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Pengantar Redaksi

Sejak KH. KH. Abdurrahman Wahid 
meninggal, banyak cara dilaku-
kan masyarakat untuk memberi 

penghromatan. Salah satunya dengan 
membuat patung berwajah Presiden RI 
ke-4 itu. Cipto Purnomo (29 tahun), sa-
lah seorang pematung asal Jawa Tengah, 
membuat patung Buddha berwajah Gus 
Dur. Teman seprofesi Cipto lainnya ada 
yang membuat patung ”Gladiator Gus 
Dur” dan ”Gunung Gus Dur” dalam 
rangka 40 hari meninggalnya Gus Dur.

Nah, patung Buddha itulah yang di-
protes Dewan Pengurus Pusat Pemuda 
Theravada Indonesia (DPP PATRIA). 
Patung itu dinilai merendahkan junjung-
an mereka. Akhirnya patung-patung 
yang dipamerkan di Studio Mendut Ma-
gelang tersebut ditutup. 

Di samping masalah tersebut, sepan-
jang Februari sejumlah kasus pendirian 
rumah ibadah juga terjadi. Di antaranya 
menimpa Gereja Galilea di Bekasi yang 
diminta ditutup sejumlah ormas setem-
pat. Di Bogor, pihak Pemkot manut ter-
hadap desakan sejumlah kelompok. Wa-
likota lalu mencabut IMB Gereja Yasmin 
di Kelurahan Curug Mekar. Miris dengan 
sejumlah kasus rumah ibadah ini, dua or-
mas keagamaan PGI dan KWI mengadu 
ke DPR pada Selasa (9/2) dan mendesak 
agar masalah tersebut diatasi. 

Di samping menurunkan perjalanan 
uji materi PNPS 1965, MRORI kali ini 
juga memuat kasus-kasus di daerah lain 
mulai dari kasus penyesatan, pelarang 
jilbab, miras, dan kontes waria.

 Selamat Membaca!

Ditutup, Patung Buddha Berwajah 
Gus Dur 
Tedi Kholiludin

Diliputi suasana hening dan 
khidmat, perlahan-lahan Cipto 
Purnomo (29) menata ranting-

ranting. Bukan untuk membuat api 
unggun, tapi Cipto menutupi “Patung 
Mata Hati Gus Dur” dengan ranting-
ranting itu. Di atas ranting terlihat tu-
lisan “patung ditutup untuk umum” 
dan “menunggu usulan bijak patung 
ini sebaiknya dibagaimanakan?”, “akan 
menyerahkan pertimbangan kepada 
pihak yang kompeten”, “mohon maaf 
kepada yang tidak berkenan atas kele-
mahan kami”, “demi pembelajaran kami 
yang warga dusun gunung yang sangat 
butuh pencerahan (manusia jauh lebih 
penting dari patung)”.   

Penutupan patung itu menandai 
berakhirnya kontroversi patung Buddha 
berwajah Presiden ke-4 RI, KH. Abdur-
rahman Wahid (Gus Dur). Penutupan 
patung Gus Dur dilakukan di Studio 
Mendut Magelang (14/2). Selain patung 
karya Cipto, ada dua patung yang ditu-
tup yakni Gladiator Gus Dur karya Sujo-
no dan Gunung Gus Dur karya Ismanto. 
Dua patung itu ditutup menggunakan 

kain putih, jadi mirip seperti mumi. 
Penutupan patung yang diresmi-

kan pada saat peringatan 40 hari Gus 
Dur itu diiringi ritual atau performance 
art. Namun, kali ini ritual pertunjukan 
lebih hening, hanya ada pembacaan 
mantera dan geguritan. Cipto sendiri 
mengaku menutup patung itu dengan 
penuh keikhlasan demi kebaikan bersa-
ma, seperti yang dikutip Suara Merdeka, 
(15/2).

Cipto adalah pematung yang ting-
gal di kawasan Candi Borobudur. Pada 
Tahun 2009, dirinya memperoleh peng-
hargaan Museum Rekor Dunia Indone-
sia (MURI) atas karya patung Buddha 
terkecil di Indonesia berukuran 8x5x4 
milimeter menggunakan bahan emas.

Keberatan
Kontroversi patung Buddha berwa-

jah Gus Dur diawali ketika ada diprotes 
dari Dewan Pengurus Pusat Pemuda 
Theravada Indonesia (DPP PATRIA). Mere-
ka menganggap patung itu menyerupai 
Buddha. “Kami akan mengajukan ke-
beratan kepada seniman Bapak Cipto 

Patung Budha berwajah Gus Dur.                           foto.SCTV
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Purnomo yang telah menghasilkan 
karya seni ini. Yang mungkin karena 
ketidaktahuannya, telah merendahkan 
figur dari Guru Agung kami dan juga 
Guru Agung Dunia,” kata Ketua Umum 
Dewan Pengurus Pusat Pemuda Thera-
vada Indonesia (DPP PATRIA) Tanagus 
Dharmawan seperti dilansir detik.com, 
Senin (8/01).

Berbeda halnya dengan DPP PATRIA, 
pihak Perwakilan Umat Buddha Indone-
sia (Walubi) tidak mempermasalahkan 
patung tersebut. Karenanya, mereka 
meminta agar hal tersebut tak perlu 
dibesar-besarkan. 

“Sebenarnya secara ajaran tidak 
masalah, cuman tidak etis. Mungkin ka-
rena tidak mengerti saja. Hal ini tidak 
usah dibesar-besarkan,” kata Ketua DPD 
Walubi Jawa Tengah, David Herman-
jaya, seperti dikutip kompas.com di sela 
perayaan Imlek, di Kelenteng Liong Hok 
Bio Kota Magelang, di Magelang, Sabtu 

(13/2). 
Sang pematung, Cipto menyatakan, 

meminta maaf jika karyanya telah me-
nyinggung umat Buddha. Tetapi, ka-
tanya, dia membuat patung itu sama 
sekali tidak bermaksud menghina umat 
Buddha. Karya itu sebagai simbol ke-
baikan Gus Dur selama hidupnya yang 
juga diperjuangkan oleh Buddha Gau-
tama. “Saya saat menciptakan patung 
itu melihat bahwa patung itu adalah 
bentuk simbolis. Bukan maksud dan 
tujuan saya untuk melecehkan agama 
tertentu,” tegas Cipto Purnomo kepada 
detik.com di Desa Blangkunan, Munti-
lan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 
Senin (8/2).

Bagi Cipto dunia patung seperti su-
dah mendarah daging dengan dirinya. 
Cipto menceritakan, awal mula mem-
buat patung ini adalah ajakan dari pe-
milik Studio Mendhut, Sutanto, dalam 
rangka memperingati 40 hari wafatnya 
Gus Dur. “Seminggu sebelum acara di-
langsungkan di Studio Mendut, saya 
dihubungi Pak Tanto untuk membuat 
patung,” tegas guru SMP Muhammadi-
yah 1 ini. Setelah memperoleh ide dan 
imajinasi, dia memilih sosok Buddha. 
Menurutnya, karya seni tercipta secara 
subyektif dari seniman itu berdasar-
kan imajinasi dan hasil pengamatan di 
lingkungannya. Cipto mengaku dirinya 

dekat dan dibesarkan di lingkungan 
Candi Borobudur. Karena itu dia me-
ngagumi Buddha. 

Pengasuh Pondok Pesantren As-
rama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, 
Kabupaten Magelang, KH Muham-
mad Yusuf Chudlori, menilai, tidak 
ada maksud Cipto untuk melecehkan 
agama tertentu. ”Tidak ada niat untuk 
 melecehkan agama lain karena Gus 
Dur itu pluralis dan tidak pernah mele-
cehkan agama lain juga, karya itu mak-
sudnya sebagai ekspresi seni. Tetapi 
senimannya harus minta maaf kalau ter-
nyata karyanya dianggap menyinggung 
pihak lain. Pihak yang tersinggung juga 
harus bisa memahami,” tutur Gus Yusuf 
seperti dikutip antaranews.com (14/02). 

Dari Ciganjur, menantu Gus Dur, 
Dhohir Farisi, memahami kecintaan 
Cipto dan kawan-kawan melalui pa-
tung itu sebagai ekspresi seni. Menurut 
Dhohir, jika umat Buddha merasa ke-
beratan dengan patung tersebut, sang 
pematung harus segera memberi re-
spons. “Kalau ada perdebatan dari umat 
Buddha, senimannya harus memberi 
respons,” lanjut Dhohir. Bagaimana tang-
gapan Yenny Wahid soal patung Gus Dur 
itu? “Yenny juga sudah lihat gambarnya. 
Kita ketawa saja, ada patung Gus Dur 
pakai peci putih dll. Inilah ekspresi seni,” 
kata Dhohir (detik.com, 8/02). M

Pemerintah Tolak Pencabutan PNPS, PGI Minta Kritis 
Alamsyah M. Dja’far 

“Saya saat menciptakan 
patung itu melihat bahwa 
patung itu adalah bentuk 
simbolis. Bukan maksud 

dan tujuan saya untuk 
melecehkan agama 

tertentu,” Cipto Purnomo 

Berbeda dengan sikap dan 
 pernyataan berbagai pihak 
 sebelumnya, Persatuan Gere-

ja Indonesia (PGI) justru meminta 
 pemerintah agar kritis melihat subtansi 
dalam UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama. Salah satunya adalah batasan 
tegas sejauh mana kewenangan 
 pemerintah berhak mengadili dan 
melakukan penafsiran.  

