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Pengantar Redaksi

Usaha yang dilakukan sejumlah to
koh dan organisasi pegiat HAM 
dan toleransi beragama akhirnya 

kandas di meja Mahkamah Konstitusi 
(MK) pada Senin (19/4). Lembaga ini me
nolak semua permohonan judicial review 
(JR) UU PNPS 1965 tentang penodaan 
agama. Jika UU itu dicabut, negara da
lam pandangan MK tak bisa mempunyai 
landasan hukum dan justru akan terjadi 
tindak anarki di masyarakat. MK juga 
tak sependapat dengan para pemohon 
yang menyatakan UU Penodaan Agama 
tak relevan lagi karena dibuat pada masa 
keadaan darurat. 

Merespon keputusan tersebut tim ku
asa pemohon yang tergabung dalam Tim 
Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB) 
menggelar konferensi pers. Isinya luapan 
kekecawaan lantaran MK dinilai gagal 
menjadi pilar demokrasi. The Wahid Insti
tute juga kecewa terhadap putusan itu. 

MRORI edisi ini juga melaporkan tinda
kan intimidasi dan kekerasan yang dilaku
kan FPI di selasela proses persidangan. 
Kekerasan menimpa beberapa orang dari 
TAKB dan pemohon. 

Sementara itu Perguruan Cakrabuana 
di Teluknaga Tangerang dan pengajian 
Hanafi di Depok Jawa Barat menerima 
cap sesat. Beruntung aksi massa tak me
nimpa dua kelompok tersebut.

Dari Jawa Timur, konferensi ILGA (In
ternational Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
gender, and Intersex Association) akhir
nya batal digelar. Peserta dari beberapa 
negara akhirnya pulang kampung.

Sementara itu, isu kedatangan Presi
den Amerika Serikat ke Indonesia, Barack 
Obama, diwarnai aksi penolakan dari se
jumlah kelompok. Salah satunya bahkan 
minta MUI mengeluarkan fatwa. 

Selamat membaca!

MK Tolak JR UU Penodaan Agama
Nurun Nisa

Penolakan Mahkamah Konstitu
si (MK) terhadap permohonan 
uji materi UU PNPS 1965 bukti 

kegagalan MK sebagai pilar keempat 
demokrasi dan perlindungan HAM. 
Demikian pokok jumpa pers dari para 
pemohon Judicial Review (JR) UU Peno
daan Agama. Mereka menilai, MK telah 
memanipulasi fakta persidangan.   

“Komnas HAM dalam fakta persi
dangan sesuai dengan notulensi persi
dangan menyatakan bahwa pasal 1 (UU 
Penodaan Agama) dicabut dan pasal 
4 direvisi, namun dalam keputusan 
MK menyatakan bahwa Komnas HAM 
merekomendasikan UU (Penodaan Aga
ma) tidak perlu dicabut dan masih dibu
tuhkan. Fakta tersebut mengenyamping
kan perbedaan level pendapat ketua 
Komnas HAM terkait pasal 1 dan pasal 
4. MK memandang pasal 1 dan 4 adalah 
sama,” demikian bunyi rilis pers tertang
gal 20 April 2010 itu. 

Pemohon juga menekankan, MK dini

lai telah mengambil pertimbangan sub
yektif tanpa berdasar fakta persidangan 
dan alat bukti. “MK juga menafsirkan per
mintaan pemohon bahwa pemohon 
meminta untuk tidak ada religiusitas 
dan menghapuskan perayaan keagama
an di negara Indonesia. Padahal pemo
hon tidak pernah meminta hal ini,” lanjut 
rilis pers tersebut. Padahal, dalam pasal 
5 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 24 Th. 2003 
tentang MK menyatakan jika putusan 
harus didasarkan sekurangkurangnya 
dua alat bukti dan wajib memuat fakta 
yang terungkap persidangan dan per
timbangan hukum yang menjadi dasar 
putusan.

Keputusan MK itu dinilai akan bisa 
memberi legitimasi bagi negara Indone
sia untuk melakukan tindak diskriminasi 
kepada penghayat kepercayaan dan 
minoritas keyakinan lainnya serta mele
gitimasi negara Indonesia untuk menen
tukan pokokpokok ajaran agama di 
Indonesia. “Dan sebagai pilar demokrasi 
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dan perlindungan HAM, hakimhakim 
MK telah gagal menjalankan tugasnya,” 
kutip pernyataan pers.

The WAHID Institute (WI) sendiri 
menyesalkan keputusan ini karena 
khawatir akan terjadi benturan di 
 masyarakat. Pertimbangan ini menun
jukkan, penegakan hakhak dasar war
ga negara bisa dikesampingkan karena 
 kekhawatiran adanya ancaman kelom
pokkelompok tertentu yang sering 
mengedepankan caracara kekerasan 
dalam menghadapi perbedaan.

“Kami mengkhawatirkan keputu
san ini akan memberi peluang bagi 
 pemerintah untuk campur tangan 
dalam hal pembatasan hakhak ber
agama dan berkeyakinan warga nega
ra yang lebih dipengaruhi tekanan 
kelompok yang suka mengedepankan 
kekerasan,” tambah rilis pers yang ditan
datangani Direktur WI Yenny Zannuba 
Wahid itu. Rilis pers bertanggal 19 April 
2010 itu mengkhawatirkan pula jika 
keputusan ini akan menambah energi 
pihakpihak yang kerap menggunakan 
kekerasan dalam menyelesaikan per
bedaan dan melegitimasi tindakan 
kekerasan terhadap kelompok yang di
anggap sesat. Karenanya, WI menuntut 
pemerintah untuk lebih tegas, objektif, 
dan adil dalam menjamin hak beragama 
dan berkeyakinan warga negara. Meski 
demikian, WI menghargai keputusan 
MK. “Menghormati dan menghargai 
sepenuhnya keputusan MK sebagai 
lembaga yang berwenang menangani 
pegujian materil undangundang ter
hadap UUD 1945”.

