silakan bisa dibuktikan 

dengan mencek di www.
millahibrahim.net” 

Wiryad, Ketua DPD MI

Pengajian Millah Ibrahim Digerebek
Alamsyah M. Dja’far & Marzuki Rais

“Kita akan tarik garis lurus 
apakah menyimpang 
dan tidaknya setelah 

mendengarkan kesaksian 
dari Tim 9 maupun anggota 
pengikut MI di kantor MUI”

KH. Mafudz Bakri,  
MUI Kota Cirebon
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Aliran Sabda Kusuma Ditahan
Alamsyah M. Dja’far 

Tuntutan warga agar aparat kea-
manaan menindak Aliran Sabda 
Kusuma yang dituduh sesat terja-

wab sudah. Rabu (16/12/2009), pimpi-
nan kelompok ini Kusmanto Sujono 
ditahan Kepolisian Resort Kudus. Tapi 
bukan atas dakwaan seperti yang se-
lama ini dialami kelompok-kelompok 
yang dituding sesat: penistaan agama. 
Kusmanto ditahan lantaran dugaan 
pemalsuan identitas. “Ia ditahan dalam 
kapasitasnya memalsukan dokumen 
kependudukan,” ucap AKP Suwardi, Ka-
satreskrim Polres Kudus, seperti dikutip 
Tempo Interaktif (17/12/2009). Dugaan 
penistaannnya masih didalami kepoli-
sian. 

Tak hanya Kusmanto, petugas 
juga menahan isterinya, Sriana Aniqul 
 Khunsta. Versi kepolisian, Kusmanto 
diduga membuat dua Kartu Kelu-
arga (KK) di Desa Klumpit, Kecamatan 

Gebog dan Desa Kauman, Kecama-
tan Kota, Kabupaten Kudus. Pada KK 
yang dibuat di Desa Klumpit, tercan-
tum nama Kusmanto bin Nasran dan 
menikah dengan Siti Choiriyah binti 
Masmirun. Sedang yang di Desa Kau-
man: Raden Sabdo Kusumo bin Raden 
Sumowinoto yang menikah dengan 
Sriana Aniqul Khunsta binti Mirun. 

“Saya baru tahu kalau nama aslinya 
Kusmanto, ya, setelah diributkan ba-
nyak orang,” ucap Rofiqul Hidayat, Ke-
pala Desa Kauman, Kecamatan Kota 
Kudus.

Karena pemalsuan itu  keduanya di-
ancam hukuman maksimal tujuh tahun 
penjara. Polisi menjeratnya dengan pa-
sal 266 KUHP. 

Upaya penangguhan penahanan 
pun juga dilakukan Kusmanto melalui 
kuasa hukum, Suprayitno Widodo.  Ada 
beberapa pertimbangan mengajukan 
penangguhan penahanan. “Salah sa-
tunya, terkait keberadaan anak ang-
katnya yang berusia sepuluh tahun,” 
ujarnya. Widodo juga menilai kliennya 
dipastikan tidak akan melarikan diri, 
mengulangi perbuatannya lagi, dan 
menghilangkan barang bukti.

Penangguhan ditolak. Menurut 
Kasat Reskrim Polres Kudus, Iptu Su-
wardi, penolakan didasarkan atas 
 pertimbangan keamanan ketika dia 

berada di luar tahanan.
Seperti diberitakan media mas-

sa, Nopember silam  warga Desa 
Kauman, Kecamatan Kota Kudus, 
 merasa diresahkan dengan kehadiran 
 kelompok Sabdo Kusumo. Kelompok 
ini diduga mengganti kalimat syahadat 
menjadi Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallaah, 
wa asyhadu anna Sabda Kusumo Rasu
lullah. MUI Kudus pun memvonisnya 
menyimpang.

Puluhan warga juga mengusir 
Kusmanto dari kediamannya. Pengu-
siran dikomandani Menara, tim yang 
 dibentuk untuk menginvestigasi ka-
sus Sabda Kusumo. Rumahnya juga 
 pernah didatangi warga karena men-
dapat ancaman dari anak buahnya me-
lalui pesan pendek lewat telepon se-
luler (11/12/2009). Beruntung aksi tak 
meledak jadi perusakan.