“PGI berpendapat mesti ada diktum 
pokok penodaan agama. Apa definisi 
dari penodaan tersebut. Apakah peme-
rintah berhak mengadili atau penafsir 
atas suatu yang dianggap paling benar, 
walaupun ada doktrin yang dianut tetap 
penggalan sejarah doktrin ditetapkan 
melalui sidang-sidang yang direpresen-
tasikan,” kata Pendeta Einar Sitompul 
yang mewakili PGI dalam sidang pleno 

di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/2). Jika 
tak ada batasan yang tegas menyang-
kut masalah tersebut, “Kami khawatir in-
tervensi negara terlalu jauh,” ungkapnya 
lagi. 

Dalam Kristen terdapat banyak aliran. 
Bahkan ajaran Kristen di Timur Tengah 
berbeda dengan yang ada di Tanah Air. 
“Namun ada komitmen bersama, kalau 
ajaran boleh berubah asal kitab suci ha-
rus tetap sama,” tuturnya. Pemerintah 
juga diminta agar menyikapi secara bi-
jak kasus-kasus tersebut, salah satunya 
dengan melakukan pembinaan inter-
nal.

Dalam persidangan sesi pertama, 
pemerintah melalui Menteri Hukum 
dan HAM Patrialis Akbar berpendapat 
bahwa pengabulan terhadap uji materi 
UU ini justru hanya akan menimbilkan 
konflik horizontal. Kader PAN ini bahkan 

menegaskan soal prinisip-prinsip dalam 
agama tak dapat ditawar-tawar. Sangat 
mungkin, katanya, pencabutan itu akan 
memicu tindakan main hakim sendiri. 
“Sangat patut dan beralasan jika per-
mohonan yang menuntut kebebasan 
itu diabaikan dan ditolak,” tandasnya.

Ia juga berargumen UU PNPS selama 
ini justru telah membangun kerukunan 
dan keharmonisan antarumat beraga-
ma. Sebab UU dinilanya sudah meng-
atur sekaligus kesamaan di mata hu-
kum termasuk menjamin melaksanakan 
kegiatan beragama. Patrialis bahkan 
menyindir jika para pemohon dianggap 
tidak komprehensif melihat undang-
undang tersebut. Meski menyinggung 
soal HAM, pria kelahiran Padang Suma-
tera Barat ini tak banyak menyorot lebih 
dalam dalam perspektif HAM. Ia hanya 
menegaskan jika HAM Barat berbeda 
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dengan konteks Indonesia.
Senada dengan Menteri Hukum dan 

HAM, Menteri Agama Suryadharma Ali 
juga menegaskan agar majlis hakim 
menolak gugatan pemohon. Salah satu 
alasannya, pemohon dinilai tak memi-
liki kedudukan hukum (legal standing) 
dalam perkara tersebut. Selain itu, un-
dang-undang yang diteken Soekarno 
ini dinilai sudah teruji mempertahankan 
kerukunan umat beragama juga mam-
pu mengawal bangsa Indonesia dalam 
kehidupan yang harmonis.

Selain keduanya, sidang juga meng-
hadirkan DPR yang diwakili H. Chairu-
man Harahap, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) oleh Amidhan dan tim kuasa hu-
kumnya, Lutfi Hakim dan Muhammadi-
yah Saleh Partaonan Daulay, Sekretaris 
Lembaga Hukum dan HAM PPM.

Usai sidang saat pengunjung akan 
keluar dari balkon di lantai atas, sempat 
terjadi insiden kecil. Beberapa orang 
dari massa pendukung penolakan 
pencabutan UU PNPS mendatangi Ulil 
Abshar-Abdalla, tokoh Jaringan Islam 
Liberal (JIL), yang waktu itu juga ikut 
hadir untuk melihat jalannya sidang. 
Seorang pria yang mengenakan peci 
putih dari balkon tengah memanggil-

manggil. “Lil, lil. Saya mau salaman nih,” 
lalu datang menghampiri. Setelah ber-
salaman, lelaki itu malah menudingkan 
telunjuknya ke muka Ulil sambil ber-
teriak-teriak jika Ulil orang yang akan 
menghancurkan Islam. Seorang lelaki 
lain juga ikut berteriak. “Sudah lulus 
dari Israel ya?” teriaknya. Insiden itu tak 
berlangsung lama. Polisi dan petugas 
pengamanan MK bertindak sigap. Ulil 
ditahan untuk turun dan membiarkan 
kelompok pendukung turun semua.

Selama sidang berlangsung sejak 
pukul 10.00 WIB, di luar gedung MK juga 
berlangsung unjuk rasa dari kalangan 
ormas Islam seperti Front Pembela Islam 
(FPI), Gerakan Reformasi Islam (Garis), 
Forum Umat Islam (FUI). Aksi itu juga di-
jaga ketat aparat. Seseorang yang men-
genakan jubah hitam dan udeng-udeng 
yang bertindak sebagai orator menga-
takan jika seandainya MK mengabulkan 
permohonan, itu berarti MK memberi 
jalan agar mereka melawan semampu-
nya, termasuk membunuh.

Dalam siaran pers yang ditandata-
ngani Sekjen Muhammad Al Khath-
thath, FUI  menyampaikan tiga tuntutan 
pada MK, antara lain menolak tuntunan 
dari LSM liberal itu.  Kedua, mengimbau 
ormas Islam, ulama, habaib untuk me-
ningkatkan ukhuwah Islamiyah guna 
melindungi umat Islam dari kaum libe-
ral. Ketiga, kepada aparat pemerintah 
agar menggunakan kewenangannya 
melarang keberadaan lslam Liberal dan 
penyebar aliran sesat.

Sidang yang berlangsung hari itu 
adalah sidang kedua dengan agenda 
mendengarkan keterangan pemerin-
tah, DPR, dan pihak terkait. Sidang 
diketuai Moh. Mahfud MD dan tujuh 
anggota. Sidang Pertama uji materi ini 
sudah digelar pada 17 Nopember 2009.  

Dalam sidang perdana itu, tim kua-
sa hukum yang tergabung dalam Tim 

Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB) 
sebagai penerima kuasa pemohon 
dari sejumlah NGO dan tokoh-tokoh 
pegiat HAM mengajukan draf permo-
honan setebal 62 halaman. Mereka 
 menegaskan, PNPS bertentangan de-
ngan prinsip “Negara Hukum” seba-
gaimana tercantum 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 bertentangan 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 in-
ternasional, hak-hak tersebut sudah 
dilindungi seperti Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18, 
Kovenan Internasional tentang Hak Si-
pil dan Politik (ICPPR) yang diratifikasi 
melalui UU No. 12 tahun 2005. Choirul 
Anam, salah satu anggota TAKB dengan 
tegas meminta jika PNPS tak diberlaku-
kan, dan soal kebebasan beragama ber-
keyakinan cukup diatur pasal 28E dan 
29 Ayat 2 UUD.

Nama-nama NGO yang tergabung 
sebagai kelompok yang mengajukan 
uji materi adalah Imparsial (Perkumpu-
lan Inisiatif Masyarat Partisipatif untuk 
Transisi Berkeadilan), Elsam (Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI 
(Perkumpulan perhimpunan Bantuan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia), Demos 
(Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi 
Manusia dan Demokrasi, Perkumpulan 
Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, 
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia). Sedang untuk peroran-
gan, tersebut nama mantan Presiden RI 
KH. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Mus-
dah Mulia, Prof. M. Dawan Rahardjo, dan 
KH. Maman Imanul Haq. M

“PGI berpendapat mesti ada 
diktum pokok penodaan 
agama. Apa definisi dari 

penodaan tersebut. Apakah 
pemerintah berhak mengadili 

atau penafsir atas suatu 
yang dianggap paling benar, 
walaupun ada doktrin yang 

dianut tetap penggalan 
sejarah doktrin ditetapkan 

melalui sidang-sidang yang 
direpresentasikan”.  

Einar Sitompul 

KWI dan PGI Desak Pemerintah Jamin Hak Beragama
Alamsyah M. Dja’far 

Konferensi Waligereja Indonesia 
(KWI) dan Persekutuan Gereja-
gereja di Indonesia (PGI)  mende-

sak pemerintah serius melindungi hak 
beragama warganya. Dari sejumlah 
kasus penutupan rumah ibadah dan 
kasus-kasus kekerasan sejak awal tahun 

2010, pemerintah bahkan dianggap 
gagal melindungi dan menjamin hak 
warga negara dalam beribadah.

Hal ini mengemuka dalam rapat 
dengar pendapat dengan Komisi III DPR 
yang dihadiri perwakilan KWI dan PGI, 
Selasa (9/02). KWI diwakili Sekretaris 

“Ada penguasa-penguasa 
dan karena mayoritas 
itulah yang membuat 
peraturan bersama ini 
tidak berdaya”. 
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Ormas Islam Segel Gereja
Noor Rahman

Ratusan umat muslim yang ber-
asal dari berbagai organisasi 
 masyarakat (Ormas) Islam di 

wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, me-
nuntut penutupan paksa aktivitas 
 peribadatan umat Kristiani di gereja 
Galilea Perumahan Taman Galaxy, Ke-
lurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi 
(15/2). Keberadaan gereja tersebut dini-
lai meresahkan warga sekitar yang ma-
yoritas muslim dan perizinan bangun-
annya dianggap belum lengkap. 