Pernyataanpernyataan tersebut 

merupakan penanda kekecewaan 
 terhadap putusan MK yang memutus
kan permohonan JR UU Penodaan Aga
ma ditolak seluruhnya. “MK memutus
kan menolak permohonan pemohon 
untuk seluruhnya,” demikian ketua MK, 
Mahfud MD didampingi delapan hakim 
konstitusi lainnya seperti dikutip detik.
com (19/4). MK berpendapat, negara 
memang memiliki otoritas untuk men
gatur masyarakat. Apabila ada konflik, 
maka yang bisa memberikan paksaan 
untuk mengaturnya adalah negara. Jika 
UndangUndang ini dicabut, negara di
nilai tak bisa mempunyai landasan hu
kum dan justru akan terjadi tindak an
arki di masyarakat. MK juga tak sepen
dapat dengan para pemohon yang 
menyatakan UU Penodaan Agama tak 
relevan lagi karena dibuat pada masa 
keadaan darurat. Sebab, semua Perpres 
(Peraturan Presiden) yang dibuat dalam 
keadaan semacam ini sudah diseleksi de
ngan Tap MPR No. XIX/MPRS/1966. “Ada 
yang dicabut, ada yang dilanjutkan,” 
tambah Mahfud. UU Penodaan Agama 
ini termasuk kategori UndangUndang 
yang diteruskan lagi pada 1969.

Toh demikian, keputusan ini tidak 
bulat. Dua hakim menyatakan sikap 
berbeda. Hakim Harjono mengajukan 
concuering opinion (beda pendapat tapi 
simpulan sama red) dan hakim Maria 
Farida Indrati mengajukan dissenting 
opinion (beda pendapat beda simpu
lan red). Mahfud MD, Achmad Sodiki, 
M Akil Mochtar, Muhammadi Alim, Ah
mad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva 
menolak permohonan pemohon.

Hakim Harjono menyatakan, MK 
 tidak dapat melakukan pengujian se
cara formal terhadap UU Penodaan 
Agama. Alasannya, sebelum UUD 1945 
diubah, tak dikenal istilah pengujian for
mal. “Setelah UUD 1945 diubah, maka 
UU tersebut tidak dapat diuji secara 
formal berdasarkan UUD 1945 setelah 
perubahan. Karena kalau hal tersebut 
dilakukan maka seluruh UndangUn
dang yang dibuat sebelum perubahan 
UUD 1945 akan menjadi tidak sah se
cara formil. Namun ini tak berlaku terha
dap pengujian materiil,” tambahnya. 

Yang dilindungi UndangUndang 
ini, lanjut Harjono, adalah pokok ajaran 
 agama yang ada di Indonesia dari 
 adanya tafsir yang menyimpang dan 
kegiatan yang menyerupai atau aspek 
ritual dari ajaran agama. UndangUn
dang ini justru hendak melindungi 

agama dari permusuhan dan penghi
naan yang dilakukan seseorang dengan 
cara yang dirumuskan dalam pasal 
156a KUHP, yaitu delik ideologi yang 
keberadaannya tidak secara langsung 
melindungi agama. Pada posisi ini tam
pak Harjono bersetuju dengan sim
pulan MK soal campur tangan negara 
mengurusi agama, termasuk dalam 
perlindungan terkait penghinaan yang 
ditujukan kepada agama.

“UndangUndang tersebut produk 
masa lampau. Meski berdasarkan atur
an peralihan pasal 1 UUD 1945 secara 
formal masih berlaku namun secara 
substansial mempunyai kelemahan 
karena adanya perubahan yang san
gat mendasar atas UUD 1945 khu
susnya pasal HAM,” jelas Maria Farida 
membacakan dissenting opinionnya 
(19/4). Maria Farida juga menilai jika Tap 
MPRS sebagai landasan hukum telah 
berumur lebih dari empat puluh tahun, 
yakni diputuskan dalam UU No.5 Th. 
1969 yang berarti sudah diberlakukan 
semenjak tahun 1969. Dalam usia yang 
sudah mencapai empat dekade itu, te
lah terjadi berbagai masalah yang ser
ingkali menimbulkan adanya tindakan 
sewenangwenang dalam pelaksanaan 
UndangUndang tersebut. UndangUn
dang ini menimbulkan permasalahan 
terutama dalam hal diskriminasi dalam 
penerbitan KTP, kartu kematian atau 
pencatatan perkawinan bagi penganut 
aliran kepercayaan. Selain itu, terdapat 
pertentangan dalam ketentuan pasal
pasal dalam UUD 1945 khususnya 
pasalpasal 28E, pasal 28 I, dan pasal 29 
UUD 1945. “saya berkesimpulan bahwa 
permohonan pemohon seharusnya di
kabulkan,” tandas Maria.

Begitu putusan ini dibacakan, massa 
FPI yang sudah berdatangan sejak si
ang, serempak mengucap takbir. Aparat 
sendiri menjaga ketat dengan menurun
kan 400 personel polisi untuk meng
amankan jalannya sidang.

Sebagian kalangan merasa bersyukur 
dengan alasan yang hampir senada 
dengan MK. “Hasil putusan MK yang 
menolak pengujian materi Undang
Undang tersebut pantas disyukuri 
umat Islam. Artinya, negara melalui 
MK masih memberikan perhatian dan 
 perlindungan dalam kemerdekaan be
ragama,” jelas Ketua MUI Sumatera Barat 
Bidang Dakwah, Duski Samad seperti 
ditulis antaranews.com (20/4). Jika UU 
Penodaan Agama ini benarbenar di

“Komnas HAM dalam 
fakta persidangan 

sesuai dengan notulensi 
persidangan menyatakan 

bahwa pasal 1 (UU 
Penodaan Agama) dicabut 

dan pasal 4 direvisi, 
namun dalam keputusan 

MK menyatakan 
bahwa Komnas HAM 

merekomendasikan UU 
(Penodaan Agama) tidak 
perlu dicabut dan masih 

dibutuhkan.”
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FPI Serang Tim Kuasa Uji Materi PNPS
Alamsyah M. Dja’far 

Beberapa saat setelah ketua Mah
kamah Konstitusi (MK) Moh Mah
fud MD mengetuk palu untuk re

hat sidang Rabu siang (24/3), beberapa 
orang dari tim kuasa pemohon uji ma
teri UU PNPS 1965 tentang Penodaan 
Agama turun menuju Kantin Emka di 
lantai bawah. Mereka hendak makan 
siang.  

Di dalam kantin sudah ada beberapa 
lakilaki berpakain serba putih yang juga 
tengah mengisi perut siang itu. Posisi 
meja mereka diselingi beberapa meja 
yang masih kosong. Merasa semuanya 
baikbaik saja, Siti Aminah Tardi, Nur
kholis Hidayat, Uli Parulian Sihombing, 
dan Chairul Anam –tim kuasa dari para 
pemohon—menyantap menu yang 
sudah mereka pesan. Aminah adalah 
advokat pada The Indonesian Legal Re
source Center (ILRC), Nurcholis Direktur 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakar
ta, Uli Direktur ILRC, sedang Anam Wakil 
Direktur Human Rights Working Group 
(HRWG).