Aparat terkait seperti Departemen 
Agama, MUI, Kepolisian Resort Kudus, 
Kejaksaan, Kodim dan Kesbanglinmas 
Pemkab Kudus, pernah menangani 
perkara ini. Tapi dalam pertemuan 
pertengahan November lalu (16/11), 
instansi itu itu belum mengambil sikap. 
“Masih ada pro-kontra tentang aliran 
itu,” ucap Ali Rifa’i, Kepala Kesbanglin-
mas Pemkab Kudus seperti dikutip 
Tempo Interaktif (17/11). 

        M

MUI Solo Melaunching Bendera Kematian
Tedi Kholiludin

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kota Solo melaunching bend-
era kematian. Jika umat Islam 

yang meninggal, maka benderanya ber-
warna hijau guna keseragaman identi-
tas umat Islam terutama di wilayah solo 
dan sekitarnya. Sebelumnya bendera 
kematian di Solo berwarna merah. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI 
Solo, dokter Zainal Arifin Adnan SpPD.  
“Kami sudah memberitahu dan kon-
sultasi kepada MUI Pusat, dan mereka 

menyetujui,’’ ungkapnya, seperti dikutip 
Suara Merdeka (14/12/2009).

Dia mengatakan, ada dua latar be-
lakang mengenai peluncuran bend-
era ini. Pertama, untuk keseragaman. 
Artinya, masyarakat biar tahu yang me-
ninggal adalah umat Islam. Kemudian 
sebagai identitas atau jatidiri bagi yang 
meninggal. 

“Dengan pemasangan bendera 
kematian yang baru ini mereka yang 
seagama minimal ikut mendoakan ke-

tika melintas rumahnya,’’ ujarnya.
Bendera kematian yang baru mem-

punyai ukuran yang sama dengan ben-
dera-bendera kematian sebelumnya. 
Terdapat tiga warna di dalamnya. 

Ada warna hijau, hitam, dan putih. 
Warna hijau terdapat di tepi, ada tulisan 
warna hitam “inalillahi wa inna ilaihi ra
jiun’’ terdapat di tengah warna putih. 
’’Warna hijau merupakan warna kesu-
kaan Nabi Muhammad,” kata Zainal.

Bendera kematian baru yang dimi-

Karena pemalsuan 
itu  keduanya diancam 

hukuman maksimal tujuh 
tahun penjara. Polisi 

menjeratnya dengan pasal 
266 KUHP. 
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Ditangkap Karena Sangkaan Penghinaan Kitab Suci
Alamsyah M. Dja’far 

Dengan tuduhan penghinaan 
terhadap kitab suci, Ridwan (41) 
yang berprofesi sebagai dukun, 

digelandang ke Mapolres Indragiri Hilir 
(Inhil), Riau (13/12/2009). Ditengarai, 
dalam menjalankan prosesi penyem-
buhan terhadap pasien, Ridwan meng-
injak al-Quran. “Dari keterangan dukun 
ini. dia mengaku ritual itu dilakukan 
karena dia mendapatkan wangsit dari 
seseorang,” kata Kapolres Inhil AKBP 
Kartiko seperti dikutip Pelita, Minggu 
(13/12). 

Menurut Kartiko, setelah melaku-
kan pembacaan mantera dia pun 
 mengambil al-Quran. Setelah itu man-
tera kembali dibacakan. Baru sesudah 
itu ia meletakan al-Quran di bawah dan 
diinjaknya beberapa saat. Tapi lelaki 
yang konon baru tinggal dua pekan di 
Inhil ini tak memungut biaya kepada 
pasien.

Peristiwa ini bemula ketika beredar 
informasi di kalangan warga Gaung, 
Kecamatan Gaung, Inhil, Riau, bahwa 

Ridwan, pendatang asal Kabupaten 
Pelalawan, ampuh mengobati pas-
ien. Sejumlah wargapun mendatangi 
tempat praktik Ridwan. Namun warga 
 meras kaget dengan ritual “injak al-
Quran” itu yang kemudian diprotes 
warga. Sempat terjadi usaha untuk 
melakukan kekerasan terhadap Ridwan 
“Namun untungnya saat akan dihajar 
itu polisi datang dan dia ditangkap dan 
dibawa ke kantor polisi,” ujar Kartiko. 
Setelah mendapat laporan, “kami pun 
langsung mengamankannya,” tambah-
nya .