Sejumlah Ormas Islam yang terlibat 
dalam aksi ini adalah Dewan Dakwah 
Bekasi (DDB), Dewan Dakwah Kecama-
tan Cabang Bungin, Masyarakat Muara 

Gembong, Bina An-Nisa Dewan Da’wah 
Bekasi, Irene Centre, Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Forum Silaturahmi Mas-
jid dan Mushala Galaxi, Front Pembela 
Islam(FPI), Forum Remaja Islam Medan 
Satria, FKUB, Persatuan Islam (PERSIS), 
Komite Penegak Syariah (KPS), Muham-
madiyah, Gerakan Pemuda Islam(GPI), 
Masyarakat Peduli Syariah (MPS), dan 
Gabungan Remaja Islam (GARIS). 

Salah seorang pentolan Front Pem-
bela Islam (FPI) Bekasi, Murhali Barda, 
memberikan penjelasan bahwa kere-
sahan warga muslim sekitar terha-
dap keberadaan gereja dikarenakan 
munculnya dugaan upaya Kristenisasi 
oleh pengelola gereja. “Laporan dari 
beberapa jemaah kami menyebutkan, 
internal gereja kerap menggelar pem-
bagian sembako murah namun de-
ngan embel-embel mengakui Yesus 
sebagai Tuhan mereka. Hal itu saya nilai 
sebagai pelanggaran,” jelas Murhali se-
perti ditulis antara.co.id (15/2). Selain itu, 
kata dia, warga juga merasa terganggu 
dengan ritual nyayian-nyanyian pujian 
yang dilakukan malam hari saat warga 
 menikmati waktu istirahat.

Menurut Murhali, di kawasan terse-
but sudah berdiri sedikitnya enam 

gereja dan sejumlah rumah yang dia-
lihkan fungsinya menjadi tempat iba-
dah. Dia mengaku yakin, kalau sejumlah 
 perizinan pembangunan Gereja Galilea 
yang diprotes itu memang belum leng-
kap karena sebagian besar masyarakat 
setempat belum memberi izin peng-
gunaan lahan. “Buktinya, sampai seka-
rang masih banyak spanduk penolakan 
warga yang terpasang di sejumlah 
gang dan kawasan pusat keramaian ter-
hadap pendirian bangunan tersebut,” 
tegas Murhali seperti dikutip inilah.com 
(15/2).

Berangkat dari kondisi tersebut, 
Dewan Dakwah Bekasi (DDB) bersama 
dengan Ormas Islam lainnya menyam-
paikan pernyataan sikap, memprotes 
keras pendirian Gereja Galilea serta 
mendesak Forum Kerukunan Umat Be-
ragama (FKUB) dan Pemerintah setem-
pat agar tegas menutup aktivitasnya 
sebagaimana diatur dalam Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) dua Menteri tahun 
2006 tetang Pendirian Rumah ibadah. 
“Dalam SKB antara Menteri Agama (Me-
nag) dan Menteri Dalam Negeri (Men-
dagri) dikatakan, pendirian rumah iba-
dah minimal harus memiliki 60 persen 
persetujuan masyarakat sekitar,” ujar 

 “Bila terdapat 
kekurangan, mari 

kita perbaiki secara 
kekeluargaan. Polisi 

bersama dengan 
pemerintah selalu 

terbuka untuk melakukan 
penyempurnaan berbagai 

pandangan yang kita 
anut bersama”

Jenderal (Sekjen) KWI Mgr Pujasumarta 
Pr yang juga Uskup Bandung, sedang 
PGI diwakili Sekretaris Umum PGI Pdt 
Gomar Gultom MTH. 

Dalam kesempatan itu PGI juga mela-
porkan 10 kasus kekerasan terhadap 
gereja, KWI empat kasus tahun 2010. 

Salah satu problem dari kasus ini 
menurut ormas keagamaan ini terkait 
dengan pelaksanaan Peraturan Ber-
sama Dua Menteri Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama dan Pendirian Rumah 
Ibadah. “Ada penguasa-penguasa dan 
karena mayoritas itulah yang membuat 
peraturan bersama ini tidak berdaya,” 
kata Pudjasumarta seperti dikutip kom-
pas.com (9/2). Ia kemudian mencontoh-
kan ada kasus di mana surat keputusan 
bupati dan wali kota bisa saja dicabut 
jika mendapat tekanan dari kelompok-
kelompok tertentu. Padahal, peraturan 

bersama itu menurutnya diharapkan 
bisa menjadi solusi yang baik bagi selu-
ruh umat beragama.

Ratusan jemaat Gereja Huria Kristen 
Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, 
sebagian besar perempuan dan anak-
anak, juga hadir dalam pertemuan terse-
but. Mereka datang untuk melaporkan 
kasus terkait penyegelan gereja mereka 
oleh Bupati Bekasi, Saaduddin.

Pada pertemuan itu terungkap, 
jemaat Gereja Filadelfia selama ini men-
dapat gangguan dalam menjalankan 
ibadah. Pada tahun 2008 saat memper-
ingati Natal, gereja ini pernah diserang 
sekelompok orang tak dikenal. Penye-
rangan juga terjadi saat perayaan Na-
tal 25 Desember 2009. Bahkan mereka 
terpaksa mengadakan kebaktian pagi di 
jalan raya karena bangunan gereja telah 
disegel oleh Bupati Bekasi. 

Di tempat terpisah, Indonesian Con-
ference Religion and Peace (ICRP) juga 

mengeluhkan masih banyaknya kasus 
berbasis agama di Indonesia. Mereka 
mengungkapkan lambannya penan-
ganan kasus dari pemerintah ke Wakil 
Presiden (Wapres) Boediono. “Kami me-
nyampaikannya ke Pak Wapres, masih 
banyaknya kekerasan yang berbasis 
agama sampai saat ini,” ujar Sekjen ICRP, 
Romo Johannes Harjanto, dalam konfe-
rensi pers usai bertemu dengan Wapres 
di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta (detik.com 9/2).

Johannes mengungkapkan, di bulan 
Januari 2010 ini saja kekerasan berbasis 
agama berkisar 20 kasus. Selain oleh 
kelompok tertentu, pengabaian hak 
beragama juga dilakukan pemerintah 
dengan berbagai pelarangan dan per-
aturan-peraturan yang melanggar.

Karena itu ICRP meminta pemerintah 
tegas untuk menyelesaikan masalah 
tersebut, termasuk menghukum pelaku-
pelaku kekerasan. M
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Didemo, Pemkot Bogor Cabut IMB Gereja
Noor Rohman

Setelah didemo ratusan warga, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor 
akhirnya mencabut Izin Mendiri-

kan Bangunan (IMB) Gereja Yasmin di 
Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan 
Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (11/2). 
Gereja tersebut sebenarnya sudah me-
ngantongi izin pada tahun 2006, na-
mun izin tersebut diduga cacat hukum. 
Keberadaan gereja pun dituduh mere-
sahkan dan mengganggu warga. 

Pencabutan IMB ini didasarkan pada 
Surat Rekomendasi Walikota Bogor No 
601-389 Tanggal 15 Februari 2006. Poin 
nomor 12 surat rekomendasi menye-
butkan, apabila pembangunan gereja 
tidak sesuai dengan data-data yang be-
nar dan berpotensi meresahkan warga, 
secara otomatis IMB akan dicabut. “Apa-
bila menimbulkan keresahan, IMB gereja 
batal dengan sendirinya sesuai Surat Re-
komendasi Walikota,” terang Bambang 
Gunawan, Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Bogor. (koran.republika.co.id 12/2)

Menurut penjelasan Bambang, ta-
hun 2009 IMB gereja Yasmin pernah 
dibekukan Pemkot Bogor. Tapi, kembali 
dicairkan karena pihak GKI Bogor me-
nuntut Pemkot Bogor ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. 
Dalam perkara tersebut, PTUN Bandung 
mengabulkan tuntutan GKI Bogor. Kare-
na Pemkot Bogor mempunyai dasar 
Surat Rekomendasi Walikota, demi ke-
pentingan warga, IMB gereja tersebut 
harus dicabut. Mengenai putusan PTUN 
Bandung, Bambang mengatakan bahwa 
pihak Pemkot Bogor sedang melakukan 
upaya untuk Peninjauan Kembali (PK) 
ke Mahkamah Agung (MA). “Kita tetap 
mengupayakan dan menyelesaikan 
masalah ini lewat jalur hukum,” ucapnya. 
(koran.republika.co.id 12/2)

Sejak awal, ketua Forum Komunikasi 
Muslim Indonesia (Forkami) Bogor seka-
ligus perwakilan warga H. Ahmad Iman, 
sudah optimis dan yakin bahwa Wa-
likota akan bersedia memenuhi keingi-
nan warga. “Saya berkeyakinan Walikota 
akan mengeluarkan surat pencabutan. 
Pembangunan gereja cacat hukum, ka-
rena surat persetujuan yang berisi tanda 
tangan warga itu palsu, warga tidak per-
nah menyatakan bersedia atas pemba-
ngunan gereja tersebut,” ujar Iman sep-
erti ditulis kompas.com (11/ 02/ 2010). 

Ratusan warga yang berunjuk rasa 
pun spontan bersujud syukur saat me-
nyambut keputusan tersebut karena 
merasa perjuangannya menyampaikan 
kebenaran dikabulkan. 

