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Pengantar Redaksi

Isu penodaan agama kembali mencuat 
setelah tim kuasa yang tergabung da-
lam Tim Advokasi Kebebasan Beragama 

(TAKB) mengajukan uji materi terhadap 
UU No 1 PNPS/1965 tentang Pencegahan, 
 Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama 
sejak November tahun lalu. Menurut tim 
ini, undang-undang tersebut bertentangan 
dengan prinsip negara hukum dan sejumlah 
pasal terkait kebebasan beragama dan ber-
keyakinan dalam UUD 45.  Aturan inilah 
yang telah menjerat puluhan orang atas 
nama penodaan. Namun bagi sebagian besar 
 kalangan, undang-undang itu tetap diperlu-
kan untuk mengatur tindak penodaan agama. 
Hingga berita ini diturunkan sidang uji materi 
ini masih berlangsung “panas”. Sejumlah or-
mas Islam seperti FPI, Garis, dan HTI getol 
menghadiri sidang dan melakukan aksi demo 
di depan gedung MK.

MRORI edisi ini juga menurunkan 
“informasi langganan” mengenai korban 
atas pasal  penodaan: 156a KUHP. Kali ini 
 menimpa FX Marjono (54 tahun) mantan do-
sen Universitas Widya Dharma (Unwidha) Kla-
ten. Pernyataannya dalam sambutan mem-
buka sidang ujian skripsi empat mahasiswa 
berdurasi 10 menit mewakili rektor pada 17 
April 2009, dinilai bentuk penistaan agama 
lalu dilaporkan ke kepolisian setempat. Atas 
perbuatan itu ia divonis dua tahun penjara 
oleh PN Klaten Rabu (6/1).

Pasal penodaan ini juga tengah mengintai 
Beben Bentar pimpinan kelompok “Friday” 
dari Majalengka yang rumahnya dirusak mas-
sa, atau Surge Eden di Cirebon yang meng-
alami nasib serupa dan kini didakwa pasal 
asusila. Masih ada lagi orang seperti Sucahyo 
Apriliawan dari Situbondo atau Paruru Da-
eng Tau dari Makassar yang disesatkan dan 
tengah diselidik atas kasus penodaan agama. 
Itulah sederet potret problem pasal penodaan 
yang kini masih berjalan.

Di luar isu ini, media ini juga menurunkan 
informasi tentang pembakaran dua gereja di 
Padang Lawas Sumatera Utara, protes warga 
di Lombok Utara terhadap pejabat PU yang 
menganggap adat mereka syirik, pro-kontra 
pembangunan Islamic Center di Mataram, 
atau penyesatan kelompok A’maliyah di Pati 
Jawa Tengah.

 Selamat Membaca!

Komnas HAM Desak Revisi UU Penodaan 
Agama
Alamsyah M. Dja’far

Terkait wacana permohonan uji ma-
teri yang dilakukan Tim Advokasi 
Kebebasan Beragama pada 

Nopember 2009, Ketua Komisi Na-
sional (Komnas) HAM Ifdhal Kasim ikut 
 berpendapat. Pihaknya mendesak agar 
UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencega-
han, Penyalahgunaan dan atau Peno-
daan Agama di revisi.   

Selain PNPS, yang perlu ditinjau 
ulang menurut Ifdhal adalah Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri No 01/BER/MDN-
MAG/1969 tentang pendirian rumah 
ibadah. Menurutnya, instrumen hukum 
tersebut tak menyelesaikan pesoalan 
tapi justru memunculkan masalah lain. 
“SKB menteri, misalnya, tak bisa menye-
lesaikan persoalan ketika pemeluk suatu 
agama akan mendirikan rumah ibadah. 
Pembongkaran atau penutupan rumah 
ibadah tetap saja terjadi dalam sepuluh 
tahun terakhir ini,” kata dia di sela-sela 
diskusi Jaminan Perlindungan HAM oleh 
Negara, Khususnya dalam Menjalankan 
Ibadah dan Keyakinan di Balai Kota 
Surakarta, Senin (10/1) seperti dikutip 

Suara Merdeka.
Dalam catatan Komnas HAM, kasus 

terkait kebebasan beragama berupa 
pengusiran kelompok tertentu, pe-
nutupan atau pembongkaran rumah 
 ibadah agama tertentu atau razia ter-
hadap kaum tertentu sepanjang 2009 
mencapai 100 kasus. Sejumlah lembaga 
seperti the Wahid Institute dan Setara 
 Institute melaporkan lebih banyak dari 
itu.

Uji materi terhadap UU ini diajukan 
sejumlah LSM yang tergabung dalam 
kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Ke-
bebasan Beragama dan Berkeyakinan 
(AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, 
PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat 
Setara, Desantara Foundation, dan YL-
BHI.

Merespon usaha ini Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) meminta agar 
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji 
materi itu. Permintaan itu menjadi salah 
satu butir pernyataan politik PPP yang 
dihasilkan dalam Rakernas II di Medan 
29 hingga 31 Januari 2010.

Alasannya, pencabutan PNPS berten-

AKKBB bertemu Ketua Komnas HAM.                                                 Foto/Ulum
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Selama tahun 2010 Menteri Agama 
(Menag) Suryadharma Ali beren-
cana membangun minimal 100 

masjid di seluruh Indonesia. Ia mengaku 
prihatin dengan kondisi sejumlah tem-
pat yang harus meminta sumbangan 
di jalan-jalan untuk dana pembangu-
nan masjid. Program pembangunan 
masjid yang dimaksudkan ini akan 
menggunakan Dana Abadi Umat (DAU) 
yang hingga kini mencapai 22 triliun 
rupiah. Rencana ini ditegaskan dalam 
sambutannya saat peletakan batu per-
tama pembangunan Gedung PBNU II 
di Jakarta (26/01) sebagaimana dikutip 
 republika.co.id (26/01).  

Dalam acara yang dihadiri mantan 
Menang H. Muhammad Maftuh Basyu-
ni, Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan para 
tokoh umat Islam, Suryadharma menya-
takan program ini sudah dibicarakan 
dengan Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono dan pihaknya sedang meng-
kaji aturan hukumnya agar penggunaan 
dana masyarakat tersebut tidak berma-
salah secara hukum di kemudian hari. 
“Aturan hukum penggunaan DAU kini 
tengah dipelajari oleh satu tim sehing-
ga diharapkan dikemudian hari tak ada 
persoalan tentang penggunaan dana  
tersebut,” jelasnya seperti dikutip duta-
masyarakat (27/ 01). 

Kalau prosedur hukumnya su-
dah jelas, rencana program ini bisa 
 direalisasikan secepatnya. Yang ter-
penting, penggunaan uang DAU ini 
harus benar-benar dioptimalkan bagi 
kepentingan masyarakat. Menag sangat 
menyayangkan jika dana tersebut tidak 
digunakan untuk masyarakat kem-

bali. Rencana pembangunan 100 ru-
mah ibadah tersebut bisa jadi lebih, 
karena mungkin di suatu tempat cuma 
membutuhkan mushala bukan masjid. 
“Mungkin saja akan lebih dari 100 tem-
pat ibadah. Namun yang jelas jumlah 
minimal untuk tahun 2010 ini 100 mas-
jid,” tegas Suryadharma Ali seperti ditulis 
republika.co.id (26/01)

Semestinya rumah ibadah pemeluk 
agama di luar Islam juga turut diper-
hatikan. Agar rencana program pemba-
ngunan masjid tersebut tidak menim-
bulkan kesan diskriminatif dan hege-
moni mayoritas. Apalagi sudah menjadi 
rahasia umum bahwa pendirian rumah 
ibadah oleh kelompok minoritas di In-
donesia ini sedikit mengalami kesulitan. 
Masih sering kita dengar konflik keaga-
maan yang disebabkan problem pendiri-
an rumah ibadah.

Bagaimanapun, kelompok agama 
non-Islam juga memiliki keinginan 
yang sama untuk memiliki tempat iba-

 tangan dengan pancasila sebagai dasar 
negara serta falsafah bangsa dan UUD 
1945 yang didasarkan atas prinsip 
Ketuhanan Yang maha Esa. Bagi PPP itu 
menegaskan ada hubungan simbiosis 
agama dengan negara.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) mengatakan, 
 pengajuan uji materi terhadap UU pe-
nodaan agama tersebut lebih hebat 
dibandingkan dengan kasus Bank Cen-
tury karena uji materi tersebut mem-
bolehkan kekebasan beragama tanpa 
batas. Jika itu dikabulkan maka dikha-
watirkan akan muncul kebebasan bera-
gama tanpa batas. Akan muncul berba-
gai aliran keagamaan yang kalaupun 
aliran tersebut adalah menyinggung 
agama lain tapi dianggap dibenarkan 

secara hukum (Antara News, 31/01)
Senada dengan PPP, Ketua Umum 

PBNU Hasyim Muzadi juga menegaskan 
peraturan perundangan mengenai 
penistaan dan atau penodaan agama 
harus dipertahankan. “Kita berharap 
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji 
materi undang-undang itu,” katanya usai 
membuka Rakernas I Majelis Alumni Ika-
tan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, 
Minggu (Antara News, 31/01/2010). 
Sebelumnya Hasyim juga sempat 
 menuding kelompok yang mengajukan 
permohonan uji materi sebagai ateis.

Dalam sidang pendahuluan di 
Mahkamah Konstitusi pada Selasa 
(17/11), pihak pemohon mengajukan 
draf setebal 62 halaman. Dalam draf yang 
dibacakan itu tim kuasa menegaskan 
jika 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 terse-
but sudah dilindungi seperti Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
pasal 18, Kovenan Internasional tentang 
Hak Sipil dan Politik (ICPPR) yang di-
ratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005. 
Choirul Anam, salah satu anggota TAKB 
dengan tegas meminta jika PNPS tak 
diberlakukan, dan soal kebebasan be-
ragama berkeyakinan cukup diatur pa-
sal 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 Sala-
mullah, Ardi Husain karena penerbitan 
buku Gelap Menuju Terang 2 (MGMT2),  
Sumardin atas kasus salat bersiul, dan 
Yusman Roy atas kasus salat dwibahasa. 
Dari sejumlah kasus itu, tim menilai 
adanya kerancuan mengenai unsur dan 
tindakan penodaan agama. 