Ridwan dijerat dengan pasal 177 
KUHP tentang penghinaan kitab suci 
agama. Ancamannya empat bulan dua 
minggu. Tapi pihak polisi tak bisa me-
nahan tersangka karena ancaman 
hukuman yang menjerat tersangka ku-
rang dari lima tahun penjara. Untuk se-
lanjutnya akan diserahkan ke lembaga 
 keagamaan di Inhil.

Terhadap aksi Ridwan ini Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Riau bersuara 
keras. “Kita mengutuk perbuatan dukun 
yang melecehkan al-Quran, dia su-
dah termasuk golongan orang-orang 
kafir,” kata Ketua MUI Riau Mandini di 
Pekanbaru seperti dikutip okezone.com 
(18/12/2009). “Perbuatan dukun itu 
sungguh biadab, dan sungguh merupa-
kan dosa besar dan memancing kema-
rahan umat Islam,” tandasnya.

 Dengan mencuatnya kasus ini, 
Mandini berharap masyarakat untuk 
tak menggunakan mediasi dukun 
ataupun sejenisnya yang memakai 
dalih ilmu agama. Dia prihatin, warga 
banyak mempercayai dukun untuk 
menyelesaikan semua masalah. “Se-
mua obat menghilangkan penyakit 
sudah ada dalam ajaran kitab suci al-
Quran. Al-Quran lah yang seharusnya 
menjadi pedoman hidup kita. Jadi ja-
ngan terjebak kepada orang-orang 
yang mengaku bisa menyembuhkan 
penyakit dengan topeng ilmu agama. 
Harus lebih bijak dan logika untuk be-
nar-benar memilih orang yang tepat 
dan berserah diri pada Allah, itu yang 

utama,”  katanya lagi.
Sayangnya hingga berita ini dibuat, 

MRORI belum berhasil mendapat data 
atau pernyataan langsung Ridwan 

Ridwan dijerat dengan 
pasal 177 KUHP tentang 

penghinaan kitab suci 
agama. Ancamannya 

empat bulan dua minggu.

liki MUI Solo, sambungnya, sementara 
baru berjumlah 2.000 buah. Namun, 
MUI Solo tidak menutup kemungkinan 
bagi warga masyarakat Solo maupun 
luar Solo yang ingin membuat sendiri 
juga dipersilahkan. 

“Bagi pengurus masjid maupun 
perangkat masyarakat yang belum pu-
nya, dipersilakan mengambil bendera 
di MUI Solo yang terletak di kompleks 
Masjid Agung,” masih kata Zainal.

Disinggung apakah tidak merubah 
kultur budaya yang sudah ada di Solo, 
dia mengatakan,  peluncuran ini bu-
kan merupakan fatwa, melainkan him-
bauan kepada masyarakat Solo dan 
sekitarnya. 

“Kami tidak mengharuskan masya-
 rakat memakai bendera ini. Jika mau 
dipakai ya silakan dan jika tidak setuju 
juga tidak apa-apa.’’

Lantas bagaimana jika yang me-
ninggal dunia nonmuslim? ’’Ben-dera 

ini khusus untuk warga umat muslim 
sebagai identitas diri. Bagi yang non-
muslim, akan tetap menggunakan 
bendera seperti yang sudah ada yakni 
warna merah.

Sementara itu, salah satu tokoh 
masyarakat Mudric M Sangidoe men-
dukung dengan peluncuran bendera 
kematian baru yang dilauncing MUI. 
Pasalnya, bandera ini menunjukkan 
identitas bagi yang meninggal dunia. 

“Harapan saya tidak ada gesekan 
dengan peluncuran bendera kematian 
baru ini..”

Suara Merdeka, 14 Desember 2009  . 
          

M

Jika umat Islam yang 
meninggal, maka 

benderanya berwarna 
hijau guna keseragaman 

identitas umat Islam 
terutama di wilayah Solo 

dan sekitarnya.

“Semua obat menghi
langkan penyakit sudah 
ada dalam ajaran kitab 
suci alQuran. AlQuran lah 
yang seharusnya menjadi 
pedoman hidup kita”

Mandini, Ketua MUI Riau 
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Keliru Tuding MAFTA Sesat  
Bakorpakem Langkat Minta Maaf
Alamsyah M. Dja’far 

Berbekal informasi yang dikumpul-
kan, Ketua Badan Koordinasi 
Pengawas Aliran Kepercayaan 

Masyarakat (Bakorpakem) Langkat Maju 
Ambarita haqqul yakin, di Kecamatan 
Tanjungpura masih berkembang aliran 
sesat.  “…ini akan kita dilaporkan ke 
Bakorpakem Pusat untuk diambil tin-
dakan. Kita  berharap masyarakat tetap 
aktif memantau dan melaporkan setiap 
munculnya aliran-aliran agama yang 
dianggap meresahkan,” tandasnya ke-
pada wartawan seperti dikutip Posmet
ro Medan (18/12/2009). 