Dalam kasus ini, warga menilai 
Pemkot Bogor melakukan kesalahan de-
ngan mengeluarkan IMB gereja tanpa 
mengecek data-data yang akurat dari 
warga. Warga mengklaim, motif protes 
mereka itu bukan karena kebencian 
mereka terhadap tempat ibadah kelom-

pok agama tertentu, melainkan karena 
proses pembangunan yang tidak benar. 
Munculnya kasus semacam ini adalah 
ekses negatif dari regulasi pendirian ru-
mah ibadah yang diskriminatif.

Terkait pencabutan tersebut, pihak 
Gereja Kristen Indonesia (GKI) akan 
meminta klarifikasi kepada Walikota Bo-
gor terkait pencabutan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) tersebut. “Kami akan 
meminta penjelasan dari Walikota soal 
pencabutan itu karena keputusan pe-
ngadilan sudah memenangkan kami,” 
tegas Thomas Wadudara pimpinan pro-
yek pembangunan GKI Yasmin, Selasa 
(antaranews.com, 2/3)

Menurut Thomas, keputusan PTUN 
Bandung perihal pembangunan gereja 
tersebut merupakan sebuah kekua-
tan hukum yang mutlak dan harus di-
hormati seluruh pihak. Apalagi dalam 
 pengadilan tersebut sudah juga diperik-
sa surat-surat pernyataan tidak kebera-
tan dari warga yang belakang dikabar-
kan muncul dugaan pemalsuan. Thomas 
menduga ada tekanan-tekanan pihak 
tertentu yang mempunyai kepentingan 
politik sehingga pembangunan rumah 
ibadah itu tidak bisa terlaksana.

Pada Senin (1/3), ratusan massa 
 Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) Cabang 
Bogor juga sempat mendatangi ge-
dung Balai Kota Bogor untuk mem-
protes pembangunan gereja GKI yang 
dinilai melanggar hukum karena diduga 
memanipulasi tandatangan warga 
setempat untuk mendapatkan izin 
 membangun bangunan (IMB). 

M

“Kami akan meminta 
penjelasan dari Walikota 

soal pencabutan itu karena 
keputusan pengadilan 
sudah memenangkan 

kami”  Thomas Wadudara

FPI Tolak ”Hantu Puncak Datang Bulan ”
Noor Rohman

Rencana penayangan perdana 
“Film Hantu Puncak Datang Bu-
lan” (HPDB) pada Kamis (4/2) di 

sejumlah bioskop Tanah Air terpaksa 
gagal. Pasalnya muncul tuntutan pe-
nolakan oleh Front Pembela Islam (FPI) 

atas film tersebut. Melalui pesan sing-
kat, FPI mengintruksikan seluruh ang-
gotanya untuk melakukan razia jika film 

Marhali seperti dilansir republika.co.id 
(15/2). Peraturan Bersama (SPB) No 8 
dan No 9/2006, pengganti SKB, untuk 
mendapatkan IMB rumah ibadah diper-
lukan 60 persetujuan warga sekitar. 

Secara terpisah, Kasat Reskrim Pol-

restro Bekasi, Kompol Budi Sartono, 
mengimbau demonstran untuk ter-
tib menjalankan aksinya dan tidak 
anarkis. Oknum masyarakat yang ter-
bukti kuat melakukan provokasi hingga 
menyebabkan anarki tidak akan dito-

lerir. “Bila terdapat kekurangan, mari kita 
perbaiki secara kekeluargaan. Polisi ber-
sama dengan pemerintah selalu terbu-
ka untuk melakukan penyempurnaan 
berbagai pandangan yang kita anut 
bersama,” tuturnya. (inilah.com 15/2). M
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ini dipaksakan tayang pada hari itu. 

Tak hanya menyebar pesan singkat, 
ratusan massa FPI yang diketuai Salim 
bin Umar Al Athos, Fachry Jamalullail dan 
Ahmad Al-Aidi juga mendemo Lembaga 
Sensor Film (LSF) yang telah meloloskan 
film HPDB, Kamis (4/2). Mereka memin-
ta LSF menarik dan memberikan peri-
ngatan kepada bioskop-bioskop agar 
tak menayangkan film kontroversial itu. 
Bahkan bila diperlukan, pihaknya akan 
mendatangi langsung bioskop-bioskop 
tersebut dan memberikan pengertian. 

Kehadiran massa FPI ini diterima ang-
gota LSF Anwar Fuadi. Saat berdialog, 
FPI mengemukakan bahwa film terse-
but bisa membawa teror kemaksiatan 
dan menimbulkan keresahan bagi umat 
Islam. Film yang dibintangi Andi Soraya 

dan Trio Macan itu dinilai sangat miskin 
pesan moral, terlalu vulgar dan hanya 
memamerkan keindahan tubuh belaka. 
Andi Soraya pun dipersamakan dengan 
Miyabi, Maria Ozawa, aktor film porno 
asal Jepang. “Andi Soraya ini Miyabi-nya 
Indonesia, dia membawa teror bom 
kemaksiatan,” terang Ketua DPD FPI Ja-
karta, Habib Salim bin Umar Al Athos, 
seperti ditulis kompas.com (4/2). 

Menanggapi protes FPI, Anwar 
menjelaskan bahwa film HPDB sudah 
lulus sensor dan semua yang berbau 
porno dan vulgar sudah dihilangkan. 
Kalau hingga kini masih ada gam-
bar-gambar yang vulgar, itu hanyalah 
strategi produser untuk promosi. “Kami 
menjelaskan kalau film tersebut sudah 
lulus sensor. Semua yang berbau porno 
dan vulgar sudah kami buang. Tapi ka-
lau sekarang masih ada yang porno dan 
vulgar, itu salah produser sendiri, mere-
ka masih memakai gambar-gambar itu 
untuk promosi,” tegas Anwar. (inilah.
com 4/2)

K2K Production, perusahaan yang 
membuat film ini akhirnya menarik dan 
menurunkan seluruh bentuk publikasi. 
Mereka juga menunda penayangan-
nya hingga waktu tak ditentukan untuk 
menghindari risiko yang tak diinginkan. 

“Semua bentuk publikasi sudah ditu-
runkan. Sudah diputuskan pula bahwa 
film ini ditunda penayangannya di bi-
oskop Indonesia sampai waktu yang 
tak ditentukan,” jelas juru bicara K2K Pro-
duction, Yan Wijaya. (kompas.com 4/2)

Belakangan film ini berganti judul 
menjadi “Dendam Pocong Mupeng” dan 
akan tetap tayang di seluruh bioskop di 
Indonesia. Film dengan judul baru ini 
juga sudah lolos sensor LSF. Menurut 
keterangan salah seorang anggota LSF 
Al Surya Patih, LSF sudah memotong 
sekitar 28 scene yang dianggap tak layak 
tampil di film tersebut. Dari 90 menit, 
film ini juga sudah diringkas menjadi 64 
menit (inilah.com, 12/3).  

MUI keberatan dengan lolosnya film 
yang dinilai hanya berganti judul se-
mentara isinya tetap sama. MUI bahkan 
mendesak pemerintah mencabut izin 
edarnya. “Film itu sangat merusak akhlak 
moral bangsa. Kami pengajar bersusah 
payah mengajar akhlak, tetapi kenapa 
bisa terjadi. Ini menjadi kebebasan 
moral seks yang terjadi di moral bangsa 
Indonesia. Tetapi ini malah dilegalisir, 
padahal ada LSF, yang bertugas dan 
pemerintah sibuk mendidik karakter 
tetapi ada sisi lain ada seperti ini,” tegas 
Amirsyah, Sekjen MUI, Jumat (12/3). M

3 Tahun untuk 3 Petinggi NII Jabar
Alamsyah M. Dja’far

Hakim Pengadilan Negeri Garut 
memvonis tiga petinggi Negara 
Islam Indonesia (NII) wilayah 

Garut Selatan, Jawa Barat, dengan hu-
kuman tiga tahun penjara, pada persi-
dangan yang berlangsung Rabu (10/2). 
Ketiganya adalah Wowo Wahyudin, 33 
tahun, Wawan Setiawan (43), dan Abdul 
Rosid (44). 

Menurut ketua majelis hakim Rudi 
Suharso, ketiganya terbukti bersalah 

melakukan kejahatan di muka umum 
dan melanggar pasal 156 huruf A Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang tindakan penodaan agama.

Penodaan itu dilakukan dengan 
mengubah arah kiblat. Mereka salat 
dengan kiblat mengarah ke timur dan 
membelakangi Kabah. Kelompok ini 
juga mengubah kata Muhammad 
 dengan nama pimpinannya Sensen Ko-
mara dalam kalimah syahadat, termasuk 
dalam salah satu kalimat adzan. 

Para terdakwa yang menolak di-
dampingi penasihat hukum ini lang-
sung menerima putusan hakim. Putus-
an ini lebih rendah satu tahun dari 
tuntutan jaksa yang menuntut empat 
tahun penjara. 

Seperti dikutip tempointeraktif.com 
(10/2), perbuatan para terdakwa diketa-

hui warga saat salat Jumat di Kampung 
Situ Bodol, Desa Tegal Gede, Kecamatan 
Pakenjeng, pada 4 September 2009 lalu. 
Salah satu anggota jemaah salat lantas 
merekam kejadian dan melaporkannya 
kepada majelis ulama setempat. 