Usai makan siang, Siti Aminah lebih 
dulu pamit menghambur ke belakang 
untuk salat Zuhur. Mendengar itu be
berapa lakilaki berpakain serba putih 
tadi berkata dengan nada keras. “Ini 
kelompok setan yang memakai jilbab!”. 
Aminah tak membalas. “Kelompok setan 
kok salat,” maki mereka lagi.

Tahu situasi mulai mengkhawatir
kan, Nurcholis berdiri sembari mengajak 
Uli dan Anam keluar kantin menuju lan
tai atas gedung MK. Uli bahkan sempat 
mengingatkan Anam agar ia berhati
hati. Dari gelagatnya, mereka mengin
car Anam. 

Tibatiba saja Nurcholis dan Uli yang 
sudah lebih dulu dan berada di depan 

kantin dikerubuti puluhan orang yang 
beratribut Laskar Pembela Islam (LPI), 
sayap milisi Front Pembela Islam (FPI). 
Mereka berteriak dan memakimaki ke
dua aktivis itu, menanyakan apa agama 
Uli dan posisi LBH dalam uji materi PNPS. 
Dalam kepungan, keduanya mendapat 

Mereka berteriak dan 
memaki-maki kedua 

aktivis itu, menanyakan 
apa agama Uli dan posisi 

LBH dalam uji materi 
PNPS. Dalam kepungan, 

keduanya mendapat 
tendangan. Sebagian lain 

yang mengerubuti terus 
mengintimidasi.

cabut, kata Duski, maka kemerdekaan 
umat beragama akan hilang dan kemu
dian memunculkan gesekangesekan. 
Pencabutan ini juga akan berpotensi 
pada konflik suku, ras, adat, dan antar
golongan.

PHDI (Parisada Hindu Dharma) jus
tru meminta DPR segera melakukan 
revisi terhadap UU Penodaan Agama, 
terutama tentang pengakuan terhadap 
aliran kepercayaan atau agama tradi
sional yang masih ada di Indonesia. “Se
harusnya ini menjadi masukan DPR un
tuk segera memulai proses legislasi un
tuk penyusunan itu,” terang Yanto Jaya, 
perwakilan PHDI seperti dikutip detik.
com  (19/4). Bentuk revisi ini, menurut 
PHDI, harus memberikan penjelasan 
yang komprehensif terkait keberadaan 
aliaran kepercayaan itu. Dalam hal ini, 
posisi para penganut kepercayaan yang 
masih di bawah pembinaan Kemente
rian Kebudayaan dan Pariwisata mem
buat rancu. Seharusnya tempat pem
binaan mereka di bawah Kementerian 
Agama. Setelah pembacaan putusan 
ini, kata Yanto, para penganut keper
cayaan kesulitan untuk meningkatkan 
taraf hidupnya karena terbentur UU 
Penodaan Agama yang tidak mengako
modasi keberadaan mereka, terutama 
dalam hal perkawinan yang akan ber
dampak kepada keturunan mereka.

Soal penganut kepercayaan ini men
dapat sorotan besar. Sardi, saksi korban 
yang diajukan pihak pemohon, menge
mukakan nestapa hidupnya dalam 
sidang JR UU Penodaan Agama. Sardi 
menyatakan dirinya gagal menjadi ang
gota kepolisian sematamata karena 
ia penganut penghayat. Sardi diminta 
mengganti agamanya dengan memilih 
salah satu agama resmi. Demi citacita
nya itu, Sardi menurut tetapi ia tetap 
ditolak pejabat berwenang lainnya. Ka
rena kegagalan itu Sardi mengaku me
ngalami kegoncangan jiwa.

Kesaksian Sardi dan juga berbagai 
peristiwa lainnya menjadi keprihatinan 
para pemohon sehingga berinisiatif me
ngajukan uji materi. Para ahli, baik dari 
pihak pemohon, ahli maupun MK ber
beda pendapat: setuju dicabut, setuju 
direvisi, dan setuju dipertahankan. Yang 
setuju dicabut misalnya Tamrin Amal 
Tamagola. Baginya, perbedaan penafsir
an atas agama akan selalu ada karena 
hukum alam. Melawan hukum alam, 
apalagi dengan hukum ciptaan negara, 
malah akan memancing pergolakan 
masyarakat. “Contoh, surat dari Dirjen 
Kependudukan Depdagri kepada Gu
bernur Jateng, bagi yang belum berag
ama, harus menundukkan diri kepada 
agama yang telah ada,” kata Tamrin se
perti ditulis detik.com  (11/3). Karenanya, 

soal beragama tidak bisa diatur dengan 
hukum termasuk dengan UU Penodaan 
Agama. 

Sebaliknya, menurut Azyumardi 
Azra, negara perlu mengatur kerukun
an masyarakat agar damai dan menjaga 
eksistensi negara dengan UndangUn
dang—akan tetapi dalam beberapa 
hal dan pada suatu waktu negara tidak 
boleh mencampuri otoritas dogmatik 
agama. Ekspresi beragama misalnya, 
memerlukan pembatasan untuk men
jaga stabilitas negara. Tetapi bukan 
berarti Azra menyetujui UU Penodaan 
Agama ini diteruskan. “Meski demiki
an, UndangUndang ini perlu direvisi, 
diperinci, dipertegas supaya menjaga 
kerukunan,” tambahnya pada kesempa
tan yang sama. 

Hasyim Muzadi menyatakan UU 
Penodaan Agama perlu dipertahankan. 
Pencabutan UndangUndang ini bisa 
menciptakan ketidakstabilan nasional 
dan dapat mengganggu kerukunan 
umat beragama yang sudah dirajut se
demikian rupa. Bahkan, bisa merugikan 
minoritas. Dari sekitar 60 ahli yang 
memberikan kesaksiannya di depan 
hakim MK sepanjang November April, 
mayoritas menyatakan agar UU Peno
daan Agama ini direvisi. 

M
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tendangan. Uli bahkan sempat dirang
kul oleh lelaki dari LPI. Sebagian lain 
yang mengerubuti terus mengintimi
dasi. Oleh Aminah, Uli lalu dibawa ke 
dalam kantin untuk menghindari keke
rasan. 