Hingga berita ini diturunkan persi-
dangan PNPS di MK masih terus berjalan 
yang dibayangi sejumlah demonstrasi 
penolakan dari sejumlah ormas keisla-
man. M 

Depag Rencanakan Bangun 100 Masjid
Noor Rohman

“Mungkin saja akan lebih 
dari 100 tempat ibadah. 

Namun yang jelas jumlah 
minimal untuk tahun 
2010 ini 100 masjid,” 

Suryadharma Ali 

Tim kuasa menegaskan jika 
PNPS bertentangan dengan 

prinsip “Negara Hukum” 
sebagaimana tercantum 

dalam pasal 1 ayat 3 UUD 
1945. Di samping itu UU 
ini juga muncul di masa 

darurat yang berarti berlaku 
sementara. 
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Geram Rusak Rumah Beben 
Alamsyah M. Dja’far 

Dengan bergelantungan di bam-
bu rangka penyangga genting, 
beberapa orang menendang 

genting-genting hingga mencuat ke 
halaman rumah berdinding kayu ini. 
Sebagian orang lagi naik ke atap rumah 
berbentuk undak-undak tersebut, men-
gangkat genting-genting, lalu melem-
parnya ke tanah. Sebelumnya mereka 
sempat menyisir dan menghancurkan 
dinding-dinding rumah ini. Tak ada per-
lawanan, sebab saat eksekusi terjadi tak 
tampak tuan rumah.

Rumah yang diluluhlantakkan pada 
Senin (11/1) pertengahan Januari lalu 
ini adalah milik Beben Bentar, pimpinan 
sebuah kelompok yang diduga sesat 
di Desa Ranji Wetan Kecamatan Ka-
sokandel, Kabupaten Majalengka Jawa 
Barat. Rumah itu terletak di pedalaman 
kampung. Untuk sampai ke tempat ini 
puluhan orang yang menamakan diri 
Gerakan Anti Maksiat (Geram) Majaleng-
ka tersebut mesti berjalan sekitar satu 
setengah kilometer dari kampung ter-

dekat. Pikiran Rakyat memberitakan, kel-
ompok yang merusak adalah anggota 
Front Pembela Islam alias FPI (11/1).

Aksi perusakan oleh kelompok 
 Geram ini dilakukan di bawah penga-
wasan sejumlah personil dari Kepolisian 
Resor Majalengka yang ikut menyisir 
lokasi. Pihak kepolisian mengambil se-
jumlah barang bukti di halaman be-
lakang rumah kelompok yang juga di-
namai sebagai kelompok “Friday”. 

Menurut Kepala Desa Ranji Wetan H. 
Yanto, pembongkaran padepokan di-
lakukan karena keberadaan aliran terse-
but dinilai meresahkan warga. “Kami 
juga sudah dua kali melakukan rapat 
yang dihadiri oleh ratusan warga, tokoh 
masyarakat, serta beberapa pengikut 
aliran tersebut, yang jumlahnya sudah 
mencapai sekitar 70 orang dari berba-
gai daerah termasuk dari wilayah In-
dramayu. Kesimpulannya, masyarakat ti-
dak menoleransi keberadaan kelompok 
aliran tersebut dan kami nyatakan sesat,” 
katanya seperti dikutip Pikiran Rakyat 
(12/01).

Menurutnya, kelompok Bentar yang 
mengaku menjadi titisan Wali Syeh Ma-
lik dari Majapahit ini sudah berjalan sejak 
tiga tahun lalu. Sedang padepokannya 
dibangun lima tahun lalu oleh lelaki yang 
bernama H. Aang yang kini menjadi TKI 
di Arab.Dalam rapat tersebut, menurut 
Yanto, terungkap kalau aliran pimpinan 
Bentar melegalkan manusia bersetubuh 
tanpa ikatan pernikahan, karena izin 

nikah dilakukan oleh pihak gaib. Bentar 
juga mengobati penyakit wanita den-
gan cara berzinah (melakukan persetu-
buhan tanpa ikatan perkawinan—red). 
Mereka yang ingin kaya raya juga mesti 
melakukan zinah. “Dalam pertemuan 
yang dilakukan bersama warga, Bentar 
juga mengaku telah menyetubuhi De 
sebanyak 3 kali serta kakaknya bebera-
pa kali. Padahal kedua kakak beradik ini 
memiliki suami,” kata Yanto seperti diku-
tip Pikiran Rakyat (12/02).

Masih menurut Yanto, Bentar sendiri 
pernah mengaku telah mati, namun 
hidup kembali dan menjelma sebagai 
Syeh Malik dari Majapahit. Sebuah 
kuburan di dekat padepokan diyakini 
sebagai kuburan emas.

Kapolres Majalengka Ajun Komisaris 
Besar Tantan Sulistyana saat berada di 
Ranji Wetan, membenarkan adanya 
pembongkaran padepokan tersebut 
dan para pengikutnya sudah dibubar-
kan. Namun untuk menyikapi kasus itu, 
pihaknya akan melakukan gelar perkara 
terlebih dahulu serta meminta Pakem 
untuk mengkaji ajaran itu. 

Hingga berita ini diturunkan, Bentar 
masih diamankan di Polres Majalengka. 
Bentar tak hanya hanya dituduh menye-
barkan aliran sesat, tapi juga penipuan 
dan perbuatan asusila. Polisi sudah 
menerima laporan korban, Ny. De, yang 
merasa ditipu dan menjadi korban per-
buatan asusila Bentar.   

M

Aksi perusakan oleh 
kelompok Geram ini 
dilakukan di bawah 

pengawasan sejumlah 
personil dari Kepolisian 
Resor Majalengka yang 

ikut menyisir lokasi. 

Surga Eden Digrebek, Tersangka Kemudian
Alamsyah M. Dja’far

Sekitar pukul 07.00 WIB, puluhan 
aparat kepolisian dari Polda Jabar 
bersama sejumlah ormas Islam di 

Cirebon menggerebek dua rumah yang 
diduga pusat kegiatan aliran Surga Eden 
di Desa Pamengkang, Kecamatan Mun-
du, Kabupaten Cirebon, Kamis (14/01). 

Selain mengamankan pimpinannya, 

Ahmad Tantowi (AT), petugas menga-
mankan sedikitnya tujuh anggota kel-
ompok ini. Tiga orang pria, empat orang 
perempuan, termasuk istri Ahmad Tan-
towi bernama Endang(30 tahun) (pikiran 
rakyat.com, 14/01).

Rumah pertama diberi nama Istana 
Surga Eden, disebut-sebut menjadi 

tempat pembaiatan anggota sekaligus 
tempat tinggal sang pemimpin Ahmad 
Tantowi. Dalam penggerebakan, Tan-
towi dan beberapa pengikutnya yang 
sebagian besar perempuan ini dibe-
ritakan sempat melakukan perlawanan. 
Tantowi mencabut keris dan berusaha 
melawan sebelum diringkus petugas. 

dah yang layak guna menjalankan ak-
tivitas keagamaannya. Sehingga tidak 
adil jika prioritasnya hanya mengenai 

 pembangunan masjid. Oleh karena itu, 
sudah seharusnya, Menag turut memikir-
kan bagaimana kelompok agama yang 

lain juga tidak dipersulit ketika hendak 
mendirikan tempat ibadah seperti yang 
selama ini terjadi.   M
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Di rumah kedua, tak jauh dari rumah 
pertama yang diduga menjadi tempat 
tinggal anak asuhnya, penggerebakan 
oleh ormas Islam juga sempat menda-
pat perlawan (antaranews.com, 14/01). 

Dalam penggerebekan itu aparat 
mengaku menemukan sebuah kolam 
yang dihiasi patung wanita telanjang, 
persis di depan kamar Tantowi. Selain 
itu ditemukan juga keris dan berbagai 
benda yang diduga digunakan sebagai 
alat ritual. Penggerebekan dilakukan 
petugas berdasarkan keterangan salah 
seorang mantan pengikut kelompok 
Surga Eden bernama Andi (40). Menurut 
Andi, Tantowi menyatakan diri sebagai 
Tuhan dan boleh menggauli pengikut 
perempuannya. “Saya pernah menjadi 
pengikut Surga Aden ini. Namun sete-
lah ada upaya Tantowi akan menggauli 
istri saya dengan dalih syarat menjadi 
pengikutnya, saya tidak terima dan 
langsung keluar dari ajaran dia. Kemu-
dian saya laporkan hal ini kepada polisi,” 
katanya (antaranews.com, 14/01).

Sehari berikutnya, Kepolisian Dae-
rah Jawa Barat resmi menetapkan tiga 
tersangka. Ketiganya adalah AT dan 
 istrinya, E, serta dua orang pengikutnya. 
Keempatnya saat itu masih berstatus 
sebagai tersangka pencabulan. “Untuk 
dugaan kasus penodaan agama kelom-
pok ini masih kami dalami karena juga 
harus minta keterangan saksi ahli,” kata 
Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa 
Barat Komisaris Besar Abdul Halim Ju-
mat (tempointeraktif.com, 15/1).

Abdul juga menjelaskan dari rumah 
Tantowi itu polisi telah menyita barang 
bukti antara lain satu paket dan satu ko-
por buku ajaran Surga Eden, lima buku 
cara berhubungan seksual, 60 lembar 
kwitansi pengikut Surga Eden. Juga 
sejumlah foto cabul Ahmad Tantowi 
berikut dua rol film negatifnya.

Para tersangka kasus terancam di-
jerat Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) pasal 165a huruf tentang 
penodaan agama. Juga pasal 285 ten-
tang pencabulan, dan pasal 335 ten-
tang perbuatan tidak menyenangkan. 
Ahmad dijerat dengan Pasal 289 dan 
335, istri dan dua orang pembantunya 
dijerat dengan Pasal 55-56 karena telah 
membantu melakukan kejahatan.