Pada 29 September silam, Kepolisian 
Resor Garut mengamankan 16 orang 
pengikut NII dari amukan massa ketika 
musyawarah di kantor Desa Tegal Gede, 
Kecamatan Pakenjeng. Polisi kemudian 
menetetapkan lima orang sebagai ter-
sangka, yang dianggap penggerak 
kelompok tersebut. Mereka diantara 
Pemimpin/Panglima NII Garut, Sensen 
Komaran (45), Abdul Rosid (44), Wowo 
Wahyudin (33), Wawan Setiawan (43), 
dan Daud (63).

M

Penodaan itu dilakukan 
dengan mengubah 

arah kiblat. Mereka 
salat dengan kiblat 

mengarah ke timur dan 
membelakangi Kabah.

“Semua bentuk publikasi 
sudah diturunkan. 
Sudah diputuskan 

pula bahwa film ini 
ditunda penayangannya 

di bioskop Indonesia 
sampai waktu yang tak 
ditentukan.” Yan Wijaya 
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Sejumlah Ormas Bandung Tolak Perda Miras
Alamsyah M. Dja’far

Pembahasan Rancangan Peratu-
ran Daerah (Raperda) tentang 
Pengawasan dan Pengendalian 

minuman Beralkohol dan Retribusi Izin 
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
yang tengah dibahas DPRD mendapat 
penolakan sejumlah ormas. 

Awal Februari perwakilan dari 
 Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan 
Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Per-
sis) mendatangi Komisi D DPRD Kota 
Bandung, Jumat. Sikap mereka tandas: 
mendesak Pemda menghentikan wa-
cana pelegalan minuman beralkohol 
di Kota Bandung. “Kalaupun dibahas, 
harus mengenai pelarangan, bukan 
 pengendalian,” kata Muhdan Firdaus 
Alam juru bicara Hima Persis seperti 
dikutip Pikiran Rakyat (07/2).

Menurutnya, keberadaan perda 
memberi peluang produsen minu-
man beralkohol membuka pasar yang 
 sangat luas bagi penjualan minuman 
keras. Pelegalannya hanya akan mem-
perkaya kalangan tertentu seperti 
pengusaha hotel dan tempat hiburan. 
Pihaknya juga mendesak Pemda bisa 
menggali sumber pendapatan asli dae-
rah (PAD) selain penarikan retribusi dari 
perdagangan miras yang jelas-jelas di-
haramkan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota 
 Bandung Yosep Saepul Akbar yang 
menemui perwakilan ormas-ormas ter-
sebut menilai bahwa penolakan terse-
but dipandang sebagai masukan dalam 
perjalanan Raperda Minuman Beralko-
hol. Dan pihaknya berjanji akan meli-
batkan semua kalangan untuk mem-
bahas masalah ini.

Seperti GPI dan Hima Persis, Hiz-
but Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kota 
Bandung juga idem. Mereka menolak 
raperda. “Saya tahu retribusi memang 
nantinya akan menyumbang PAD, na-
mun ‘kan tidak harus melalui retribusi 
barang haram,” kata Ketua tim penyu-
sun kajian perda minuman beralkohol 
HTI, M.D. Riyan (klik-galamedia, 10/2). 

Begitupun dengan Lia Noer Ham-
bali. Ketua DPC PPP Kota Bandung itu 
secara tegas menyatakan jika partainya 
akan menolak peredaran minuman be-
ralkohol di Kota Bandung. Pernyataan 
resmi dari PPP akan disampaikan pada 
sidang paripurna pemandangan fraksi 
atas Lembaran Kota (LK) yang diberikan 
pihak eksekutif. 

Pemerintah Kota Bandung berbeda 
sikap. Melalui Kepala Dinas Perindustrian 
Kota Bandung Nana Supriyatna, Pemkot 
Bandung menyatakan tak bisa melarang 
peredaran minuman keras. Alasannya, 
pelarangan itu bertentangan dengan 
Surat Keputusan Menteri Perdagangan. 
“Tidak boleh punya aturan melarang 
tapi bertentangan dengan aturan yang 
lebih tinggi,” katanya seperti dikutip 
Tempo Interaktif (15/2). Selain itu, selama 

ini tak ada aturan tentang peredaran 
minuman beralkohol di Bandung. Kare-
nanya, pemerintah daerah mengaju-
kan Raperda tentang Pengawasan dan 
 Pengendalian Minuman Keras.

Sebelum masuk ke DPRD, menurut 
Nana pemerintah sendiri mengaku su-
dah membahasnya bersama Majelis Ul-
ama Indonesia (MUI) Kota Bandung dan 
ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama 
(NU), Muhammadiyah, dan Persis dalam 
beberapa kali rapat.   

Pada 2006 Pemkot Bandung pernah 
mengusulkan pembahasan Raperda 
pengendalian minuman beralkohol, na-
mun ditolak. Pada 2009, pemkot kem-
bali mengusulkan raperda ini. Usulan 
tersebut disampaikan Pemkot ke DPRD 
dalam Lembar Kerja No. 19 Tahun 2009. 

Selain mengatur soal retribusi, 
rancangan itu membatasi tempat 
 peredaran dan pembeli minuman keras. 
Dalam beleid ini, toko serba ada atau su-
permarket diizinkan untuk menjual mi-
numan keras berkadar alkohol sampai 
lima persen. Di atas kadar alkohol lima 
persen hingga 55 persen, penjualan itu 
hanya boleh di hotel, restoran, bar, pub, 
klab malam, diskotik, dan bandara.  

Pembeli sudah harus berusia 21 ta-
hun lebih dengan menunjukkan kartu 
identitas diri. Ketentuan itu berlaku 
tidak hanya untuk wisatawan asing saja, 
tapi juga warga Bandung. Pemerintah, 
katanya, bakal mencabut izin tempat 
yang melanggar aturan penjualan mi-
numan keras. M

“Tidak boleh punya 
aturan melarang tapi 
bertentangan dengan 

aturan yang lebih tinggi”

Karyawati Rumah Sakit, Dilarang Berjilbab
Tedi Kholiludin

Sembari terisak-isak Fitri Cahya-
ningsih (33) karyawati bagian gizi 
di RS Telogorejo mengadukan na-

sibnya ke sejumlah fraksi di DPRD Jateng, 
Senin (15/2). Seperti dikutip Suara 
Merdeka (16/2), Fitri menuturkan per-
lakuan diskriminatif yang diterimanya 
kepada anggota dewan. Fitri memberi-
kan keterangan soal larangan pihak RS 
mengenakan jilbab sewaktu bekerja. 

Sembari menitikkan air mata, dia  men-
ceritakan perihal yang dia alami kepada 
wakil rakyat. 

Saat diterima Fraksi PKS, karya-
wati yang telah bekerja 13 tahun itu 
mengaku tak hanya diperlakukan dis-
kriminatif, tapi juga diintimidasi setelah 
mengenakan jilbab sejak 12 Januari 
lalu. Setelah mengenakan jilbab, dia lalu 
dipindah ke dapur belakang. Bahkan se-

jak 25 Januari lalu, dirinya tidak menda-
pat pekerjaan apapun. Oleh atasannya, 
dia hanya disuruh duduk-duduk di teras 
dari saat masuk kerja hingga jam kerja 
usai. 

Pihak manajemen bahkan secara 
tegas meminta dia melepas jilbab jika 
masih ingin bekerja di RS Telogorejo. 
”Saya sudah mengajukan surat per-
mohonan resmi ke manajemen guna 
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 mengenakan jilbab, namun tidak 
 disetujui. Padahal dengan mengenakan 
jilbab tidak mengganggu kinerja saya,” 
paparnya.

Ibu dua anak tersebut juga mencari 
dukungan moral dari Fraksi Demokrat, 
Fraksi PPP, dan Fraksi PAN. Menurutnya, 
tak sedikit karyawati RS Telogorejo yang 
berjilbab. Namun karena takut, mereka 
memilih sistem bongkar pasang. Artinya 
datang ke kantor jilbab dilepas, namun 
setelah pulang dikenakan lagi.

Fitri meyakini bahwa sesuai dengan 
UU yang berlaku di Indonesia, tidak 
ada larangan mengenakan pemakaian 
jilbab sewaktu bekerja. Apalagi dengan 

menggunakan kerudung itu, ia tidak 
merasa terganggu pekerjaannya. Ia 
sendiri mengaku telah dipanggil oleh 
house keeping untuk bekerja di bagian 
dapur besar mulai (17/2). 

Ketua FPKS, Arif Awaludin menya-
takan kesiapannya untuk menindak-
lanjuti permasalahan ini. Kepada Fitri ia 
berjanji akan meneruskan persoalan itu 
ke Komisi E yang membidangi masalah 
tersebut. “Saya prihatin dengan persoal-
an ini, negara kita sudah merdeka, tapi 
masih saja ada yang melarang musli-
mah mengenakan jilbab,” katanya.

Dukungan terhadap Fitri juga disam-
paikan anggota Komisi E DPRD Jateng, 
Masrukhan Syamsurie. Menurutnya, 
sepanjang tidak mengganggu kinerja, 
tak ada alasan pihak RS melarang mus-
limah memakai jilbab. ”Kami sangat 
 menyayangkan masih ada pembatasan 
penunjukan identitas untuk seorang 
muslimah di Indonesia. Kalau perlu de-
wan akan segera memanggil pihak di-
reksi rumah sakit,” katanya. 