Selain di Tanjungpura, Kepala Kejak-
saan Negeri Stabat ini menyebut pula 
kehadiran kelompok yang dituding 
sesat di Kecamatan Binjai yang su-
dah dibubarkan pada 2007. Satu lagi 
berkembang di Kecamatan Wampu. 

Kelompok yang diklaim sesat di Tan-
jungpura itu mengarah ke Majelis Taklim 
Fardu Ain (MATFA). Info klaim kesesatan 
komunitas pimpinan Tuan Guru Kha-
lifah Ali Mas’ud itu dipasok Camat Tan-
jungpura ke Bakorpakem. Entah alasan 
apa yang dipakai sang camat untuk 
memvonis MATFA. Kesesatan MATFA 
juga dilontarkan Kepala Kantor Depar-
temen Agama (Kandepag) Langkat H. 
Ilyas Lubis di kantornya Rabu (hariansu
mutpos.com, 16/12/2009).

Tak terima dengan tuduhan terse-
but pihak MAFTA meradang. “Tudingan 
itu tak beralasan, karena kami memiliki 
izin dari pemerintah. Pengajian Fardu 
Ain sendiri menyiarkan Islam di tem-
pat terbuka dan diketahui publik, tidak 
sembunyi-sembunyi,” ujar Misno Adi, 
jemaah Fardu Ain seperti dirilis Posmet
ro Medan (17/12/2009).

Misno juga geram dengan Camat 

Tanjungpura yang merekomendasikan 
kepada MUI dan Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Stabat, pengajian Fardhu Ain 
 masuk dalam kategori sesat. “Kami se-
dang mencari camatnya. Kalau ketemu, 
kami akan buka bajunya dan mengajak-
nya mendengarkan ceramah kami. Biar 
dia tahu kalau Yayasan Fardu Ain yang 
dibilang sesat itu berdiri sejak Islam 
lahir dan sejak al-Quran dikenal orang. 
MUI belum lahir, Fardu Ain sudah ada. 
Yang sesat itu yang menuduh. Di mana 
 sesatnya Fardu Ain?” tandas Misno de-
ngan nada tinggi. 

Reaksi keras MATFA ini rupanya 
membuat pihak penuding gentar. 
Rabu, 23 Desember 2009, Tim Bakorpa-
kem Langkat mengunjungi Tuan Guru 
Khalifah H Ali Mas’ud pengasuh MATFA 
bersilaturahmi di Jalan Khairil Anwar 
No 56 Tanjungpura Langkat. Di Langkat 
Tuan Guru Ali Mas’ud dikenal sebagai 
ulama berpengaruh, dihormati para 
pejabat setempat.

Tim intinya meminta maaf lantaran 
“kesalahpahaman” ketika memberi 
 keterangan kepada publik dan pers 
 tentang indikasi sempalan sesat di Lang-
kat. “Selaku Wakil Ketua Bakorpakem 
Kabupaten Langkat, menyampaikan 
permohonan maaf Ketua Bakorpakem 
Langkat, dalam hal ini Bapak Kepala 
Kejaksaan Negeri Stabat. Beliau minta 
maaf atas terjadinya kesalahan persepsi 
dalam memberikan keterangan pekan 
lalu yang dimuat media cetak dan elek-
tronik,” kata G Sinuhaji SH, Kasi Intel 
Kejari Stabat, yang juga Wakil Ketua 
Bakorpakem Langkat di hadapan pen-
gasuh dan puluhan jemaah MATFA di 
Tanjungpura. 

Entah alasan apa, sang pembuat 
pernyataan Maju Ambarita tak datang 
sehingga harus mewakilkan dirinya. Ber-
sama Sinuhaji hadir pula Seksi Urusan 
Organisasi Islam (Urais) Depag Langkat 
Drs H Amran, Kasat Intel Polres Langkat 
AKP Edi Yanto, Kepala KUA Tanjungpura 
Drs H Farhan Indera yang juga Sekre-
taris Umum MUI Langkat dan Camat 
Tanjungpura Mukhris SH.