Hari minggunya  (17/01) giliran ra-
tusan warga, tokoh ulama, dan santri 
Cirebon yang mendatangi dua rumah 
kelompok Surga Eden itu. Mereka me-
lempari rumah Tantowi yang berada di 
Kampung Surapandan, Kelurahan Ar-
gasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota 
Cirebon tersebut. Beruntung aksi ber-
hasil dilerai pimpinan aksi yang men-
gatasnamakan Forum Silaturahmi Kota 
Wali (Poskamal) ini.

Massa kemudian menyegel rumah 
yang dijadikan pusat kegiatan Surga 
Eden itu. Begitu juga dengan rumah 
di Desa Pamengkang. Mereka mema-
sang berbagai poster dan foto pimpi-
nan kelompok ini dan sejumlah tulisan 
berisikan kecaman kepada kelompok 
tersebut.

Untuk menyelidiki dugaan penista-
an, MUI turut diminta bantuannya oleh 
 kepolisian. Untuk bisa membuktikan 
kesesatan itu Sekretaris Umum (Sekum) 
MUI Jabar, Rafani Achyar, mengatakan 
harus bisa membuktikan sepuluh kri-
teria, di antaranya mengaku Nabi, ber-
temu malaikat dan mengaku sudah 
mendapatkan wahyu. “Kalau beberapa 
hal sudah terbukti, maka ajaran atau 
aliran itu bisa dikategorikan sesat,” ka-
tanya di Mapolda Jabar (kamis 21/01) 
didampingi tiga pengurus MUI lainnya.

Saat ini, kata Rafani, pihaknya 

 mengaku baru mulai mempelajari bukti-
bukti dari kepolisian berupa buku-buku 
berisi tulisan tangan AT yang diduga di-
jadikan dasar ajaran aliran Surga Eden. 
Di dalamnya, AT juga menuliskan be-
berapa ayat al-Quran. Buku-buku terse-
but terdiri dari delapan seri yang renca-
nanya akan dipelajari dua belas orang 
anggota tim fatwa MUI. 

Sehari sebelumnya, saksi ahli dari 
Lembaga Penelitian dan Pengkajian 
Islam (LPPI) Amin Jamaludin juga da-
tang ke Mapolda Jabar sebagai saksi 
ahli. Amin mengatakan, penyidik 
 menemukan surat Al-Ahzab ayat 50-51 
di al-Quran yang diduga disalahartikan 
tersangka. Ada juga beberapa Hadis 
yang diplintir tersangka AT (pikiran-
 rakyat.com, 21/01).

Kepada Amin, Tantowi mengaku 
belajar agama dari seseorang di Jakarta.  
“Tetapi tidak tahu orang tersebut ting-
gal dimana,” katanya seperti dikutip 
 detik.com (21/1/2010).

Hingga berita ini ditulis, penyelidikan 
kesesatan kelompok Surga Eden masih 
terus diselidiki. Aparat juga sudah men-
datangi kembali rumah yang dijadikan 
pusat kegiatan kelompok AT. Bahkan 
sempat terjadi insiden kecil saat romo-
biongan MUI, Polda Jawa Barat dan se-
jumlah wartawan mendatangi rumah 
tersebut pada Senin (08/02). 

Lantai rumah kedua yang terbuat 
dari bambu ambruk dan membuat 
belasan rombongan pemeriksa, ter-
masuk wartawan terjebur dalam kolam 
yang ada di bawahnya. Kejadian be-
rawal ketika tim dari MUI dan Polda 
 memasuki salah satu sudut ruangan 
rumah kedua. Mereka melewati satu ru-
angan dengan lantai dari bambu. Saat 
lewat, tampaknya lantai tak kuat me-
nahan beban. Tiba-tiba kraaaak, dalam 
 hitungan detik, lantai rumah itu ambruk 
dan memuat yang diatasnya terjebur ke 
dalam kolam air yang ada di dalamnya. 
Tinggi lubang itu dengan lantai, kira-
kira dua meter. Beberapa wartawan dan 
aparat mengalami luka ringan dan kese-
leo akibat peristiwa itu.   M

Menodai Agama, Dosen Unwidha Dihukum 2 tahun
Tedi Kholiludin

Sehari berikutnya, 
Kepolisian Daerah Jawa 
Barat resmi menetapkan 

tiga tersangka. Ketiganya 
adalah AT dan istrinya, 

E, serta dua orang 
pengikutnya. Keempatnya 

saat itu masih berstatus 
sebagai tersangka 

pencabulan. 

“Saya sendiri yang ke sana 
dan memang ajarannya 

menyesatkan seperti Syekh 
Siti Jenar. Saya khawatir 

kalau tida dicegah bisa 
semakin menyesatkan 

umat”
Asmu’i Syadzali 

Majelis Hakim Pengadilan Nege-
ri (PN) Klaten akhirnya men-
jatuhkan vonis kurungan se-

lama dua tahun kepada Marjono, 54, 
warga Desa Ngalas Kecamatan Klaten 
Selatan, Rabu (6/1). Mantan dosen Uni-

versitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten 
itu dianggap secara sah dan meyakinkan 
melakukan penistaan agama di depan 
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umum. 
Hal itu terungkap dalam persidangan 

di PN Klaten. Persidangan yang diha-
diri massa Front Umat Islam (FUI) dan 
Front Pembela Islam (FPI) tersebut 
dikawal ketat puluhan aparat kepoli-
sian yang dipimpin langsung Kapolres 
Klaten, AKBP Agus Djaka Santosa. Demi 
 mengantisipasi hal-hal yang tak di-
inginkan, pengunjung yang akan masuk 
PN diperiksa dengan metal detector.

Ketua Majelis Hakim, Santun Si-
mamora SH MHum dalam kesempatan 

itu menyatakan, Marjono secara sah 
dan meyakinkan melakukan peno-
daan agama yang diakui di Indonesia, 
 sehingga dijatuhi hukuman penjara dua 
tahun. “Setelah mendengarkan ketera-
ngan saksi dan barang bukti, terdakwa 
terbukti melakukan penistaan agama,” 
tegas dia.

Selain dikenai hukuman penjara 
dua tahun potong masa tahanan yang 
telah dijalaninya, terdakwa juga dibe-
bani membayar biaya perkara Rp 2.500. 
 Menurut Santun, hal yang memberatkan 
adalah karena terdakwa saat melakukan 
perbuatan itu tengah menjabat sebagai 
dosen dan pegawai negeri sipil (PNS). 
Seharusnya, lanjutnya, terdakwa mem-
berikan contoh kepada mahasiswa atau 
masyarakat untuk menjalin kerukunan 
umat beragama.

Terdakwa juga dinilainya berbelit-
belit dalam memberikan keterangan 
di persidangan. Namun majelis hakim 
menghargai pernyataan terdakwa yang 
akhirnya mengakui salah dan memin-
ta maaf. Vonis dua tahun penjara itu, 

 menurut hakim bukan semata-mata 
untuk menghukum terdakwa, tetapi di-
harapkan nantinya terdakwa bisa mere-
nung dan tidak mengulangi perbuatan-
nya di lain waktu.

Sebelum vonis dibacakan, JPU 
Hadijono Sidayat SH dalam tuntutan-
nya menilai perbuatan terdakwa pada 
April 2008 dengan melempar kata tak 
 senonoh kepada empat mahasiswa di-
anggap memenuhi unsur yang dijerat 
dalam Pasal 156 a KUHP. Oleh sebab 
itu, JPU menuntut dua tahun penjara 
 dengan perintah segera masuk ta-
hanan. Seusai pembacaan tuntutan, 
sidang sempat diskors 15 menit dan 
dilanjutkan dengan pembacaan pu-
tusan. Atas vonis dua tahun tersebut, 
terdakwa maupun JPU menyatakan 
pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa, 
Gino SH, meminta hakim meringankan 
putusan. Sebab, setelah kejadian itu ter-
dakwa mengakui kesalahan dan sudah 
meminta maaf.

(Sumber: Solo Pos dan Radar Solo). M

Ketua Majelis Hakim, 
Santun Simamora SH 

MHum dalam kesempatan 
itu menyatakan, Marjono 

secara sah dan meyakinkan 
melakukan penodaan 
agama yang diakui di 

Indonesia, sehingga 
dijatuhi hukuman penjara 

dua tahun. 

PCNU Pati Sesatkan Kelompok A’maliyah 
Tedi Kholiludin

Warga Nahdliyyin siap berha-
dapan dengan kelompok 
A’maliyyah jika mereka masih 

mengembangkan ajarannya di Kabupa-
ten Pati. Seperti dilansir Suara Merdeka, 
komunitas yang berpusat di Desa Su-
kopuluhan, Kecamatan Pucakwangi itu 

dianggap sesat oleh kalangan ulama 
karena mengajarkan tentang wahdatul 
wujud atau manunggaling kawula gusti 
(26/01). 

Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nah-
dlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati KH 
Asmu’i Syadzali mengaku telah menyam-
bangi tempat berkumpulnya kelompok 
tersebut. Dalam kesempatan itu, ia dia 
bersama ulama NU lainnya meminta 
pemimpin A’maliyah menghentikan ak-
tivitas perkumpulannya. Tetapi seperti-
nya hal itu tidak diindahkan. 

“Saya sendiri yang ke sana dan me-
mang ajarannya menyesatkan seperti 
Syekh Siti Jenar. Saya khawatir kalau 
 tidak dicegah bisa semakin menye-
satkan umat” jelasnya seperti dikutip 
Suara Merdeka. 

Dia juga telah memiliki bukti kuat 
berupa buku-buku yang diajarkan 
 kelompok itu. Jika tidak segera dihen-
tikan, maka Asmu’i akan mengerahkan 
masanya untuk membubarkan paksa 
dan mengusir para pemimpinnya. 