Politikus PPP, Istajib meminta RS Te-
logorejo memberikan toleransi kepada 

karyawati yang bergama Islam untuk 
mengenakan jilbab. Anggota Komis B 
itu khawatir pelarangan yang diberlaku-
kan pihak RS bisa menimbulkan suatu 
permasalahan bagi umat Islam. ”Mus-
limah memakai jilbab itu kan perintah 
agama, kalau ada yang melarang itu 
jelas melanggar norma,” tegasnya.

Sementara Humas RS Telogorejo, 
Nana Noviada, saat dikonfirmasi men-
yatakan, pihaknya memang member-
lakukan ketentuan standar penampilan 
karyawan. Penampilan diatur dari ujung 
kaki hingga kepala. 

Dia mencontohkan pengaturan ram-
but panjang yang harus rapi, rambut 
pendek minimal sebahu, tidak boleh 
berjenggot, dan juga tak diperkenankan 
mengenakan tutup kepala apapun.

“Ketentuan dibuat dengan maksud 
utama untuk pelayanan dan penampil-
an yang netral tanpa menonjolkan suatu 
religi, karena Telogorejo kan RS umum,” 
katanya. Menurut dia, RS ini bukanlah 
rumah sakit berbasis agama tertentu 
melainkan berada di bawah sebuah ya-
yasan. M

Sudah Bertobat Tetap Diawasi 
Nurun Nisa’

Samawiyah mengaku Nabi. 
 Pengakuan itu mengegerkan 
warga Desa Angon-Angon, Arjasa, 

Kangean, Madura, Jawa Timur, karena 
perempuan berusia tiga puluh tahun 
itu mengajarkan ajaran di luar kelazi-
man. Seperti ditulis detiksurabaya.com, 
Samawiyah menyatakan haji tidak wa-
jib ke Ka’bah, Mekkah. Sebab menu-
rutnya Ka’bah itu sudah ada dalam di-
rinya. Selain itu, ia juga mengaku sudah 
memindahkan arwah yang disiksa di 
nereka ke surga sebanyak lima orang.  
Para pengikutnya sendiri diwajibkan 
puasa seumur hidup. Hasil dakwah se-
lama setahun membuahkan pengikut 
berjumlah antara 18 hingga 25 orang 

yang kebanyakan kerabat dekat. Na-
manya sendiri diganti menjadi Siti Hajar 
setelah mendapatkan wangsit. 

Dengan alasan-alasan itulah warga 
melaporkan Samawiyah kepada kepala 
desa setempat. “Warga melaporkan ke 
saya. Lalu, diawasi dan baru ditindak-
lanjuti ke tingkat muspika,” kata Kepala 
Desa Angon Angon, Moh Ridha, seperti 
ditulis detiksurabaya.com (22/02). Penga-
duan ini ditindaklanjuti dengan perte-
muan Muspika dan MUI Kecamatan, de-
ngan memanggil Samawiyah beserta 
pengikutnya. 

Dalam pertemuan itu, keluarlah 
keputusan soal kesesatan aliran Sa-
mawiyah. “Kesimpulan dari pertemuan 
Muspika dan MUI kecamatan, yang ber-
sangkutan dinyatakan penyebar aliran 
sesat,” tegas Kapolsek Arjasa, Iptu Tur-
mudzi. Dalam pertemuan itu, Samawi-
yah mengaku bersalah dan menyatakan 
bertaubat, begitupun pengikutnya. Ma-
sih menurut Iptu Turmudzi,  Samawi-
yah dikembalikan kepada keluarganya 
dan selanjutnya akan dibina oleh pem-

binaan tokoh agama.
Toh demikian, Samawiyah dan pengi-

kutnya tetap diawasi agar ajarannya di-
hentikan dan tidak semakin menyebar. 
Pengawasan yang dimaksud dilakukan 
bersama-sama oleh petugas kepoli-
sian dan Muspika setempat serta tokoh 
agama sebagai bentuk pembinaan 
terhadap Samawiyah dan 25 orang 
pengikutnya yang mayoritas keluarga 
dekatnya. “Jangan sampai kegiatan yang 
sudah jelas menyesatkan itu tetap ber-
langsung,” tegas Kasat Intelkam Polres 
Sumenep, AKP Endri Prasetyo Utoro 
(23/2).  

Muspika itu sendiri nampaknya be-
lum tuntas. Mengutip AKP Endri, saat 
pertemuan berlangsung Samawiyah 
sempat pingsan. Samawiyah tidak bisa 
menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan oleh MUI setempat lalu ping-
san sehingga pertemuan dihentikan. 
Dengan demikian, vonis sesat dan per-
temuan yang belum tuntas ini belum 
terang benar di mana titik sambungnya. 
M

“Warga melaporkan ke 
saya. Lalu, diawasi dan 
baru ditindaklanjuti ke 

tingkat muspika.” 
Moh Ridha

”Saya sudah mengajukan 
surat permohonan resmi 

ke manajemen guna 
mengenakan jilbab, namun 

tidak disetujui. Padahal 
dengan mengenakan jilbab 
tidak mengganggu kinerja 

saya.” Fitri Cahyaningsih 
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Kelompok Yusuf Diserbu Ribuan Warga
Alamsyah M. Dja’far 

Sekitar seribuan warga Desa Mum-
bulsari, Kecamatan Mumbulsari, 
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

mendatangi pengikut pimpinan tari-
kat Naqsabandiyah Yusuf yang tengah 
menggelar pengajian di Masjid Jami’ 
Raudlatul Muttaqin Kamis (25/2). 

Dalam pantauan media, warga yang 
datang tampak ada membawa batu 
dan potongan kayu yang berjaga-jaga 
di sekitar masjid setempat. Beberapa 
dari mereka bahkan nyaris membakar 
delapan kendaraan bermotor milik 
pengikut kelompok tersebut (Media In-
donesia, 25/2).

Jauhari, salah seorang warga yang 
ikut datang menyatakan amat geram 
dengan ajaran yang dikembangkan 
Pak Sofi, sapaan akrab Yusuf. Ajarannya 
dinilai tak sesuai dengan Islam karena 
para pengikutnya tidak perlu melaku-

kan shalat, puasa dan tidak membaca 
al-Quran. “Ajaran itu menyesatkan dan 
meresahkan umat Islam di Desa Mum-
bulsari,” katanya. 

Menurutnya, warga bahkan sudah 
mengingatkan kepada para pengikut 
tersebut untuk tak meneruskan 
 pengajian yang dipimpin oleh Yusuf 
karena warga tidak ingin aliran sesat 
berkembang di desa setempat. “Batas 
kesabaran kami sudah habis, sehingga 
warga beramai-ramai mengepung pe-
ng ikut aliran sesat dan minta mereka 
meninggalkan Desa Mumbulsari,” ka-
tanya lagi. 

Beberapa tokoh masyarakat, pejabat 
tingkat kecamatan, aparat kepolisian 
dan TNI yang hadir di halaman mas-
jid Jami’ Raudlatul Muttaqin berusaha 
menenangkan massa. “Saya mengim-
bau warga tetap tenang dan tidak main 
hakim sendiri. Seluruh pengikut jemaah 
pengajian Thoriqoh akan bertaubat dan 
tanda tangan untuk tidak mengikuti 
ajaran itu lagi,” kata Kasat Samapta 
Polres Jember AKP Mahrobi Hasan (Me-
dia Indonesia, 25/2) . 

Versi situs www.surya.co.id penge-
pungan itu terjadi bukan ketika mereka 
sedang melakukan pengajian, melain-
kan sedang melakukan pertemuan 
dengan dengan Muspika setempat dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember 
di masjid tersebut (surya.co.id, 25/2).

Karena alasan keselamatan, 18 
anggota jamaah yang ada di masjid 
itu akhirnya dievakuasi ke mapolres. 
Hingga Jumat (26/2) mereka masih 
berada di Mapolres Jember. Mereka 
tampak duduk dan tiduran di depan 
ruang Satreskrim. Tapi tak satupun dari 
mereka mau memberi komentar terha-
dap wartawan. Mereka memilih diam 
dan menghindar. Kanit Reserse Umum 
Satreskrim Polres Jember, Ipda M Dho-
nie Adi juga hanya menjelaskan sing-
kat. “Masih pemeriksaan,” ujarnya (surya.
co.id, 27/2).

Menurut informasi yang berkem-
bang, Yusuf memulai pengajian sejak 
medio 2006 silam. Setiap Selasa malam 
ia menggelar pengajian dari rumah ke 
rumah pengikutnya. Ada 31 orang ang-
gota jamaahnya. Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kecamatan Mumbulsa-
ri KH Shidiq Munawirudin mengatakan, 
ajaran tersebut adalah sesat karena 
mengingkari rukun Islam, sehingga ha-
rus dibubarkan. Namun Kepada petu-
gas, Yusuf membantah jika alirannya 
sesat. Yang dimaksudkan menduduki 
al- Quran bukanlah dalam arti harfiah, 
melainkan dalam arti kiasan yakni men-
dalami al-Quran. M

Yusuf membantah jika 
alirannya sesat. Yang 

dimaksudkan menduduki 
al- Quran bukanlah dalam 

arti harfiah, melainkan 
dalam arti kiasan yakni 

mendalami al-Quran

Pengungsi Ahmadiyah Lombok Donor Darah 
Yusuf Tantowi

Di tengah segala keterbatasan 
dan kekurangan selama di peng-
ungsian, Jamaah Ahmadiyah 

NTB tak kehilangan rasa kemanusiaan. 
Jum’at (19/2) lalu, puluhan warga Ah-
madiyah mendonorkan darahnya ke 
PMI Kota Mataram usai salat Jumat. 
Kegiatan itu berlangsung di halaman 
gedung pengungsian Transito, Majeluk, 
Kota Mataram. 