Beruntung petugas keamaan MK 
bertindak cepat. Petugas melerai 
 kelompok LPI untuk tak berbuat anarkis. 
Petugas berusaha mengamankan saat 
Uli, Aminah, Choirul Anam, dan Nurkho
lis ke luar dari kantin menuju lantai atas 
gedung MK.  

Entah bagaimana LPI terlibat cek
cok dengan petugas keamanan MK. 
Mungkin lantaran petugas berusaha 
melindungi para tim kuasa para pemo
hon itu. Mendengar keributan, dari arah 
belakang kantin Aminah kembali men
datangi lokasi untuk melihat situasi. Ia 
tak sendiri. Ia datang bersama Sidik staf 
Umum LBH Jakarta yang menenteng 
kamera dan merekam peristiwa. Tahu 
direkam, beberapa anggota laskar naik 
pitam lalu mengerubungi Sidik. Kamera 
yang dipegangnya dirampas. Sidik juga 
mendapat beberapa pukulan dan ten
dangan. 

Setelah itu Sidik sempat masuk ke 
dalam kantin, namun kembali ke keru
munan untuk mengambil kamera. Ke
tika Sidik berdiri di depan pintu kantin 
MK, tibatiba dua orang menarik tangan 
Sidik dengan alasan akan “diamankan”. 
Tapi aksi itu berhasil digagalkan dan 
Sidik diajak kembali ke dalam kantin. 
Dua orang itu ikut pula masuk ke dalam 
kantin dan menginterogasi Sidik. Saat 
ditanya apa tujuannya merekam gam
bar itu Sidik menjawab hanya untuk 
merekam situasi yang terjadi. Tak bera
pa lama, keduanya lalu keluar.  

Setelah diminta aparat MK, akhirnya 
kamera yang dirampas anggota LPI 
itu dikembalikan dengan syarat akan 
memilih gambargambar yang akan 
dihapus. Muhammad Isnur, salah seo
rang kuasa pemohon yang juga ada di 
lokasi ikut mendampingi salah seorang 
anggota LPI yang menghapus gambar
gambar dalam video rekaman.

Terkait kasus kekerasan tersebut, 

sore harinya tim kuasa yang tergabung 
dalam Tim Advokasi Kebebasan Be
ragama (TAKB) menggelar konferensi 
pers di kantor LBH Jakarta. “Apa yang 
terjadi di Mahkamah Konstitusi tersebut 
sesungguhnya bukan hanya sekedar 
kekurangajaran dan pelanggaran yang 
terangterangan terhadap hukum dan 
martabat manusia, namun merupakan 
sikap yang menunjukkan ketidakmam
puan untuk menerima pandangan yang 
berbeda, sehingga merasa perlu untuk 
menyerang dan meniadakan yang ber
beda itu,” demikian bunyi konferensi 
pers. Bagi TAKB, MK merupakan ruang 
terbuka untuk berbincang dan berbeda 
pendapat, tempat untuk mengejawan
tahkan suatu kebebasan yang dijamin 
di dalam konstitusi itu sendiri. TAKB tak 
rela kekerasan dan intimidasi justru men
dapat tempat di gedung itu. 

Namun demikian, TAKB amat 
 mengapreasiasi tindakan tegas dan ce
pat petugas keamaan untuk mencegah 
dan menangani kasus kekerasan siang 
itu sehingga tak menambah kerusakan 
yang lebih parah. 

Peristiwa tersebut, lanjut TAKB 
 menegaskan satu hal. Bukan perbedaan 
yang menyebabkan keresahan, kerusuh
an dan gangguan ketertiban umum, 
melainkan sikap yang tidak mampu 
menerima perbedaan, serta perbuatan 
kekerasan yang tidak terkendali sebagai 
wujud dari intoleransi tersebut itulah 
yang menjadi akar dan sebabnya. TAKB 
sendiri berencana melaporkan peristi
wa tersebut ke Polda Metro Jaya esok 
harinya (25/3). “Bisa dikenakan pasal 170 
dan perbuatan tidak menyenangkan,” 
kata Uli Parulian.

Dari kubu pendukung agar PNPS 
dipertahankan, insiden kekerasan ini 
justru dibantah. Tim Pembela Mus
lim (TPM) menilai peristiwa siang itu 
 hanyalah aksi dorongdorongan karena 
jumlah massa yang berjubel untuk me
nonton. “Kejadiannya itu para pengun
jung setelah selesai sidang bergerombol 
di pintu masuk untuk menemui beber
apa pimpinan ormas yang hari itu ha
dir. Ada juga yang mau menemui saya, 
pengen salam. Biasa, karena bergerom
bol jadi sulit berjalan. Tidak ada yang 
dipukul,” kata salah seorang pengacara 
TPM, Mahendradatta kepada detikcom, 
Rabu (24/3).

Selain kekerasan terhadap para pe
mohon, sineas dan budayawan Garin 
Nugroho dan salah seorang anggota 
Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Novel 

ikut menjadi korban intimidasi dan 
 kekerasan. Saat keluar gedung MK 
sekelompok orang menghadang dan 
mengerebuti mobil yang ditumpan
gi Garin. Mereka menunjuknunjuk 
Direktur Yayasan Sain, Estetika, dan 
Tekhnologi (SET) itu. Sebagian lagi 
menendang mobil. Sementara Novel 
yang ikut mengabadikan gambar juga 
kena pukulan dan tendangan. Tahu ia 
merekam gambar, oleh anggota FPI 
Novel ditarik ke arah kantin. Dalam per
jalanan menuju kantin, ia mengaku me
ngalami pukulan dan tendangan. 

Dalam sidangsidang sebelumnya 
yang juga diikuti MRORI, massa yang 
menolak uji materi PNPS seringkali ber
takbir atau berteriak dengan katakata 
yang berbau kekerasan seperti “bunuh”, 
“bahlul” (bodoh –red), dan “kafir”. Di 
awalawal sidang Ketua Mahfud MD 
pernah memperingati agar pengunjung 
tak berteriakteriak. Jika tak mempan 
diperingati, ia meminta petugas penga
manan MK mengeluarkan mereka dari 
ruang sidang. Namun takbir dan teriak
anteriakan masih terus berlangsung 
pada sidangsidang berikutnya. 