Ketua MUI Kabupaten Pati KH Abdul 
Mudjib Sholeh menyatakan pihaknya te-
lah menyampaikan rekomendasi bahwa 
A’maliyah merupakan aliran sesat ke 
Badan Koordinasi Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat (Pakem). 

“Kami sudah mengkaji secara 
mendalam dan dari bukti-bukti serta 
 keterangan mantan pengikutnya yang 
sekarang sudah bertobat, kami meng-
anggap ajaran ini sesat dan menyesat-
kan” tutur Kiai Mudjib.

M

“Saya sendiri yang ke sana 
dan memang ajarannya 

menyesatkan seperti Syekh 
Siti Jenar. Saya khawatir 

kalau tida dicegah bisa 
semakin menyesatkan 

umat”
Asmu’i Syadzali 

Yayasan Fajrul Islam Ditolak Warga 
Tedi Kholiludin

Karena dianggap memiliki ajaran 
yang berbeda, warga Desa Rowo-
yoso, Kecamatan Wonokerto Kabu-

paten Pekalongan menolak keberadaan 

TK dan SD yang didirikan Yayasan Fajrul 
 Islam. Selain dinilai memiliki ajaran yang 
berbeda pembangunan TK dan SD yang 
tidak melibatkan warga juga menjadi 

pemicu lainnya. Warga kemudian mem-
berikan tenggang waktu sampai enam 
bulan kemudian agar sekolahan itu 
 segera dipindah ke luar desa. 
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Seperti dikutip Wawasan, Sekdes 
Rowoyoso Yudi Tardi membenarkan 
adanya penolakan warga atas kebe-
radaan sekolah TK dan SD yang didiri-
kan Yayasan Fajrul Islam (13/01). Warga, 
menurut Yudi, menganggap ajaran ya-
yasan itu berbeda dengan ajaran umum 
di lingkungan setempat yang sebagian 
besar adalah warga NU dan Muham-
madiyyah. 

Selain itu, para pengajar dan murid 
di sekolahan itu berasal dari luar daerah 
semua. “Awalnya, rumah itu dikontrak 
orang. Jika hanya dikontrak, kami bisa 
menerima. Tetapi tiba-tiba kok dijadikan 
sekolah. Prosesnya bagaimana. Tidak 
ada musyawarah dengan warga. Para 

pengurus yayasan pun jika rapat pada 
malam hari”, ujar dia seperti dilansir Wa-
wasan. 

Dikatakan, keberadaan sekolahan itu 
sudah ada sejak setengah tahun yang 
lalu. Saat ini, lanjutnya, murid TK sekitar 
13 anak dan murid SD sebanyak 10 anak. 
Para siswa berasal dari luar desa. Menyi-
kapi penolakan warga, perwakilan dan 
pengurus yayasan dipertemukan. Hasil-
nya pengurus yayasan meminta waktu 
enam bulan untuk pindah lokasi. Alasan-
nya, agar proses belajar mengajar tahun 
ajaran ini selesai. “Namun sebagian war-
ga masih ada yang keberatan dengan 
kesepakatan ini. Ada warga yang ingin 
sekolahan itu segera dipindah,” ujar dia. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pekalongan, Tri Panji Irianto mengatakan 
pihaknya akan membentuk tim untuk 
mendalami kasus tersebut. Dinas Pen-
didikan baru mendengar keberatan dari 
satu pihak. Dengan pembentukan tim 
itu, diharapkan Dinas Pendidikan tidak 
akan salah dalam mengambil keputu-
san.

“Kami baru mendengar satu pihak 
saja. Kami akan bentuk tim untuk mem-
pelajari, sehingga tidak salah dalam 
mengambil sikap,” terang Panji. Dika-
takan, prosedur pendirian sekolah ada-
lah dengan mengajukan izin ke Dinas 
Pendidikan. Syarat untuk membentuk 
sekolah lanjut Panji adalah ada tempat, 
pengajar dan murid. ”Saya belum meli-
hat apakah yayasan itu ada izin atau be-
lum” terang Panji. 

Sementara Kapolsek Wiradesa 
AKP Guntur Tri mengatakan, saat ini 
masih dilakukan koordinasi-koordinasi 
antarpihak. Namun, Guntur belum be-
rani memberikan keterangan secara 
rinci karena belum ada izin dari Kapolres 
Pekalongan AKBP Edy Murbowo SIK, MSi.  
(Sumber: Wawasan, 13 Januari 2010) 

M 

MUI Jatim Haramkan MLM
Noor Rohman

Setelah melakukan pembahasan 
mengenai bisnis multy level mar-
keting (MLM) dalam rapat kerja di 

Wisma Sejahtera, Surabaya (31/12), Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur 
akhirnya mengeluarkan fatwa haram. 
Bisnis yang cenderung eksploitatif dan 
hanya menguntungkan orang-orang di 
level up-line ini diharamkan karena dalam 
praktiknya dinilai mengandung unsur 
gharar (penipuan) yang menyebabkan 

masyarakat terjebak dalam kemudhara-
tan. 

Menurut penjelasan Ketua MUI Ja-
tim, Kiai Haji Abdus Somad Buchori, 
pengharaman terhadap bisnis ini sebe-
narnya sudah lama karena telah banyak 
menuai korban. Adanya unsur ketidak-
jelasan dan persuasi yang berlebihan 
dengan fantasi besarnya akumulasi 
profit, mengakibatkan banyaknya kor-
ban yang ikut bisnis ini. Abdus Somad 
menegaskan bahwa dalam Islam prinsip 
jual beli harus ada barangnya, ada tran-
saksinya dan kedua belah pihak saling 
setuju, tidak seperti MLM yang hanya 
 mengutamakan akumulasi keuntungan 
dan kapitalistik (inilah.com, 01/01)

Sementara itu, pendapat agak sedikit 
berbeda dikemukakan oleh MUI pusat 
yang menyatakan bahwa tidak semua 
bisnis MLM haram. Sebab tak semua 
praktik bisnis ini mengandung unsur 
gharar (ketidakjelasan--red). “Tidak se-
mua jenis MLM itu haram, banyak jenis-
nya. Selama memenuhi praktek jual beli, 
tidak apa-apa. Tergantung dari jenisnya,” 

terang Asrorun Niam, Wakil Sekretaris 
Komisi Fatwa MUI, seperti dikutip inilah.
com (01/01). Selama berpegang pada 
rinsip jual beli, suka sama suka dan ada 
kejelasan barang maka diperbolehkan. 
“Tidak semua MLM terlarang dan tidak 
semua diperbolehkan,” imbuhnya.

Di lain pihak, pakar Marketing Liza 
Felicia Wulandari mengatakan, metode 
bisnis MLM tidak perlu diharamkan, 
cukup ditertibkan saja pelaku bisnis-
nya. “Masalahnya masih banyak yang 
menjadikan MLM sebagai penghasilan 
utama, itu sangat disayangkan jika di-
haramkan. Tingkat lapangan pekerja 
yang tersedia di Indonesia tidak sesuai 
degan jumlah pencari pekerjaan,” tutur 
Liza seperti ditulis Inilah.com (02/01).

Pakar marketing ini menjelaskan 
bahwa metode bisnis MLM, secara ni-
lai komersial merupakan bagian dari 
 strategi bisnis dalam meraih keuntu-
ngan. Namun secara nilai etika bisnis, 
MLM memang bisa saja melanggar eti-
ka bisnis. Menurutnya, yang terpenting 
dilakukan adalah menertibkan pelaku 

Warga, menurut Yudi, 
menganggap ajaran 
yayasan itu berbeda 

dengan ajaran umum 
di lingkungan setempat 

yang sebagian besar 
adalah warga NU dan 

 Muhammadiyyah. 

“Masalahnya masih banyak 
yang menjadikan MLM 

sebagai penghasilan utama, 
itu sangat disayangkan 

jika diharamkan. Tingkat 
lapangan pekerja yang 

tersedia di Indonesia 
tidak sesuai degan jumlah 

pencari pekerjaan,”
Liza Felicia Wulandari 

“Kami baru mendengar 
satu pihak saja. Kami 

akan bentuk tim untuk 
mempelajari, sehingga 

tidak salah dalam 
mengambil sikap,”

Panji
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Sebagian besar masyarakat mus-
lim Indonesia bersepakat Pan-
casila compatible dengan syariat 

Islam. Oleh karena itu, jauh dari lubuk 
hati mereka tak ada keinginan untuk 
mengubah Negara Kesatuan Rebuplik 
Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pan-
casila ini menjadi negara Islam. Di sisi 
lain, memang ada sebagian orang yang 
menentang bahkan anti-Pancasila kare-
na dianggap tidak sesuai dengan syariat 
Islam, seperti kasus yang terjadi di Desa 
Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Ka-
bupaten Sumenep. Seorang kiai yang 
cukup populis di Madura, Kiai Achmad 
Munib, menentang Pancasila sebagai 
asas negara dan berhasrat mendirikan 
negara Islam. 

Secara simbolis, resistensinya ter-
hadap Pancasila diekspresikan dengan 

membangun sebuah masjid yang 
diberi nama Masjid Anti-Pancasila. Mas-
jid ini terbuka untuk umum, siapapun 
diperbolehkan melaksanakan salat dan 
beribadah di dalamnya. Di bagian de-
pan masjid terdapat plakat bertuliskan 
Arab pegon “Anti-Pancasila Kewajiban 
Kita Umat Islam”. 