Tim itu datang dengan membawa 
berkas dan bukti kepengurusan MAT-

FA dan surat keterangan yang pernah 
dikeluarkan dari pihak berwenang dan 
surat amanah yang pernah dikeluarkan 
dari Tuan Guru Babussalam. 

Babussalam merupakan sebuah 
perkampungan di Langkat yang men-
jadi basis komunitas tarekat masyhur 
di Indonesia, Al-Khalidi Naqsyabandi, 
yang dikembangkan pertama kali oleh 
Syekh H. Abdul Wahab Rokan, ulama 
kelahiran Kampung Danau Runda Riau 
yang wafat pada 1926. 

Di hadapan tim itu kemudian Tuan 
Guru Khalifah H. Ali Mas’ud pun banyak 
menceritakan ringkasan tentang Ilmu 
Fardhu A’in. Ilmu tersebut dikembang-
kan atas amanah gurunya, Syekh Ma-
dayan al-Wahab Rokan. Amanah berisi 
perintah pengembangan ajaran ke se-
luruh nusantara itu disampaikan tertu-
lis dan lisan pada 1982.

Amanah itupun, lanjut Ali Mas’ud, 
didukung dengan surat rehabilitir dan 
 keterangan serta izin berdakwah atau 
mengajar dari Kejaksaan Tinggi Suma-
tera Utara, dari Kantor Departemen Ag-
ama Kabupaten Langkat, dan surat izin 
dan amanah dari Tuan Guru Babussa-
lam Almarhum Syekh Anas Mudawar.  

Ilmu inipun kemudian dikembang-
kan mulai dari Langkat hingga ke 
seluruh daerah antara lain Labuhan 
Batu, Riau, Sumatera Barat, Palembeng, 
Jambi, Kuala Tunggkal, Jakarta di Jati 
Negara, Bekasi, di pesantren terbesar di 
Jakarta pimpinan Kiai H Agusghafurrur-
rahim, di puncak Bogor hingga ke Pulau 
Batam, Pulau Bintan, Pulau Penyengat, 
bahkan ke negeri jiran Singapura, Ma-
laysia, Thailand. 

“Setelah kita bersilaturahmi ke Surau 
Fardhu A’in, secara jelas kita mendengar 
langsung kisah adanya ilmu Fardhu A’in 
yang diterangkan pengasuh MATFA,” 
terangnya.

Hasil kunjungan itu akan dilanjutkan 
dengan balasan “undangan” MATFA 
ke sekretariat Bakorpakem Langkat di 
Stabat. Tampaknya kasus akan berakhir 
dengan klarifikasi: Maaf, MATFA bukan 
sempalan sesat.  

        
M

Tim intinya meminta 
maaf lantaran 

“kesalahpahaman” ketika 
memberi keterangan 

kepada publik dan pers 
tentang indikasi sempalan 

sesat di Langkat. 



1. Penolakan kepolisian atas pemberian izin keramaian seperti dialami Pengajian Babur Ridho, sebuah tindakan berlebihan. 
Bagaimana mungkin kepolisian bisa tunduk pada lembaga di luar negara seperti MUI dan mengabaikan prosedur yang 
dimilikinya sendiri? Karenanya kami merekomendasikan pihak terkait mengusut tuntas peristiwa pelanggaran kebebasan 
beragama ini. Jalur hukum yang ditempuh pihak korban dengan melaporkannya ke Komnas HAM sejauh ini sudah te-
pat.   

2. Salah satu pokok masalah pendirian rumah ibadah seperti yang terjadi di Bekasi adalah klausul dalam Peraturan Bersama 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah 
yang mensyaratkan selain 90 daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah, harus ada 60 dukungan masyarakat setem-
pat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Di lapangan tak mudah meyakinkan masyarakat untuk mendapat izin 
pembangunan rumah ibadah. Dalam proses mendapat izin tersebut seringkali jemaat gereja bingung untuk beribadah. 
Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mengevaluasi peraturan ini. Masalah ini sebaiknya harus pula menjadi bahan 
evaluasi 100 hari pemerintahan SBY-Budiono

3. Aparat harus mengusut pelaku pembakaran masjid LDII. Itu tindakan kriminal! Pada saat yang sama, pengelola masjid 
juga mesti didorong untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka terhadap masyarakat sehingga terbangun saling 
pengertian dan toleransi

4. Pengakuan kesalahan vonis itu harus ditindaklanjuti dengan membuat pernyataan resmi dan merehabilitasi nama baik 
pengajian MATFA. Pada saat yang sama kami juga merekomendasikan untuk mengevaluasi peran dan fungsi Bakopakem 
yang selama ini jadi mesin pembunuh kebebasan beragama dan berkeyakinan.