“Program donor sudah rutin kita 
laksanakan tiap tiga atau empat bulan 
sekali,” kata Ir. Jauzi ketua Dewan Pimpi-
nan Wilayah Ahmadiyah NTB. Bahkan 
pada donor darah yang lalu, PMI Kota 

Mataram mendapatkan donor da-
rah sekitar 50 kantong. “Kalau kondisi 
jemaah normal, biasanya PMI bisa da-
pat 60 sampai 70 katong,”tambahnya. 
Kegiatan itu dilakukan semata-mata 
demi rasa kemanusiaan dan tingginya 
kebutuhan darah di NTB.  

Bila warga Ahmadiyah setiap tiga 
sampai empat bulan sekali men-
gadakan donor darah, maka selama 
tiga tahun mereka sudah mengadakan 
kegiatan ini sebanyak sembilan kali. 
Kalau dalam satu kali donor darah ter-
kumpul 50 kantong, dalam tiga tahun 
terkumpulah 450 kantong darah yang 

masing-masing berisi 350 cc. 
“Darah orang diambil, tapi keyakinan 

orang ditolak” kata Jumarim, seorang ak-
tivis di Mataram menanggapi kegiatan 
donor darah yang rutin dilakukan oleh 
Jamaah Ahmadiyah dipengungsian.  

Ini tentu sesuatu yang luar biasa 
ditengah kondisi mereka yang masih 
sangat memprihatinkan di pengung-
sian. Apalagi saat ini perhatian dari 
pemerintah sudah tidak ada, bantuan 
juga sudah lama dihentikan. Listrik juga 

“Darah orang diambil, tapi 
keyakinan orang ditolak” 
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Kontes Waria Aceh Menuai Kontroversi
Badrus Samsul Fata

Setelah menjadi kontroversi seta-
hun lalu di Pagaralam, Sumatera 
Selatan, sebuah kontes waria kem-

bali menuai badai kontroversi. Kali ini 
terjadi di Aceh yang melegalkan syariat 
khusus. Penyelenggaraan kontes waria 
untuk memilih Duta Sosial-Budaya 
Aceh 2010 pada Sabtu malam (13/2) itu 
diprotes keras sejumlah kalangan. 

Teungku A Karim Syeikh, Ketua Ma-
jlis Permusyawaratan Ulama,  bahkan 
menuding panitia kontes telah berbo-
hong karena mengaku telah mendapat 
izin dari MPU Kota Banda Aceh. “Kami 
tak tahu apa-apa soal acara itu,” katanya 
seperti dikutip sumeks.com (15/2). Atas 
tindakan itu Karim berniat akan menem-
puh jalur hukum jika penyelesaian de-

ngan cara kekeluargaan tak dilakukan.  
Tgk A Karim Syeikh (MPU) setelah 

dikonfirmasi bahkan mengancam akan 
menempuh jalur hukum jika penyelesa-
ian kekeluargaan tidak dapat dilakukan. 
“Tergantung panitia tersebut maunya 
seperti apa. Kalau mereka bersikeras, 
maka jalur hukum akan ditempuh. 
 Intinya, mereka harus meminta maaf 
kepada MPU, karena telah mengaku 
mendapat izin dari MPU. Padahal, jan-
gankan izin, jumpa dengan kami aja 
tidak pernah,” tandasnya seperti dilansir 
republika.com (15/2). 

Sebelumnya kepada media lokal 
koordinator acara sekaligus ketua 
panitia kontes Jimmy mengaku sudah 
 mengantongi izin dari MPU Kota Banda 
Aceh untuk menggelar kegiatan yang 
diikuti 40 waria itu (harian-aceh.com, 
15/2). 

Kecaman juga dilontarkan Sekjen 
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) 
Tgk Faisal Ali. Bagi Faisal kontes waria 
ini dinilainya telah menodai pelak-
sanaan syariat Islam di Aceh. Dalam 
Islam, terangnya, diharamkan jika laki-
laki menyerupai wanita atau sebaliknya. 
Faisal juga menegaskan, waria berbeda 
dengan istilah khuntsa (orang dengan 
dua jenis kelamin –red) dalam termi-
nologi hukum Islam. Waria itu merupa-
kan buatan manusia dimana laki-laki 
berusaha menyerupai perempuan. Se-
mentara khuntsa itu  bersifat alamiah 

alias ciptaan Allah SWT. “Jadi, waria itu 
perbuatan yang melanggar kodrat Tu-
han,” katanya. Jadi perbuatan itu jelas-
jelas bertentangan dengan syariat Islam 
yang sudah berlaku kaffah (theglobe-
journal.com, 17/02). 

Pendapat itu juga dikuatkan seorang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Aceh (DPRA) Darmuda. Dengan dalih 
apapun kontes waria itu jelas berten-
tangan dengan kultur mayoritas pen-
duduk Aceh yang Islami. Peristiwa itu 
adalah keanehan, sebab tak ada dalam 
sejarah Aceh yang melegalkan kegiatan 
waria, apalagi Aceh saat ini dikenal se-
bagai negeri bersyariat (theglobejournal.
com, 16/02). 

Ketua Badan Komunikasi Pemuda 
dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 
Aceh Nasaruddin bahkan mendesak 
aparat untuk mengusut kontes waria 
tersebut.  “Itu tidak boleh terjadi, dan 
jangan ada pihak yang membiar-
kan event-event yang bertentangan 
dengan syariat Islam justru berlang-
sung di Aceh,” katanya seperti dikutip 
antaranews.com (16/02). 

Suara penolakan juga muncul dari 
masyarakat. Aidil misalnya. Mahasiswa 
Unsyiah itu menilai jika kontes seperti 
itu dibiarkan bisa berdampak buruk 
pada generasi muda ke depan dan bisa 
merusak mental mereka (antaranews.
com 17/02). Kekhawatiran senada juga 
dilontarkan Nurhayati, seorang ibu ru-

“Tergantung panitia 
tersebut maunya seperti 

apa. Kalau mereka 
bersikeras, maka jalur 

hukum akan ditempuh. 
Intinya, mereka harus 
meminta maaf kepada 

MPU, karena telah 
mengaku mendapat 

izin dari MPU. Padahal, 
jangankan izin, jumpa 
dengan kami aja tidak 

pernah” 

diputus secara paksa oleh penjaga ge-
dung Transito.    

Saat ini jumlah warga Ahmadiyah 

yang masih dipengungsian seban-
yak 29 kepala keluarga. Terdiri dari 133 
jiwa. Untuk bertahan hidup, mereka 
 berjualan di pasar sebagai kuli angkut 
barang di pasar, tukang bangunan, ojek 
dan jualan gorengan. Sebagian lagi ada 
yang kerja serabutan.   

 
Isu Suaka

Isu suaka politik warga Ahmadiyah 
beberapa hari lalu kembali mengemu-
ka di media. Isu ini pertama kali diang-
kat TVRI NTB dalam acara interaktifnya. 
 Banyak pihak bertanya-tanya apakah isu 
itu benar datang dari warga Ahmadi-
yah. 

“Pernyataan itu memang benar 
berasal dari salah seorang jamaah di 
 pengungsian, tapi itu bukan keputu-
san organisasi,” jelas Jauzi membantah 
berita lembaga penyiaran publik milik 
pemerintah itu. Pernyataan tersebut, 
lanjurnya, juga diambil sepotong-po-
tong oleh wartawan bersangkutan. 
“Kami sekarang ingin cooling down 
dulu,” ujarnya.

Mereka khawatir pemberitaan dan 
pernyataan itu direspon negatif oleh 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
politik. Apalagi saat ini suhu politik Ma-
taram mulai menghangat menjelang 
pemilihan walikota-wakil walikota Mata-
ram. Para calon walikota-wakil walikota 
sedang berjuang keras mencari duku-
ngan partai sebagai kendaraan politik. 
Sebagian sudah ada, tapi sebagian lain 
belum dapat. 

Untuk itu penasihat pihak DPW 
Ahmadiyah Ust. H. Saiful Uyun sudah 
mendatangi TVRI NTB untuk mengklari-
fikasi pemberitaan tersebut. Dalam per-
temuan itu, TVRI NTB beralasan, isu itu 
diangkat agar Ahmadiyah diperhatikan 
oleh pemerintah.   M

Isu suaka politik warga 
Ahmadiyah beberapa hari 

lalu kembali mengemuka di 
media. Isu ini pertama kali 
diangkat TVRI NTB dalam 

acara interaktifnya.
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mah tangga di Banda Aceh. Jika kegia-
tan tersebut adalah pemilihan putra dan 
putri terbaik untuk diikutkan di ajang 
nasional, atau peragaan busana mus-
lim, mungkin tak masalah dilakukan di 
Aceh, tapi tidak untuk kontes waria. 