Aparat kepolisian setempat tahu 
betul keberadaan kiai anti-Pancasila 
ini. Karena ajarannya dinilai tidak ber-
dampak pada lingkungan sekitar, maka 
polisi merasa belum perlu mengam-
bil tindakan pada yang bersangkutan. 
Wakapolres Sumenep, Kompol Achmad 
Husin, menegaskan bahwa setiap war-
ga negara harus punya ideologi yang 
mencerminkan integritas bagi bangsa 
Indonesia. Akan tetapi, ia juga menya-
dari bahwa keinginan untuk mendirikan 
negara Islam dan menyatakan anti-Pan-
casila merupakan hak individu. “Selama 
keinginan itu tidak berdampak pada 
warga dan tidak ada pengikutnya, biar-
kan saja,” ujar Kompol Achmad Husin, di 
ruang kerjanya, Jalan Urip Sumoharjo. 
detikSurabaya.com (06/01)

Berbeda dengan pandangan Kiai 
Munib, Ketua Pengurus Wilayah Nahd-
latul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mu-
tawakil Allallah, menilai bahwa kelima 
sila Pancasila tidak ada yang kontradiksi 
dengan syariat Islam. Berdasarkan Muk-
tamar NU dan Munas Alim Ulama NU 
tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafi-
yah Asembagus, Situbondo, NU secara 
tegas menyatakan bahwa Pancasila 

adalah satu-satunya asas tunggal Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
dan setiap sila mulai dari sila pertama 
hingga sila kelima tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. “Keputusan para 
alim ulama NU ini sudah final. Pancasila 
tidak bertentangan dengan syariat Is-
lam. Kalau ada orang yang anti-Pan-
casila berarti orang itu tidak paham ten-
tang makna dan korelasi dari setiap sila 
Pancasila,” tegas Kiai Mutawakil seperti 
 ditulis detiksurabaya.com (6/01).

Meski demikian, pengasuh Pondok 
Pensantren Gengong, Kraksaan, Ka-
bupaten Probolinggo ini menyatakan 
tidak perlu ada tindakan khusus terha-
dap dakwah anti-Pancasila. Beliau yakin 
ajaran tersebut tidak akan diterima 
masyarakat. Hanya saja ulama di seki-
tarnya perlu memberikan pemahaman 
yang bersangkutan agar tidak menye-
barkan serta menanyakan apa argu-
mentasinya menganggap pancasila 
tidak sesuai syariat Islam. 

Menurut Ketua MUI Kecamatan 
 Dasuk, Sumenep, KH Syamsul Arifin, 
ajaran agama yang disampaikan Kiai 
Munib ini tidak ada yang aneh. Ajaran-
nya sama dengan ajaran Islam pada 
umumnya, praktik ibadah dan perilaku 
setiap harinya tidak menyimpang dari 
Hadist dan al-Quran. Ternyata, ajaran 
anti Pancasila ini tidak berdampak pada 
masyarakat sekitar. Bahkan, warga seki-
tar menilai ajaran tersebut aneh dan 
tidak perlu diikuti. 

M

Kiai Berdakwah Anti-Pancasila
Noor Rohman

Pimpinan Brayat Agung Terancam Disel 
Alamsyah M. Dja’far 

Sanksi penjara karena duga-
an penodaan agama kembali 
 mengintai. Kali ini giliran Sucahyo 

Apriliawan pimpinan aliran sesat Brayat 
Agung di Situbondo Jawa Timur. Karena 

dugaan menyimpang inilah Sucahyo ali-
as Pangeran Agung itu dijemput paksa 
anggota Polres Situbondo, Jawa Timur 
di rumahnya, Selasa malam (19/1). Polisi 
juga ikut mengamankan para pengikut 

Agung untuk dimintai keterangan. Saat 
dibawa dari rumahnya di Desa Sekarpu-
tih, Bondowoso, ke Mapolres Situbondo 
Agung menggunakan pakaian adat 
Jawa. 

Menurut Ketua MUI 
Kecamatan Dasuk, 

Sumenep, KH Syamsul 
Arifin, ajaran agama 

yang disampaikan Kiai 
Munib ini tidak ada yang 

aneh. Ajarannya sama 
dengan ajaran Islam pada 
umumnya, praktik ibadah 

dan perilaku setiap harinya 
tidak menyimpang dari 

Hadist dan al-Quran. 

bisnis MLM yang tidak terbuka dan me-
langgar etika bisnis. Karena mereka ini-
lah yang merugikan masyarakat. Salah 
satu mekanisme yang bisa digunakan 

sebagai upaya penertiban ini adalah 
mengharuskan mereka mendaftarkan 
usahanya ke Departemen Perdagangan 
RI dan melaporkan juga produknya 

ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan 
makanan) jika bisnis tersebut berkaitan 
dengan barang konsumsi (inilah.com 
(02/01).   M
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Selama menjalani pemeriksaan di 
Mapolres Situbondo, Agung kelihatan 
tenang menjawab pertanyaan polisi. Ia 
juga mengisahkan seputar keyakinan-
nya tentang keagamaan. Polisi bahkan 
menduga Agung mengalami depresi 
atau gangguan kejiwaan, karena selama 
pemeriksaan Agung tidak bisa men-
jelaskan secara jelas darimana ilmu dan 
gurunya berada. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa 
Timur memvonis Brayat Agung termas-
uk kategori sesat karena tidak mengajar-
kan ajaran Islam yang semestinya. “Jika 
ada yang tidak boleh salat, maka hal itu 
diangap sudah jadi aliran sesat,” kata Ket-
ua MUI Jatim Abu Somad Buchori sep-
erti dikutip okezone.com Selasa (19/01). 
Kelompok ini kata Buchori bisa diancam 
pasal 156a KUHP tentang Penodaan 
Agama dengan ancaman lima tahun 
penjara.

MUI Kabupaten Situbondo, Jatim, 
pada Selasa juga melakukan interogasi 
kepada para pengikut Brayat Agung. 
“Kami sudah turun ke lokasi mereka di 
Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, 

Situbondo, tapi pemimpin mereka su-
dah kabur,” kata Ketua MUI Situbondo 
Kiai R Abdullah Faqih Ghufron (Antara 
News, 19/01)

Tapi tokoh ini tak berani menyebut 
kelompok berangotakan 25-30 pengikut 
ini sebagai sesat. Mereka, kata Kiai Faqih 
hanya menerapkan ajaran Islam yang 
tidak benar. “Mereka tetap mengakui 
Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, 
tapi mereka merasa cukup salat dengan 
semedi atau sekadar eling (ingat). Jadi, 
mereka mirip dengan Islam Kejawen, 
bukan aliran sesat,” katanya (Antara News, 
19/01/2010).

Salah satu ajaran yang dianggap 
 sesat itu adalah bahwa ibadah salat 
konon cukup dengan semedi atau seka-
dar eling (ingat). Mereka, menurut MUI 
Situbondo juga memahami ajaran nabi 
seenaknya sendiri, seperti ‘buroq’ dalam 
Isra Mikraj diartikan ‘buka rok’. 

Agung sendiri sudah menyatakan 
minta maaf dan akan kembali kejalan 
Islam. “Kalau ada tingkah laku saya yang 
kurang berkenan, saya minta maaf. Saya 
akan tinggalkan Gelung (Desa Gelung, 
Kecamatan Panarukan, Situbondo),” 
kata pria yang juga bernama Prabu 
Wardaya Piningit, alias Sukmo Sejati, 
alias Pangeran Samber Nyowo itu, Rabu 
(20/01/2010). 

Namun begitu proses hukum lelaki 
putera seorang pensiuanan tentara itu 
tetap terus berjalan. Saat ini statusnya 
masih menjadi sumber. Kepala Bagian 

Bina Mitra Polres Situbondo Kom-
pol Rahmat Taufiq menjelaskan jika 
ditemukan ada pelanggaran hukum 
statusnya bisa berubah, Rabu (detik.com, 
20/1/2010). “Pemeriksaan masih berja-
lan, tetapi statusnya masih sebagai sum-
ber, karena kasus ini masih dalam tahap 
lidik polisi, jika dikemudian ada temuan 
kuat dan melanggar hukum, jelas akan 
kita proses,” katanya.

Pejabat Kepolisian Resor Situbon-
do, Komisi Intelijen Daerah (Kominda), 
dan Majelis Ulama Indonesia Situbon-
do Selasa (19/0) juga mengelar rapat 
membahas status aliran ini. Di rapat ini 
berkembang rencana rencana pem-
bubaran kelompok Brayat Agung yang 
bermarkas di Desa Gelung, Kecamatan 
Panarukan itu.

Sekretaris Kominda Zaenul Arifin, di 
antara penyimpangan yang dilakukan 
Brayat Agung karena melarang para 
pengikutnya membaca al-Quran dan 
tidak boleh berpuasa dan melaksanakan 
salat lima waktu. M

Fatwa Haram Rebonding dan Naik Ojek
Alamsyah M. Dja’far

Setelah sebelumnya menghebo-
hkan media lewat fatwa haram fa-
cebook, kali ini Forum Musyawarah 

Pondok Pesantren Puteri se-Jawa Timur 
(FMP3) juga muncul dengan fatwa-
fatwa yang ditanggapi beragam. FMP3 
menyatakan rebonding yang dilakukan 
perempuan single hukumnya haram. Be-
gitu juga dengan foto pre-wedding alias 
sesi pemotretan sebelum menikah dan 
naik ojek bagi perempuan. 

Salah satu alasan yang dikemukakan 
terkait haramnya rebonding adalah kare-
na dianggap bentuk maksiat. Berdasar-
kan syariat Islam, begitu forum ini me-

nilai, rambut sebagai aurat seharusnya 
ditutup. “Pada masyarakat kita saat ini, 
berpenampilan menarik dengan tujuan 
menjalankan syariat agama sepertinya 
sangat kecil kemungkinan dapat dilaku-
kan. Terutama pada wanita single yang 
justru nantinya cenderung untuk gaya-
gayaan saja,” jelas Perumus Komisi B 
FMP3 Darul Azka (30), dalam jumpa pers 
di Gedung TPA dan TPQ Lirboyo (detik.
com, 14/01). 

Keputusan haram itu menurut Darul 
juga didasarkan pada pemikiran ulama 
yang menganggap keberadaan wani-
ta single seharusnya terlindung dari 

segala hal yang sifatnya mengundang 
 terjadinya maksiat. 