5. Menghimbau kepada pemuka agama, terutama MUI untuk menerbitkan fatwa yang lebih menyentuh kepentingan pub-
lik luas dan mendukung pencerdasan kehidupan keagamaan di Indonesia, bukan sebaliknya.

1. Kasus Baburridho di Medan sekali lagi telah menunjukan fatwa MUI telah menghilangkan hak sekelompok orang untuk 
menggelar kegiatan keagamaan mereka. Parahnya aparat dan pemerintah menjadikan rekomendasi MUI sebagai pintu 
masuk mengintervensi keyakinan warga negara. Rekomendasi MUI menjadi penentu apakah sebuah kegiatan boleh di-
gelar atau tidak, bukan sekedar aspek keamanan dan prosedur standar sebuah kegiatan yang melibatkan publik luas, 
yang mestinya menjadi fokus aparat. Dengan alasan tak berizin itu pula, aparat kepolisian dibantu satpol PP membongkar 
paksa. Dalam penolakannya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara berpegang pada Juklap Kapolri No. Pol Juklap/02/XII/1995 
mengenai Perizinan dan Pemberitahuan Giatmas. Sejauh yang dihimpun media ini, misalnya yang dipublikasi www.polri.
go.id, syarat izin keramaian itu terdiri dari surat pengantar dari kelurahan setempat, selembar fotokopi Kartu Keluarga dan 
KTP yang punya hajat. Jika mendatangkan massa lebih dari seribu orang, melampirkan pula proposal kegiatan, identitas 
penyelenggara atau penanggung jawab, ijin tempat berlangsungnya kegiatan. Entah atas alasan apa kepolisian meminta 
rekomendasi MUI, Depag, Kesbang Linmas!

2. Dari sisi geografi, Bekasi tampaknya masih menjadi “red zone” bagi pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, 
utamanya menyangkut isu rumah ibadah. Bulan ini dua kasus terjadi: perusakan gereja Santo Albertus dan protes warga 
terhadap jemaat HKBP di Tambun Utara. Dalam kasus HKBP pelanggaran pemerintah setempat juga dilakukan dalam 
bentuk tidak memfasilitasi jemaat gereja agar bisa beribadah sebelum proses perizinan mendirikan rumah ibadah diper-
oleh.

3. Kasus rumah ibadah tak hanya menimpa kalangan nonmuslim. Di Temanggung Jawa Tengah masjid LDII dibakar orang 
tak dikenal. Diduga pembakaran terkait dengan sikap keagaman kelompok LDII yang diniali eksklusif. Tapi berkembang 
juga isu bahwa itu terkait dengan pembagian hewan kurban yang tak merata. Seperti diketahui, organisasi yang mulanya 
bernama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI)  lalu berubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) itu banyak ditu-
ding sebagai aliran sesat. Tudingan ini dibantah pihak LDII.

4. Informasi dari Tanjungpura memberi pelajaran jangan mudah untuk memvonis sesat. Bakorpakem Langkat yang menya-
takan Majlis Taklim Fardu Ain (MATFA) sesat mengakui kekeliruanya. Tuduhan itu tidak berdasar. Mungkin saja ceritanya 
akan lain jika MATFA bukan kelompok berpengaruh di wilayah itu. Kelompok ini bisa jadi bernasib sama dengan kelom-
pok lain yang sudah lebih dulu dicap, lalu berakhir di sel penjara. Langkah Bakorpakem sekilas menjelaskan pendirian 
mereka plin-plan dan takut akan tekanan massa.  

5. Pelarangan pembuatan patung Sultan Hasanudin Banten karena akan dijadikan tempat pemujaan menunjukkan para-
digma agamawan kita yang melihat umat sebagai yang pasif, primitif, pendek pikiran, dan karenanya harus dididik dan 
diperingatkan dengan fatwa. Pandangan ini tentu mengerdilkan kecerdasan masyarakat. Sekarang zaman sudah beru-
bah, pendidikan masyarakat sudah jauh berkembang, jauh lebih cerdas. Akan sangat elok jika mereka konsisten saja pada 
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