Prihatin dengan suasana itu, TAKB 
pernah merilis siaran pers Selasa per
tengahan Maret (16/3) yang intinya 
mendesak MK bersikap tegas terhadap 
pengunjung yang mengganggu jalan
nya persidangan. Tindakan mereka bisa 
dikategorikan bentuk contempt of court, 
pelecehan persidangan. TAKB meminta 
MK dan kepolisian memberi perlindung
an terhadap ahli, pemohon dan peng
unjung sidang.

Dalam siaran pers itu disinggung 
pula beberapa peraturan. Di antaranya 
Pasal 40 ayat 2 UU Mahkamah Konstitusi 
(MK) Nomor 24/2003 yang menjelaskan 
setiap orang yang hadir di dalam persi
dangan wajib mentaati tata tertib per
sidangan. Pasal 40 ayat 4 menjelaskan, 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 
40 ayat 2 itu dikategorikan sebagai ben
tuk penghinaan terhadap MK (contempt 
of court). Pengunjung sidang juga dila
rang membuat gaduh, menghina para 
pihak, saksi, ahli, mengajukan dukungan 
dan komentar terhadap ahli dan saksi. 
Larangan itu tertulisa pada pasal 5 ayat 
2 UU MK. Tindakan yang dilarang pasal 
ini juga termasuk melakukan perbuatan 
yang dapat mengganggu persidangan, 
merendahkan martabat Hakim MK atau 
kewibawaan MK, atau memberikan 
 ungkapan berupa ancaman terhadap 
MK. M

massa yang menolak uji 
materi PNPS seringkali 
bertakbir atau berteriak 
dengan kata-kata yang 
berbau kekerasan seperti 
“bunuh”, “bahlul” (bodoh 
–red), dan “kafir”
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MUI Diminta Haramkan Kedatangan Obama
Noor Rahman

Rencana kedatangan Presiden AS, 
Barack Obama, ke Indonesia pada 
Maret lalu menuai prokontra. 

Salah satu pihak yang menolak kedatan
gan pria yang pernah tinggal di Indone
sia itu adalah Badan Koordinasi Lembaga 

Dakwah Kampus (BLKD). Mereka bahkan 
meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengeluarkan fatwa haram terkait ke

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 
Pimpinan Pusat (PP) Muham
madiyah No. 6/ SM/ MTT/ III/ 2010 

menetapkan hukum merokok haram. 
Salah satu alasannya karena merokok 
termasuk kategori khaba’its (sesuatu 
yang buruk red) dan mengandung un
sur menjatuhkan diri dalam kebinasaan 
bahkan merupakan perbuatan bunuh 
diri secara perlahan. Berbeda dengan 
fatwa yang dirilis pada 2005 dan 2007, 
ormas keagamaan terbesar kedua itu 
memfatwa merokok hukumnya mubah 
alias boleh.

Fatwa ini kemudian mengundang 
polemik. Sebagian pihak menilai masa
lah rokok tak hanya menyangkut urusan 
kesehatan, tapi juga terkait problem 
ekonomi. Pengharaman merokok dinilai 
akan berdampak terhadap nasib ribuan 
petani tembakau, buruh pabrik rokok, 
iklan rokok, bantuanbantuan dari pe
rusahaanperusahaan rokok, hingga 
pajak dan cukai. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani bahkan menilai larangan terse
but bisa menurunkan pendapatan ne
gara bagi produk dengan pengenaan 
bea cukai rokok tinggi itu. “Kesehatan, 
penyerapan tenaga kerja, penerimaan 

negara, semuanya terimbas,” terang Sri 
Mulyani seperti dikutip  vivanews.com 
(18/3). 

Ketua Umum Pengurus Besar Ika
tan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Prijo 
Sidipratomo, mendukung fatwa ini 
dan menilainya sebagai langkah bijak 
dari suatu organisasi keagamaan un
tuk menyelamatkan umat. “Saya sen
ang sekali mendengar terbitnya fatwa 
tersebut. Sebab, rokok itu mendatang
kan masalah bagi kesehatan,” ujar Prijo 
seperti ditulis suarakarya-online.com 
(18/3). Prijo menambahkan, sebagian 
pasien yang ditangani para dokter ahli 
jantung atau paruparu biasanya terkait 
dengan aktivitas merokok atau sebagai 
perokok. 

Berdasarkan data Badan Kesehatan 
Dunia (WHO), Indonesia berada pada 
posisi ketiga jumlah perokok terbesar. 
Namun Prijo menyayangkan pendapat
an pemerintah yang mencapai Rp 60 
triliun per tahun itu ternyata hanya 
sekitar Rp 5 miliar yang dialokasikan 
untuk anggaran kesehatan. Padahal 
pendapatan cukai rokok bisa menutupi 
anggaran kesehatan pemerintah untuk 
membiayai jaminan kesehatan seluruh 
penduduk Indonesia.

 Di lain pihak Gubernur Nusa Teng
gara Barat, Muhammad Zainul Majdi, 
mengatakan tak akan mengikuti fatwa 
haram merokok ini. Fatwa haram dari 
satu organisasi menurutnya tak bisa 
diberlakukan global. Hukum rokok be
lum sampai pada tingkat yang haram, 
masih makruh (boleh, tapi dibenci Tu
han—red). Sekali lagi alasannya terkait 
dengan nasib masyarakat terutama 
pedagang dan petani tembakau. Seba
gai provinsi penghasil tembakau Vir
ginia, NTB menyumbang pemasukan 

ekonomi signifikan bagi daerah. “Di 
tingkat pemerintah daerah kita belum 
bisa menyediakan komoditi lain sebe
sar tembakau itu, sehingga kurang bi
jak kita mengeluarkan kebijakan yang 
menimbulkan permasalahan bagi 
 masyarakat,” jelas Zainul Majdi seperti di
tulis vivanews.com (18/3).

Petani merupakan salah satu pihak 
yang menjadi korban dari adanya fatwa 
ini. Karena itu, sekitar 300an petani tem
bakau lereng Sumbing di Desa Banaran 
Kecamatan Tembarak Kabupaten Te
manggung Minggu sore (21/3) sekitar 
pukul 15.00 WIB melakukan aksi mem
bakar tiga keranjang tembakau. Para 
petani membakar tembakau sebagai 
simbol kekecewaan. Ketua Asosiasi 
Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa 
Tengah, Nurtantio Wisnubrata, yang da
tang dalam aksi tersebut menegaskan 
kalau petani sangat kecewa. “Perlu di
pahami bahwa sekitar 97 persen orang 
yang berkecimpung di bidang per
tembakauan adalah kaum muslim dan 
sebagian juga warga Muhammadiyah, 
saya pertanyakan fatwa haram terse
but, karena selama ini hukum merokok 
makruh,” tegasnya seperti dikutip 
antaranews.co.id (21/3)

Ketika ditanya bagaimana dengan 
nasib petanipetani tembakau dan solu
si terbaik buat mereka, wakil Sekretaris 
Majelis Tarjih Muhammadiyah Fatah 
Wibisono menjelaskan bahwa ini harus 
jadi komitmen bersama mencari jalan 
keluar, terutama pemerintah karena ini 
merupakan domain pemerintah. Mu
hammadiyah siap bekerjasama dengan 
pemerintah untuk mencari tanaman 
alternatif bagi petani (vivanews.com 
20/3). 