Hukumnya berbeda jika yang 
melakukan perempuan yang sudah 
menikah. Rebonding bahkan disarankan 
dengan alasan membahagiakan suami. 
“Tidak hanya rebonding, tapi juga berbu-
sana rapi dan bersih ataupun penampi-
lan indah lainnya,” tegas Darul. Meski 
begitu, kata Darul, tidak berarti sikap 
berpenampilan OK ini boleh dilakukan 
di luar rumah atau saat tak di hadapan 
suami. Di luar rumah berlaku hukum 
menjaga aurat.

Pengharaman pre-wedding diambil 

Di rapat ini berkembang 
rencana rencana 

pembubaran kelompok 
Brayat Agung yang 

bermarkas di Desa Gelung, 
Kecamatan Panarukan itu.

“Mereka tetap mengakui 
Allah SWT dan Nabi 
Muhammad SAW, tapi 
mereka merasa cukup 
salat dengan semedi atau 
sekadar eling (ingat).”
Abdullah Faqih Ghufron
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atas pertimbangan bahwa Islam secara 
tegas mengatur hubungan lawan jenis 
di luar muhrim.  Sementara dalam pe-
motretan pre-wedding, calon pengantin 
dengan sengaja berangkulan, berduaan, 
dan berciuman hingga menimbulkan 
tindakan percampuran yang melanggar 
batas kesusilaan. Bahkan beberapa calon 
pengantin perempuan dengan sengaja 
mempertontonkan auratnya kepada 
calon suami dan fotografer sekaligus. 
Kalau mau melakukan itu, forum diikuti 
258 perwakilan pondok pesantren di se-
luruh Provinsi Jawa Timur dan Madura 
ini menyarankan pasangan terlebih da-
hulu melakukan akad nikah sehingga 
acara semacam itu menjadi halal karena 
diikat tali pernikahan.

Sementara itu keharaman perem-
puan naik ojek diputuskan dengan 

 alasan bahwa perbuatan tersebut 
berpotensi menimbulkan hal-hal yang 
diharamkan seperti ikhtilath (persing-
gungan badan --red) atau khalwat alias 
berkumpulnya laki-laki dan wanita di 
tempat sepi yang menurut kebiasaan 
umum sulit terhindar dari perbuatan 
yang diharamkan. Karena itu menurut 
Nabil Haroen, Juru bicara FMP3, selagi 
bisa menghindari persentuhan badan 
naik ojek berstatus halal, termasuk jika 
karena alasan tak ada alat transportasi 
lain (okezone.com, 20/01).

Menanggapi fatwa haramnya naik 
ojek, Dirjen Bimas Islam Departemen 
Agama Nasaruddin Umar urun ko-
mentar. Guru besar UIN Syarif Hiday-
atullah Jakarta ini beranggapan fatwa 
tersebut dinilai terlalu cepat dan tak 
cermat. Semestinya keluarnya fatwa 
harus memperhatikan kebutuhan dan 
mempertimbangkan kemudahan yang 
diterima masyarakat itu sendiri (oke-
zone.com, 18/01). Ia juga menilai FMP3 
bukan kelompok yang pas mengeluar-
kan fatwa. Dalam perundang-udangan 
di Indonesia menurutnya MUI lah yang 
lebih berwenang mengeluarkan fatwa. 
Karena itu umat menurutnya tak wa-
jib mengikuti fatwa yang ditentukan 
 kelompok-kelompok tertentu tanpa 

 alasan mendasar.
Tak semua fatwa mendapat kritik. 

Fatwa pre-wedding justru diamini Ketua 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil 
Ridwan. “Kalau dikembalikan ke syariat, 
saya tidak keberatan atas fatwa itu,” ujar 
Cholil seperti dikutip detikcom (15/01).

Pelaksanaan bahtsul masa’il FMP3 
yang digelar pada tanggal 13-14 Januari 
ini merupakan pertemuan yang kedua, 
bertepatan dengan jelang perayaan 
Satu Abad Pondok Pesantren Lirboyo. 
Kegiatan ini terdiri dari perwakilan 46 
pondok pesantren putri se Jawa Timur. 

Selain fatwa di atas, forum ini juga 
merepon beberapa isu lain seperti me-
nonton film “2012”, artis muslimah yang 
berakting sebagai nonmuslim, dan 
memperlihatkan aurat bagi artis mus-
limah. Film “2012” tak diperbolehkan 
ditonton karena dampak negatifnya. 
Apalagi memprediksikan kiamat juga 
dilarang syariat Islam. 

Diharamkan aktris muslimah sebagai 
orang nasrani diharamkan dengan cata-
tan dilakukan maksud menistakan aga-
manya yang ditunjukan dengan ucapan 
dan perbuatan yang mendukung sep-
erti penghinanaan Nabi Muhammad 
SAW dan menginjak-injak kitab suci al 
Quran. M

Dituding Sesat Paruru Terancam Masuk Bui
Alamsyah M. Dja’far 

Di Masjid H. Bani Adam Taba Jalan 
Rappocini Raya Lr. 3, Makassar, 
Sulsel, Paruru Daeng Tau (42 ta-

hun) disidang. Berlangsung pukul 13.00-
15.00 WITA, Minggu (3/01), Daeng Tau 
menjelaskan ajaran Hamba Allah yang 
dibawanya kepada pengurus masjid, 
beberapa ulama, perwakilan Departe-
men Agama, dan Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) setempat. Di luar puluhan 
orang menonton diskusi. Tak sedikit 
mereka mengeluarkan teriakan huuu! 
saat Daeng Tau memberi komentar. 

Paruru berada di Rappocini sejak 
beberapa bulan lalu. Di desa itu warga 
Tamanyenyeng, Kecamatan Barombong, 
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini 
berdakwah secara sembunyi-sembunyi, 
sampai akhirnya pada 25 Desember lalu 
ia berbicara di Masjid Bani Adam. Warga 
kemudian bereaksi dan menuntut di-
lakukan pertemuan.

Lelaki ini membantah dirinya disebut 
nabi atau rasul. Di mata Tuhan, kata Paru-
ru, ia hanya seorang pembantu yang 
disuruh untuk mengajarkan aliran yang 
dianutnya, namun tidak terlepas dari 
ajaran Islam. Yang membedakan han-
yalah cara beribadahnya dan mengu-
capkan dua kalimat syahadat. “Ajaran 
ini atas suruhan Allah,” kata laki-laki be-
rambut gondrong seperti dikutip Tempo 
Interaktif (04/01). Menurutnya ajaran itu 
diperolehnya pada 200 saat ketika salat 

di rumahnya di Tamanyuru, Kabupaten 
Gowa. 

“Ajaran saya ini tidak membedakan 
Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Semua 
disamakan untuk mencari kebajikan,” 
katanya. 

Kepada yang hadiri Paruru mengaku 
pernah bertemu Tuhan dan diperin-
tahkan menyebarkan ajaran dengan cara 
beribadah hanya dua kali sehari, di wak-
tu siang pukul 13.30 dan malam pada 
pukul 20.30. Cara peribadatannya juga 
sangat berbeda, yakni hanya dengan 
duduk tahiyat sambil menengadahkan 
tangan lalu sujud tiga kali. Bahasa Arab 
yang biasa dipakai dalam salat diganti 
dengan bahasa Makassar. Termasuk ju-
ga syahadatnya yang konon berupa 
penyebutan asyhaduallah illaha illallah 
Allahu Akbar, tanpa menyebut nama 
Nabi Muhammad.

“Ajaran saya ini tidak 
membedakan Islam, 

Kristen, Buddha, Hindu. 
Semua disamakan untuk 

mencari kebajikan.” 
Paruru Daeng Tau 

Jika umat Islam yang 
meninggal, maka 

benderanya berwarna 
hijau guna keseragaman 

identitas umat Islam 
terutama di wilayah Solo 

dan sekitarnya.
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Gereja HKBP dan GpdI Dibakar
Alamsyah M. Dja’far 

Dua rumah tempat ibadah gereja 
Huria Kristen Batak Protestan 
(HKBP) dan Gereja Panteko-

sta Sibuhuan (GpdI) serta rumah di-
nas Pendeta di Sibuhuan, Kabupaten 
Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara 
hangus dibakar massa, Jumat (22/1) 
sekitar pukul 14.15 WIB. Tak ada korban 
jiwa, tapi kerugian materil diperkirakan 
menyedot ratusan juta rupiah yang juga 
menyisakan trauma yang dialami warga 
jemaat hingga hari ini. 

Beberapa media lokal menyebut, 
aksi pembakaran ini dilakukan seren-
tak. Setelah salat Jumat ratusan orang 
menggunakan kendaraan bermotor 
mendatangi HKBP dan membakarnya. 
Setelah itu bergerak ke  GPdI yang ja-
raknya ratusan meter dari gereja HKBP. 
Gereja GPdi juga dibakar. Demikian ditu-
lis hariansib.com (24/01).

Menurut keterangan Bupati Padang 
Lawas Basrah Lubis, pelaku pembakaran 
dua gereja ini berjumlah ribuan orang. 
Mereka marah lantaran pengurus ru-

mah ibadah tidak menepati janji untuk 
mengalihfungsikannya,” ujarnya kepada 
Tempo Interaktif melalui telpon Jumat 
(22/01).

Malam harinya setelah aksi pem-
bakaran aparat menggelar Musyawa-
rah Pimpinan Daerah (Muspida) yang 
dihadiri Dandim 0212/TS Letkol Inf To-
gar Pangaribuan, Kapolres Tapsel AKBP 
Subandiya SH MH, Kakandepag, tokoh 
masyarakat dan udangan lain. Salah 
satu hasilnya menyepakati agar segera 
membentuk Forum Kerukunan Umat 
 Beragama (FKUB) agar izin pendirian 
rumah ibadah segera diproses, lokasi 
pendirian rumah ibadah akan dicari-
kan tempat yang cocok sehingga tidak 
menimbulkan permasalahan di kemu-
dian hari.