Seperti diberitakan sejumlah media, 
kontes yang digelar di aula LPP RRI Ban-
da Aceh itu diikuti 40 waria yang ter-
gabung dalam Putroe Sejati Aceh (PSA). 
Mereka berasal dari sejumlah daerah di 
negeri Serambi Aceh itu. Sebelum kon-
tes digelar mereka dikarantina untuk 
menerima pembekalan seputar hak-

hak asasi manusia. Mereka juga didaulat 
menjadi relawan di beberapa panti asu-
han setempat dengan tujuan mening-
katkan kepekaan sosial di Tanah Ren-
cong itu (theglobejournal.com, 14/02).

Pada malam puncak, puluhan para 
waria tampil dengan pakaian adat 
Aceh. Kontes itu akhirnya memilih  Zifa-
na Lestisia salah seorang waria asal kota 
Lhokseumawe sebagai pemenang dan 
akan mewakili Aceh untuk kompetisi di 
tingkat nasional. Ia menyatakan dirinya 
akan berusaha memperkenalkan bu-
daya Aceh di tingkat nasional dan mem-

buktikan jika waria asal daerah yang 
menerapkan syariat Islam juga mampu 
bersaing di ajang nasional (harian-aceh.
com 14/02).

Jimmy menegaskan salah satu tu-
juan kontes itu adalah untuk memper-
erat tali silaturrahmi antar kaum waria 
sekaligus menghilangkan stigma nega-
tif masyarakat terhadap kaum waria. 
“Kontes ini tak hanya kecantikan yang 
dinilai tetapi juga kepedulian sosial dan 
penguasaan ilmu pengetahuan”, tu-
turnya seperti dikutip (theglobejournal.
com, 14/02). M

Kelompok Puang Malea Ditangkap
Alamsyah M. Dja’far

Menyusul penangkapan pimpi-
nan dan pengikut Puang 
Malea yang diduga sesat, war-

ga menyegel tempat kelompok terse-
but di desa Mirring, Kecamatan Binuang 
Polman pada Minggu (31/01) sekitar 
pukul 10.30 Wita. Penyegelan dilakukan 
dengan menggunakan kayu. 

Menurut warga ajaran Puang Malea 
telah menyimpang. Misalnya calon 
pengikut yang akan masuk ke kelom-
pok ini harus mengakui Syamsuddin, 
pemimpin kelompok yang berusia 28 
tahun, sebagai Nabi Khaidir. Pengikut 
juga harus terlebih dahulu disucikan 
dengan mandi bersih yang diawali 
 dengan buang hajat. Calon pengikut 
aliran ini mandi tanpa busana dengan 
kepala ditutupi selembar kain putih (ini-
lah.com, 31/1).

Tempat tersebut berlokasi di per-
bukitan hutan Mirring yang diang-
gap warga sekitar angker. Menurut 
 pengakuan warga, di lokasi ditemukan 
sebuah lubang mirip gua berukuran 
sekitar satu meter persegi yang diduga 

sebagai tempat khusus demi mensu-
cikan para pengikutnya. 

Warga yang masuk ke kawasan gu-
nung ini, konon tak hanya melihat ber-
bagai keanehan. Kerap juga kesurupan 
dan menderita sakit. “Hal-hal seperti itu 
yang kita ketahui sering terjadi sehing-
ga gunung Puang Malea dianggap ang-
ker,” jelas Pua Sapar salah seorang tokoh 
masyarakat. 

Menurutnya, nama Paung Malea 
sendiri diambil dari nama gunung 
Puang Malea. Tapi ia menilai amat keliru 
kalau nama Puang Malea dianggap 
semacam sumber ajaran baru yang ber-
akibat menyesatkan. 

Seminggu sebelumnya, Kepala Desa 
Mirring Arifin bersama seorang tokoh 
agama Binuang H Nasir sempat men-
datangi lokasi ini. Menurut pengakuan 
Arifin keduanya berhasil masuk ke 
dalam rumah setelah menjadi sejumlah 
 prosedur. Saat itu para pengikut tampil 
dengan pakaian warna putih melilit di 
perut hingga lutut dan ikat kepala.

Dua hari sebelum penyegelan, 
 Jumat (29/1) petugas yang terdiri dari 
dari gabungan polisi, TNI, dan Satpol 
PP menangkap Syamsudin pemimpin 
kelompok yang dikenal juga sebagai 
kelompok Setinja ini. 

Aparat sempat kewalahan ketika 
akan menangkap Syamsuddin yang 
saat itu dilindungi para pengikutnya. 
Berbekal senjata parang dan badik di 
tangan, mereka melakukan perlawanan 
saat akan ditangkap. Negosiasi antara 
petugas dan Syamsuddin pun ber-
langsung alot. Namun akhirnya aparat 
berhasil membujuk Syamsuddin untuk 

meletakan senjatanya (liputan6.com, 
29/1) ). 

Hingga akhir Januari, Polres Polman 
telah mengamankan tujuh orang, ter-
masuk pemimpin kelompok tersebut. 
Setelah ditangkap pemimpin dan para 
pengikut ini diminta keterangan oleh 
polisi setempat, termasuk tim dari Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum 
Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Pol-
man.

Syamsuddin sendiri mengaku sering 
memperoleh ilham untuk disampaikan 
ke umat (orang lain) supaya tidak ter-
perosok dalam kehidupan yang sesat. 
“Saya mungkin seperti yang orang bi-
lang kesurupan kalau didatangi (ilham) 
yang mengajar saya tentang banyak hal 
soal kehidupan supaya tidak tersesat,” 
katanya di sela-sela pemeriksaan di 
Reskrim Polres Polman seperti dikutip 
situs Fajar (01/2)

Namun begitu pemuda berusia 28 
tahun yang juga alumni Fakultas Tar-
biyah Universitas Negeri (UIN) Makas-
sar 2008 itu membantah ajaran yang 
disebarkan mempunyai kitab selain al-
Quran. Juga dalam salat menghadap ke 
selatan. “Kami tidak pernah mengajar-
kan seperti itu,” tandasnya. 

Dari informasi yang berkem-
bang, di tempat mereka ditemukan 
 beberapa bukti yang mendukung 
dugaan penyimpangan. Mereka di-
anggap memiliki lafal syahadat yang 
berbeda dengan syahadat umat Islam, 
dan tak menganjurkan salat lima waktu. 
Sampai berita ini diturunkan, proses 
 penyelidikan terhadap kelompok ini 
masih terus berlangsung. M

Menurut warga ajaran 
Puang Malea telah 

menyimpang. Misalnya 
calon pengikut yang 

akan masuk ke kelompok 
ini harus mengakui 

Syamsuddin, pemimpin 
kelompok yang berusia 
28 tahun, sebagai Nabi 

Khaidir. 



Protes terhadap patung Buddha bergambar wajah KH. Abdurrahman Wahid menunjukan bahwa tak mudah memberi 
batas tegas antara hak berekpresi dengan menjaga “perasaan” keagamaan yang juga beragam. Seperti  dijelaskan Cipto 
Purnomo (29), sang pematung, tak ada niat untuk melecehkan kelompok agama tertentu. Sebaliknya itu bentuk peng-
hormatan peran Gus Dur selama hidupnya yang juga diperjuangkan oleh Buddha Gautama. Di sinilah diperlukan kearifan 
dua belah pihak dan mendahulukan dialog ketimbang otot.
Perusakan dan pencabutan IMB rumah ibadah masih menjadi problem negara kita. Sebagian kasus menunjukkan ala-
san “tak berizin” dijadikan modus untuk meligitimasi aksi mereka. Tentu saja ada banyak faktor lain yang melingkupi 
gesekan tersebut mulai dari rendahnya pendidikan, kesenjangan ekonomi, pola komunikasi yang tak efektif, lemahnya 
 perlindungan aparat, hingga isu kristenisasi dari kelompok tertentu. Yang merisaukan pula, pencabutan izin IMB bisa di-
lakukan pemerintah hanya karena desakan kelompok tertentu, bukan pada dasar hukum yang jelas.
Sebagian orang salah kaprah melihat peraturan mengenai miras. Di banyak daerah sebagian kelompok, seperti di Jawa 
Barat misalnya, mendesak agar perda miras tegas melarang produksi dan mengedarkan miras karena alasan agama. Pa-
dahal peraturan yang lebih tinggi, Surat Keputusan Menteri Perdagangan, tidak melarang itu. Yang diatur justru soal pola 
distribusi yang ketat. Di mana barang itu dapat dijual untuk konsumen mana saja dan seterusnya.  
Pelarangan jilbab atau simbol-simbol agama lainnya jelas melanggar hak beragama seseorang. Larangan itu hanya di-
terima jika ia benar-benar mengancam di antaranya keselamatan publik atau kesehatan publik misalnya. Alasan karena 
jilbab mengganggu kinerja juga tidak masuk akal.
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Menghimbau masyarakat untuk selalu mendahulukan dialog dan komunikasi yang fair ketimbang persekusi dalam setiap 
upaya menyelesaikan perbedaan pandangan.  
Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Dua Menteri Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pada 
saat yang sama aparat diharapkan serius mengusut dan mengadili para pelaku perusakan rumah ibadah apapun motif-
nya.
Menghimbau masyarakat untuk menghormati peraturan terkait miras. Pada saat yang sama aparat harus serius 
 menegakkan peraturan mengenai distribusi miras. Menindak para distributor dan penjual miras melanggar ketentuan.
Mendesak kepada perusahaan-perusahaan untuk menghormati hak beragama karyawannya sebagaimana telah diatur 
dalam undang-undang. 
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Analisis

Rekomendasi