M

Muhammadiyah Haramkan Rokok
Noor Rohman

Pengharaman merokok 
dinilai akan berdampak 
terhadap nasib ribuan 
petani tembakau, buruh 
pabrik rokok, iklan 
rokok, bantuan-bantuan 
dari perusahaan-
perusahaan rokok, 
hingga pajak dan cukai.
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MUI: Tak Perlu Merisaukan Pergeseran Ka’bah
Noor Rohman

Dalam beberapa bulan terakhir, 
beredar informasi arah kiblat 
bergeser lantaran adanya perge

seran lempeng bumi. Arah kiblat di Indo
nesia pun tergeser 30 sentimeter ke arah 
kanan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
kemudian meminta umat Islam di Indo
nesia tak merisaukannya dan diharapkan 
tetap menjalankan salat seperti biasa 
dengan menghadap arah Kabah, arah 
barat. Pesan tersebut disampaikan MUI 
dalam jumpa pers di Kantor MUI Pusat, 
Jakarta (22/3). MUI pun mengeluarkan 
Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 pada 1 Feb
ruari yang mengatur tentang arah kiblat 

(okezone.com, 22/3) . 
Dalam fatwa tersebut MUI menje

laskan, bagi umat Islam di Indonesia, 
salatnya sudah sah dengan mengha
dap ke arah barat, mengingat letak 
geografis Indonesia yang berada di 
timur kabah. Ada tiga ketentuan hu
kum dalam fatwa tersebut. Pertama, 
kiblat bagi orang yang salat dan dapat 
melihat kabah adalah menghadap ke 
bangunan Kabah (ainul kabah). Kedua, 
kiblat bagi orang yang salat dan tidak 
dapat melihat Kabah adalah arah Kabah 
(jihat alkabah). Ketiga, letak geografis 
Indonesia yang berada di bagian timur 
Kabah, maka kiblat umat Islam di Indo
nesia adalah menghadap ke arah barat. 
(mui-online.org 23/3).

MUI merekomendasikan untuk tidak 
mengubah bahkan membongkar mas
jid atau mushala sepanjang kiblatnya 
menghadap kearah barat. “Rekomen
dasi MUI adalah sepanjang bangunan 
masjid atau mushala yang arah kiblat
nya menghadap ke arah barat tak perlu 
diubah, dibongkar, dan sebagainya,” 
tutur Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Ali 

Mustafa Yaqub seperti dikutip republika.
co.id (23/3).

Sebagai landasan fatwa ini, MUI 
menjumpai 11 dalil alQuran dan Hadis 
yang dijadikan pegangan. Salah sat
unya adalah Surat al-Baqarah ayat 144, 
yang menyebutkan bahwa Allah SWT 
memerintahkan umat Islam untuk 
 menunaikan salat menghadap ke arah 
Masjidil Haram. Jadi, ujar Ali, yang diper
intahkan adalah menghadap ke arah 
Masjidil Haram, artinya dengan kiblat 
sekarang ke Kabah maka umat Islam 
kalau shalat menghadap ke arah Kabah. 
Pendapat yang senada juga diungkap
kan Rais Syuriah PBNU, Hafidz Utsman. 
(republika.co.id 23/03/2010).

Sebelumnnya, kementerian Agama 
bahkan merencanakan pengukuran 
ulang  kiblat sejumlah masjid dan 
 mushala. Sekretaris Jenderal Kementerian 
 Agama, Bahrul Hayat,  dalam sosiali
sasi arah kiblat menyebutkan bahwa 
arah kiblat sekitar 700.000 masjid dan 
mushala di Indonesia belum diverifikasi. 
 Menurutnya, verifikasi arah kiblat akan 
dilakukan secara bertahap di tempat

“Rekomendasi MUI 
adalah sepanjang 

bangunan masjid atau 
mushala yang arah 

kiblatnya menghadap 
ke arah barat tak perlu 

diubah, dibongkar, dan 
sebagainya,”  

Mustafa Ali Yaqub.

datangan Obama ke Indonesia. “Kita 
menemui MUI meminta fatwa haram 
kedatangan Obama. Obama itu bukan 
tamu, dia presiden perang,” papar Koor
dinator BLKD, M Fikri, seperti ditulis de-
tiknews.com (4/3). Fikri menambahkan, 
Obama telah menggunakan soft power 
untuk perang. Kedatangannya ke Indo
nesia juga membawa paham liberal. 

Suara penolakan hampir senada 
dikemukakan Abu Bakar Baasyir. De
ngan tegas Baasyir mengharamkan 
umat Islam menerima kedatangan Oba
ma dan membantunya meski sebagai 

tamu. Kecuali Obama mau berdamai 
dan mengembalikan hakhak umat Is
lam. Penegasan Baasyir itu disampaikan 
usai memberikan ceramah di Pondok 
Pesantren Al Daldiri di Desa Purwoda
di, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen 
(suaramerdeka.com 16/3).