Menurut Pendeta HKBP Resort Sosa 
Rickson Nainggolan, isu pembakaran 
gereja sebenarnya sudah ditiupkan 
warga yang tak memang mengijinkan 
warga Kristen beribadah di bangunan 
gereja milik HKBP dan Pentakosta sejak 
malam Natal 24 Desember lalu. “Saat 
itu puluhan warga Sibuhuan menen-
tang ibadah malam Natal dengan dalih 
gereja belum punya izin,” katanya seperti 
dimuat Tempo Interaktif (23/1). Padahal, 
kata Rickson, Gereja HKBP Sibuhuan ini 
sudah berdiri sejak 20 Desember 1982 
saat Padang Lawas masih satu kabupa-
ten dengan Tapanuli Selatan dan sudah 
berizin.

Versi Bupati Padang Lawas menye-
butkan, setelah aksi penolakan pihak 

HKBP mengajukan permohonan agar 
status rumah tesebut dinaikkan menjadi 
gereja. Tapi permintaan itu ditolak sebab 
pihaknya menilai gereja ini belum me-
menuhi syarat persetujuan warga mini-
mal 60 rumah tangga. “Mereka baru ada 
23,” kata Basrah.

Pemerintah kemudian mengge-
lar musyawarah dengan pemuka 
agama dan pihak berwenang untuk 
 membicarakan izin gereja. Dalam per-
temuan itu, lanjut Basrah, sebuah kesepa-
katan diketuk, yakni mengalihfungsikan 
rumah ibadah menjadi rumah tinggal 
selambat-lambatnya 15 Januari. Hasil ra-
pat juga meminta jemaat rumah ibadah 
di dua gereja ini mengalihkan kegiatan 
peribadatannya ke Kecamatan Sosa, di 
mana telah berdiri tiga gereja. Kecama-
tan tetangga yang berjarak sekitar 28 ki-
lometer dari Sibuhuan, kata Basrah, bisa 
ditempuh dalam waktu setengah jam.

Aksi kekerasan ini sendiri jelas 
 meninggalkan trauma. Banyak dari 53 
Kepala Keluarga atau 272 jiwa warga je-
maat HKBP Sibuhuan Resort Sion Nauli 
Ujungbatu Sosa langsung mengungsi 
karena takut dan trauma. Sebelumnya 
pihak gereja juga mengaku mendapat 
intimidasi. Karena itu perwakilan dua 
gereja meminta kepada aparat agar 
jemaatnya mendapat perlindungan se-
mestinya. 

Sekretaris Diakonia HKBP Distrik I 
Tapsel Sumbar yang juga anggota FKUB 
Kota Padangsidimpuan Sahatua Sinaga 
mengharapkan agar Pemkab Padang 

Beberapa media 
lokal menyebut, aksi 

pembakaran ini dilakukan 
serentak. Setelah salat 

Jumat ratusan orang 
menggunakan kendaraan 

bermotor mendatangi 
HKBP dan membakarnya. 

“Saat ini saya tengah mendiskusikan 
ajaran saya dengan pihak Departemen 
Agama dan kalaupun tidak sesuai dan 
disetujui saya siap untuk kembali pada 
ajaran Islam yang sebelumnya saya 
anut,” ujar Paruru.

Mendengar penjelasan itu, ratusan 
warga langsung menuntut Paruru berto-
bat dan mengucapkan dua kalimat sya-
hadat. Suasana forum itupun beberapa 
kali sempat panas. Beruntung tak terjadi 
tindakan main hakim sendiri.

Setelah mendapat penjelasan dari 
Ketua MUI Makassar Muhammad Ach-
mad dan wakil dari kantor Departemen 

Agama, Paruru konon mengakui kesala-
hannya. Tapi dia tetap tidak membaca 
dua kalimat syahadat, meskipun ia ber-
janji siap bertemu dengan kedua instan-
si itu. “Ajaran yang disebarkan Paruru 
Daeng Tau baru-baru ini setelah ditelaah 
ternyata merupakan ajaran yang keliru, 
karena menyimpang dari syariat Islam,” 
katanya di Makassar, Kamis seperti diku-
tip Republika News Room (07/01).

Usai diterima berdiskusi dengan 
jamaah Masjid Bani Adam Tabah, Paruru 
digelandang polisi untuk dimintai ke-
terangan ke kantor Polsek Rappocini, di 
Jalan Nikel, Makassar.

Sehari berikutnya aparat kejaksaan 
menegaskan aliran Hamba Allah  made 
in Paruru jadi fokus perhatian aparat ke-
jaksaan. Bahkan Asisten Intelejen Kejati 
Sulselbar Andi Abdul Karim pada Senin 
(4/01) menyatakan kelompok ini akan 
diperkarakan ke pengadilan. Sebelum-
nya kelompok lain yang sudah masuk 
di radar pengawasan Kejati Sulselbar 
antara lain Halwatiah, Jamah Tabligh, 
Dewan Dakwah Islam Indonesia, Islam 
Jamaah, Al Wahdah, Al Qiyadatul Islami-
yah dan Jamaah An-Nadzir (voa-islam.
com, 5/02). M
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Anggap Prosesi Adat Syirik, Kadis PU KLU di Denda
Yusuf Tantowi 

Ini pelajaran bagi para pejabat yang 
asal ngomong dan asal menilai adat 
dan budaya tertentu. Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum (Kadis PU) H Zainal 
Arifin, dinilai melecehkan adat istiadat 
dan budaya warga Lombok Utara. Aki-
batnya, Kadis PU asal Mataram ini diwa-
jibkan membayar denda senilai 12 juta 
rupiah. 

Kedatangan Zainal Arifin ke Lom-
bok Utara adalah untuk menggantikan 
Kadis PU sebelumnya Ali Ansari. Saat itu, 
Ali berselisih dengan KLU sebelumnya 
HL. Bakri. Setelah kasus itu Ali dinon-
jobkan. 

Untuk menggantikan Ali, Bakri men-
datangkan Zainal Arifin, pejabat aga-
mais yang sudah lama dikenalnya. Ma-
salahnya, Zainal dikenal kurang komu-
nikatif dan kurang ramah. Sikap ini juga 
dirasakan kalangan media.

Sampai pada akhirnya Zainal terlibat 
masalah dengan warga Pekatan, Desa 
Jenggala. Sebab musababnya adalah 
penyataannya bahwa ritual adat Sela-
matan Pengempel pada 28 Desember 
2009 melanggar norma agama alias 
syirik. Acara itu biasa digelar sebagai 
ungkapan syukur warga atas menga-

lirnya air. 
Belakangan, kasus yang dianggap 

sebagai bentuk pelecehan adat itu 
tersebar luas, bahkan sampai menjadi 
bahasan serius masyarakat adat Lom-
bok Utara. Dalam sangkep, rapat adat, 
yang dihadiri 23 tokoh adat Lombok 
Utara ini mewajibkan oknum kepala di-
nas tersebut membayar denda adat.

Untuk menghentikan polemik terse-
but pejabat bupati KLU yang baru Rid-
wan Hidayat, mengundang masyarakat 
adat Lombok Utara pada 11 Januari 
2010 dalam sangkep yang kembali di-
gelar khusus mencari jalan keluar per-
soalan itu. 

Dalam rapat itu hadir Ketua Perekat 
Ombara (persekutuan masyarakat adat 
Lombok Utara) Kamardi, tokoh adat 
Tanjung Datu Artadi, dan sejumlah 
tokoh adat dari kecamatan Bayan mau-
pun Kayangan. Selain itu, hadir juga dua 
anggota DPRD KLU yang juga tokoh 
adat Lombok Utara, Djekat dan Mu-
hammad Nasar.

Dalam sangkep para sesepuh Lom-
bok Utara dari lima kecamatan ini 
 menyampaikan sejumlah pernyataan 
sikap sesuai hasil sangkep di Gondang 
sebelumnya. Isinya, pernyataan oknum 
Kadis itu mengundang reaksi keras dari 
masyarakat Lombok Utara. Bahkan, 
muncul pernyataan miring yang men-
jurus pada terganggunya hubungan 
kepala daerah dengan masyarakat luas. 

Hal ini dikatakan Kamardi, seperti 
dalam berita acara pejabat bupati KLU, 
dalam hukum adat Lombok Utara (paer 
daya), disebut perbuatan yang mengun-
dang kematian (nggawe pati). Dampak-
nya, sambung Kamardi, akan membuat 
ketersinggungan orang banyak, yang 
disebut sebagai ngeletuhin jagad.

Setelah dicermati berdasarkan atu-
ran-aturan yang berlaku di Lombok 
Utara, masyarakat adat memutuskan 
nama pelanggaran adalah nggawe pati 
ngeletuhin jagad. Dan sanksinya disebut 
rebang ulung.

Atas pelanggaran adat ini, Kadis PU 
diwajibkan membayar denda berupa 
satu ekor kerbau seketi kurang siu uang 
bolong (99.000) dengan nilai kurs 35 ru-
piah per uang bolong. Selain itu, sanksi 
yang dikenakan juga berupa keharusan 
membayar sesaji empat dulang dan 44 
ancak yang diperuntukkan untuk fakir 
miskin. 

Pelaksanaan ritual rebang ulung ini 
akan dilaksanakan di lokasi kejadian. 
Tepatnya, di Danger Reduh desa Jeng-
gala. Nantinya, prosesi adat ini akan di-
laksanakan oleh unsur pemangku adat 
wilayah dimana lokasi rebang ulung di-
laksanakan.

Anggota dewan KLU Muhammad 
Nasar yang juga hadir dalam sangkep 
itu menilai hal itu sebagai sebuah kece-
lakaan. Dan semoga, kata Nasar hal ini 
merupakan kecelakaan terhadap adat 
dan budaya yang pertama dan terakhir 
di Lombok Utara.

Kapan waktu pelaksanaan, belum 
ditetapkan. “Kita masih mencari waktu 
yang baik dan tepat untuk itu,” kata Datu 
Artadi usai pertemuan denga pejabat 
KLU. 

Sementara itu, pejabat KLU Ridwan 
Hidayat menegaskan, Kadis PU sudah 
menerima dan siap membayar sanksi. 
“Semoga ini bisa menjadi pembelajaran 
berarti buat kita semua” ujar Ridwan. 

Sumber: Lombok Post, Selasa 12 
 Januari 2010. M

Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum (Kadis PU) H Zainal 

Arifin, dinilai melecehkan 
adat istiadat dan budaya 

warga Lombok Utara. 
Akibatnya, Kadis PU asal 
Mataram ini diwajibkan 

membayar denda senilai 12 
juta rupiah.

Lawas bertanggung jawab untuk men-
jamin pelaksanaan beribadah umat 
beragama. Hidup rukun berlaku bagi 
semua warga negara di NKRI, untuk itu 
kami menghimbau pemerintah agar 
segera membangun kembali gereja 
tersebut. Karena pembangunan rumah 
ibadah merupakan juga tanggung ja-
wab pemerintah. 

Peristiwa ini juga direspon Ketua 

Umum Komisi Kerukunan Antar Umat 
Beragama (KAUB) Slamet Effendy Yusuf. 
“Kita harus melihat kenyataan, Indone-
sia adalah bangsa majemuk. Sehingga 
harus bersikap toleran dan tidak boleh 
menghalangi orang lain untuk men-
jalankan ibadah,” tuturnya seperti diku-
tip Media Indonesia (24/1/2010). 

Tekanan serupa juga dilontarkan 
Salahuddin Wahid atau yang akrab di-

panggil Gus Solah. Pimpinan Pondok 
Pesantren Tebuireng Jombang Jawa 
Timur ini menegaskan agar aparat ber-
tindak tegas menghukum para pelaku 
yang telah melakukan perusakan. Tak 
ada satu agama pun, termasuk Islam, 
katanya, yang mengajarkan kekerasan. 
Jikapun ada penyegelan, itu juga hanya 
pemerintah daerah yang berhak.   

M



Polemik rencana pembangunan Is-
lamic Centre (IC) di Jalan Langko, 
Mataram hingga kini belum reda. 

Polemik ini mulai mengemuka sejak 
akhir tahun lalu. Penolakan pertama kali 
dibuka anggota Komisi III DPRD NTB. 
“Kita tidak menentang pembangunan-
nya. Kita hanya menentang lokasi pem-
bangunannya” kata Ketua Komisi III, 
Misbach Mulyadi saat jumpa pers ber-
sama anggotanya di gedung DPRD NTB, 
Selasa (17/11/09). 

Pernyataan serupa juga ditegaskan 
Wakil Ketua Komisi III, Ruslan Turmuzi. 
Menurutnya, penentuan lokasi itu diten-
tukan secara sepihak oleh panitia tanpa 
melibatkan unsur Dewan. “Proses pem-
bangunan ini harus dihentikan hingga 
ada studi kelayakan mengenai lokasi,” 
ujar anggota dewan dari PDIP ini. 

Selain dua wakil rakyat di atas, bebe-
rapa anggota  DPRD NTB yang menolak 
adalah Rizali Hadi (PAN), Adnan Kasogi 
(Demokrat), Nurdin Ranggabarani (PPP), 
Tuan Guru Haji Najamudin (PKB), Suhar-
to (Hanura). Ada pun yang mendukung 
berasal dari partai pendukung duet 
Tuan Guru Haji Zainul Majdi - Badrul Mu-
nir, yaitu HL. Syamsir (PPP) dan Suryadi 
Surya Purnama  (PKS). 

Para anggota dewan yang meno-
lak bukan hanya mempersoalkan lokasi 
pembangunan IC itu tapi juga memper-
soalkan masalah keadilan terhadap umat 
lain di luar Islam. Apalagi tidak sedikit 
dari mereka berkonstribusi mengelu-
arkan pajaknya dalam APBD NTB. Maka 
demi asas keadilan, hal itu tidak bisa dia-
baikan. 

Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) 
NTB juga berpendapat, penentuan lokasi 
sebuah bangunan harus disertai dengan 
analisis mengenai dampak lingkungan 
(Amdal). “Pemprov tidak pernah melaku-
kan studi Amdal lokasi pembangunan 
IC ini,” kata Ketua Inkindo, Taslim Hijaz 
kepada Lombok Post. Padahal Amdal 
adalah tahap awal yang harus dilakukan 
sebelum proses pembangunan. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Meneg Ling-
kungan Hidup No.12 tahun 2006 ten-
tang Bidang Pekerjaan Umum.

Dalam satu pasalnya menyebutkan, 
rencana kegiatan pembangunan per-
kantoran, pendidikan, olahraga, kese-
nian, tempat ibadah dan pusat perda-
gangan dengan luas lahan minimal lima 
hektar dan atau luas minimal 10 ribu 
meter persegi, wajib melakukan Amdal. 

Selain pertimbangan yuridis, lokasi 
IC itu akan menggusur pohon-pohon 
raksasa  yang merupakan landmark kota 
Mataram sejak masa penjajahan Hindia 
Belanda. Selain itu, proyek itu juga bisa 
berdampak kepada masyarakat sekitar 
baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, tranportasi hingga kebiasaan 
masyarakat sekitar.

Untuk itu kalangan dewan dan be-
berapa praktisi mengusulkan agar lokasi 
IC menggunakan eks Kantor Bupati, 
Lombok Barat, di Jalan Sriwijaya di 
sekitar Jalan Lingkar atau lokasi Bandar 
Udara Selaparang di Rembiga yang 
dalam waktu tidak lama lagi akan pin-
dah ke Bandara Internasional Lombok 
(BIL) di Lombok Tengah. Dengan demi-
kian, selain tidak menggangu tata ruang 
kota yang sudah ada, pembangunan IC 
itu juga tidak merusak bangunan yang 
sudah ada.

Tahun 2010 Pemerintah Daerah 
(Pemda) Provinsi NTB berencana memu-
lai pembangunan IC di Jalan Langko. IC 
itu akan memakan tempat seluas 6,4 
hektar, berlokasi di Jalan Langko. Mega 
proyek yang rencananya akan mene-
lan dana hampir 400 milyar itu akan 
menggusur beberapa fasilitas umum. 
Di antaranya,  masjid Raya At-Taqwa Ma-
taram, gedung SPMA, SMP 6, eks kantor 
DKP, kantor Dinas Peternakan dan kese-
hatan hewan, kantor LTSP dan lapangan 
KONI. 

Untuk memulai pembangunan itu, 
Pemda NTB sudah menyiapkan dana 
Rp.15 milyar yang bersumber dari APBD 
NTB tahun anggaran 2009. Lalu pada 
APBD 2010 dianggarkan dana sebesar 
Rp. 30 milyar. Sisanya, selain bersumber 
dari APBD yang akan datang, diharapkan 
berasal dari sumbangan pihak ketiga 
yang berasal dari Timur Tengah, seperti 
Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Jordania.   

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum (PU) NTB Jalal, pembangunan IC 
dapat mempertagas Lombok sebagai 

Pulau Seribu Masjid. Untuk itu diperlukan 
pusat kajian islami yang bisa mewadahi 
semua aliran dan ormas dalam Islam. IC 
ini nanti selain sebagai tempat salat, juga 
didukung dengan perpustakaan, hotel 
dan pusat-pusat belanja yang sifatnya 
islami. Oleh sebab itu, rencana itu harus 
didukung oleh semua pihak. 

Dukungan juga berasal dari ketua 
Pemuda Muhammadiyah NTB H. Ah-
sanul Khalik dan Wakil Ketua DPRD Kota 
Mataram, Didi Sumardi. “Kita menduku-
ng upaya gubernur untuk mewujudkan 
IC ini,” ungkap Ahsanul Khalik yang juga 
mencabat sebagai Camat Cakranegara. 
“Kalau mereka tahu sejarah pembangu-
nan IC itu, saya yakin tidak akan ada po-
lemik seperti ini” tambah Didi Sumardi 
dari Golkar Kota Mataram. Menurutnya, 
IC mempunyai sejarah dan latar be-
lakang yang mulia, termasuk pemilihan 
lokasinya. Ini terkait dengan visi NTB, 
yakni “Beriman dan Berdaya Saing (Ber-
saing)” dan Kota Mataram “Mataram Kota 
Ibadah, Maju dan religius”. Ia juga minta 
agar polemik IC dihentikan. 

Guna memuluskan programnya, 
Gubernur NTB Tuan Guru Zainul Majdi 
juga terus menghimpun dukungan dari 
kalangan ormas. Tokoh-tokoh keper-
cayaan Gubernur, khususnya dari Nah-
dlatul Wathon (NW) mulai melakukan 
pendekatan dengan pengurus wilayah 
NU dan Muhammadiyah. Tidak cukup 
dengan itu, Gubernur Zainul Majdi juga 
mengumpulkan ratusan pengurus pe-
santren dan lembaga pendidikan se-NTB 
di Hotel Lombok Raya, salah satu hotel 
bintang lima di Mataram. Dalam per-
temuan itu, ratusan pengurus pesantren 
berjanji akan mengawal pembangunan 
IC sampai tuntas. 

Untuk itu sesuai agenda, peletakan 
batu pertama akan di laksanakan pada 
bulan Rabiul Awwal (Maret 2010)  berte-
patan dengan peringatan Maulid Nabi 
Besar Muhammad SAW oleh Gubernur 
NTB Zainul Majdi. Apalagi pemenang 
sayembara disain proyek tersebut juga 
sudah diumumkan beberapa waktu 
lalu dengan total hadiah Rp. 150 juta. 
Panitia juga sudah mengirimkan surat 
pemberitahuan kepada ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) NTB agar segera 
mengosongkan salah satu ruangan di 
Masjid Raya At-Taqwa yang selama ini 
menjadi markas MUI NTB. (sumber ; suara 
NTB dan Lombok Post) M

“Kita tidak menentang 
pembangunannya. Kita 

hanya menentang lokasi 
pembangunannya.”

Misbach Mulyadi 

Pembangunan Islamic Centre Berbuah Pro-Kontra 
Yusuf Tantowi 