Demikian dengan Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI). Melalui pernyataan 
sikapnya HTI mengharamkan keda
tangan Presiden Obama sebagai tamu 
kehormatan. Alasannya,  pertama, dari 
segi politik kedatangan Obama pasti 
membawa agenda jahat, di antaranya 
keinginan Amerika menjadikan Indo
nesia sebagai pangkalan militer. Kedua, 
terhadap orang yang baru diduga ter
oris, pemerintah kita sudah menembak 
mati. Tetapi teroris besar seperti Obama 
justru diterima sebagai tamu kehorma
tan (beritajatim.com 16/3)

Namun, permintaan fatwa penghar
aman kedatangan Obama oleh BLKD di

tolak MUI. Lembaga itu menilai, tak perlu 
membuat fatwa haram atas kedatangan  
Obama. Tamu justru harus dihormati. 
“Tidak harus difatwakan. Obama tamu 
negara, kan dalam agama tamu harus 
dihormati,” terang Ketua MUI Amidhan 
seperti dikutip detikcom (4/3). Amidhan 
menambahkan bahwa sahsah saja ada 
mahasiswa yang menyampaikan aspira
si serta kritik atas kedatangan Obama, 
namun jangan sampai aksi yang di
lakukan menjadi anarkis. Meski sikap 
semua Presiden AS terhadap perdamai
an Timur Tengah, khususnya konflik 
Palestina menerapkan double standard, 
 kedatangan obama sebagai tamu ne
gara harus dihormati. M

“Kita menemui MUI 
meminta fatwa haram 

kedatangan Obama. 
Obama itu bukan tamu, 

dia presiden perang,” 
M Fikri

“Tidak harus difatwakan. 
Obama tamu negara, kan 
dalam agama tamu harus 

dihormati,” Amidhan.
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Pengajian Hanafi Terancam Dibubarkan
Noor Rohman

Berulang kali dalih meresah
kan masyarakat dipakai untuk 
 menyingkirkan kelompok berse

berangan dengan paham keagamaan 
mayoritas. Salah satunya dialami se
buah kelompok pengajian di Kelura
han Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa 
Barat. Pengajian itu diprotes warga dan 

diancam dibubarkan lantaran diduga 
sesat serta meresahkan warga. 

Menurut warga, pengajian ini se
sat karena ada tiga peraturan yang 
 menyimpang, yakni bai’at, membayar 
sejumlah mahar, dan mencari asmaul 
husna atau nama Allah yang keseratus. 
Selain itu, kitab suci yang digunakan 

juga katanya bukan berdasarkan kitab 
suci alQuran, namun menggunakan 
kitab Miftahuljannah, Durun Nafis, dan 
Hikam Melayu. Kepada media, pimpi
nan pengajian Hanafi mengaku mahar 
yang harus dibayarkan kepada dirinya 
sebagai pemimpin pengajian sebesar 
lima puluh ribu rupiah (okezone.com 

Perguruan Cakrabuana Bukan Aliran Sesat
Noor Rohman

Seperti diberitakan beberapa me
dia, Perguruan Cakrabuana yang 
terletak di Kampung Kebon Cau, 

Kecamatan Teluknaga, Tangerang, 
dituduh sesat oleh sebuah ormas Is
lam. Akibat tudingan itu, Polres Metro 
 Tangerang langsung melakukan pe
meriksaan dan meminta keterangan 
pimpinan perguruan, H. Suhata. Para 
murid dan sebagian warga yang tahu 
aktivitas perguruan itu merasa sangat 
kecewa dengan langkah pemeriksaan 
aparat (2/3). 

Seperti dikutip Berita Kota (3/3), 
tindakan aparat itu berawal dari lapo
ran Ketua Front Umat Islam (FUI) Ke
camatan Teluknaga H. Wahyudin Toha.  
Ia menuding Perguruan Cakrabuana 
mengajarkan ajaran sesat kepada 
para pengikutnya dengan cara mem
perlakukan kitab suci dengan cara 

tidak sopan. “Kami terus melakukan 
kajian terhadap pimpinan Perguruan 
Cakrabuana karena memang ada 
laporan dari warga Kebon Cau,” jelas 
Kapolsek Teluknaga, Tangerang, AKP 
Amar, seperti ditulis antaranews.com 
(2/3).

Wahyudin menerima informasi 
mengenai kesesatan perguruan itu dari 
Marsin (31) dan Uki (25) yang pernah 
menjadi pengikut Suhata. Mengenai 
dua sosok murid yang katanya mem
beri informasi Wahyudin ini, salah se
orang pembaca di situs kapanlagi.com 
(2/3) bernama Sofyan mengatakan Uki 
dan Marsin sebetulnya sudah berusia 
lebih dari 50 tahun, tidak seperti yang 
diberitakan oleh media. Orang yang 
mengaku sebagai tetangga dekat 
kedua lelaki itu menyayangkan pem
beritaan tersebut. 

Berbeda dengan kelompok yang 
menyesatkan, Sofyan menjelaskan 
bahwa Suhata merupakan sosok yang 
arif dan taat menjalankan perintah 
Allah serta sering beramal pada fakir 
miskin, janda jompo dan anakanak 
yatim. Menurutnya, akar masalah sebe
narnya lebih karena persoalan politik. 
Salah satu putra H. Suhata akan ikut 
kompetisi dalam bursa calon Pilkades 
mendatang. Lalu muncul isu penyesa
tan tersebut. Pendapat yang sama juga 
dikemukakan juru bicara keluarga, Ah

mad Nur. Isu itu, katanya, sengaja di
hembuskan terkait pemilihan kepala 
desa setempat tahun depan karena di 
antara anak dari H. Suhata akan men
jadi salah satu kandidatnya. 

Suara kekecewaan juga diluap
kan Anggie, seorang pembaca lain 
di situs yang sama. Ia berpendapat, 
penyesatan itu sudah bentuk pence
maran nama baik karena sudah ban
yak tersebar di internet, koran, bahkan 
di televisi. “Seharusnya jangan lang
sung menghakimi namun cari tahu 
tentang berita ini benar atau tidak, 
bukan langsung main pihak yang ber
wajib. Agama tidak mengajarkan sal
ing menghujat antara satu sama lain, 
 jangan hanya lihat dari katanya namun 
lihat nyatanya”, terangnya seperti ter
tulis di komentar pembaca kapanlagi.
com (2/3).

Selaras dengan testimoni para war
ga yang menaruh simpati, pemeriksaan 
yang dilakukan pun akhirnya terbukti 
bahwa Perguruan Cakrabuana bukan 
aliran sesat. Perguruan cakrabuana 
hanyalah sebuah perkumpulan silat 
dan tempat pemijatan tradisional. 
“Perguruan itu hanya sebagai tempat 
pemijatan tradisional, tidak ada yang 
mengajarkan aliran sesat,” terang Ah
mad Nur (32), juru bicara keluarga H. 
Suhata di Tangerang, Rabu (mediain-
donesia.com, 3/3).   M

Akar masalah sebenarnya 
lebih karena persoalan 

politik. Salah satu 
putra H. Suhata akan 
ikut kompetisi dalam 
bursa calon Pilkades 

mendatang. Lalu muncul 
isu penyesatan tersebut.

tempat ibadah tersebut. (kompas.com 
23/3). Secara terpisah, Dirjen Bimas Is
lam Kementerian Agama, Nasaruddin 

Umar, mengatakan bahwa masjid yang 
dinilai kurang tepat arah kiblatnya tak 
usah dibongkar. Untuk membetulkan

nya, kata dia, tinggal mengubah shaf
nya saja. (republika.co.id 23/03/2010). 

M
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Konferensi ILGA Dipaksa Batal
Nurun Nisa’

Konferensi International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, and 
Intersex Association disingkat 

ILGA sedianya akan diselenggarakan 
pada 26 Maret. Acaranya, seperti ditu
lis gayanusantara.blogspot.com, akan 
dibuka dalam dua bagian, untuk publik 
dan kalangan sendiri. Publik dapat ter
libat dalam diskusi pleno dan diskusi 
lokakarya. Sementara untuk kalangan 
sendiri akan dibahas urusan dan isu in
ternal. Konferensi ini akan ditutup de
ngan pawai budaya di kota Surabaya 
demi merayakan keragaman budaya 
seluruh Asia. 

Peserta sendiri sudah mulai berkum
pul di Hotel Oval Surabaya, tempat ILGA 
akan dilangsungkan. Akan tetapi, konfe
rensi batal digelar. Beberapa kelompok 
mengancam akan mendatangkan mas
sa. Lainnya akan menyerbu tempat kon
ferensi.  

Mereka yang menyerbu tempat aca

ra adalah Front Pembela Islam (FPI) dan 
Forum Umat Islam (FUI). FPI menduga 
kaum lesbian dan gay mengalihkan 
konferensi ILGA di hotel ini. Akan tetapi 
massa, seperti dijelaskan Sekjen FPI Jawa 
Timur Moh Chaerudin, tak akan bertin
dak anarkis, melainkan hanya melaku
kan sweeping. “Ada ratusan orang dari 
luar negeri, mereka yang ada di Hotel 
Oval harus keluar dari Indonesia,” jelas
nya seperti dikutip VIVAnews (26/3). 

Indonesia, terang Chaedurin, negara 
agamis dan praktik hubungan sesama 
jenis tak diperbolehkan agama apapun, 
khususnya Islam. Karena itu ia menilai, 
pihak asing peserta konferensi harus di
usir oleh pemerintah karena telah men
coreng agama dan budaya. Pihak hotel 
juga diminta menolak tegas kegiatan 
konferensi karena bertentangan dengan 
akidah agama. FPI ikut menyinggung 
pula mengenai penolakan gubernur, 
Kapolri dan warga Jatim sehingga seha
rusnya kegiatan itu tidak dilakukan.

FPI bahkan mengancam akan men
datangkan lebih banyak massa ke Hotel 
Oval jika kegiatan dilanjutkan. “Kami 
akan mendatangkan kiai dan massa FPI 
Jatim. Mereka akan menahan kelom
pok yang melakukan kegiatan ini selagi 
mereka tetap mengabaikan tuntutan 
umat Islam atau FPI,” tambahnya.  

FUI sendiri mendatangi Hotel 
Oval pukul setengah empat sore ber
samasama dengan FPI. Surya Online 
 mencatat bahwa keributan terjadi sam

pai dua kali antara peserta konferensi 
dengan anggota FUI. Farukat Jaswat, 
koordinator FUI Jatim, menyatakan 
pihaknya merasa ditipu panitia karena 
konferensi yang seharusnya dilakukan 
di Hotel Mercure, namun ternyata tetap 
dilaksanakan di Hotel Oval. “Kami ditipu 
mereka. Untuk itu, kami meminta su
paya mereka segera membubarkan 
diri,” katanya saat mengepung Hotel 
Oval seperti ditulis Surya Online (26/3). 
Jika panitia tidak mengindahkan hal itu, 
menurut Farukat Jaswat, maka pihaknya 
tidak akan segansegan membubarkan 
acara tersebut dengan cara paksa. 

Sejumlah polisi setempat sempat 
mengamankan sejumlah aktivis FUI 
yang sempat membuat keributan di 
acara tersebut. Selain FUI terdapat pula 
perwakilan dari MUI Jatim, al Irsyad, 
dan beberapa ormas lainnya. Mereka 
‘menekan’ agar peserta segera mening
galkan hotel—bahkan menunggui 
sampai semua peserta konferensi 
 meninggalkan hotel.

Pihak yang ikut mengancam mengi
rimkan massa adalah Fraksi PPP DPRD 
Jatim. “Kalau acara itu tetap dilaksana
kan, ya pasti akan kami turunkan massa 
untuk membubarkannya,” jelas anggota 
Fraksi PPP, Mahdi, seperti dikutip Tem-
po Interaktif (25/3). Dalam hal ini, PPP 
juga mendukung polisi yang menolak 
memberikan izin pelaksanaan konfe
rensi tersebut. Ia menilai jika kegiatan 
itu diizinkan berarti kepolisian melegal

Mereka yang menyerbu 
tempat acara adalah 

Front Pembela Islam 
(FPI) dan Forum 

Umat Islam (FUI). FPI 
menduga kaum lesbian 

dan gay mengalihkan 
konferensi ILGA di hotel 

ini.

15/3). Dan itu menurutnya sesuatu yang 
wajar dan tak perlu dikontroversikan. 

Lebih lanjut Hanafi menjelaskan, 
siapapun berhak mencari hidayah 
dan menemukan asmaul husna yang 
 keseratus. Karena itu, tuduhan warga 
yang menyebut ajarannya sesat adalah 

kebohongan besar. “Kitab yang saya 
gunakan juga membahas apa yang 
dikandung di dalam alQuran. Kita 
mempelajarinya dan menggelar penga
jian di rumah salah satu pengurus setiap 
hari setelah Isya’,” terang Hanafi seperti 
ditulis okezone.com (15/3). Bagi setiap 
pengikut aliran ini juga diwajibkan me
naati peraturan seperti tidak meminum 
alkohol, judi, serta tidak menghasut dan 
menerima hasutan orang lain.

Setelah ada kekhawatiran warga 
mengenai pengajian itu, MUI Cimang
gis langsung turun tangan menjadi me
diator antara warga dan pengajian. Sek
retaris Umum MUI Cimanggis Depok, 
Hasan Bisri, mengatakan jika peraturan 
bai’at yang dilakukan sebagai syarat 

menjadi pengikut pengajian ke depan 
harus dihapus meski pengajian tetap 
boleh berjalan. Selain itu, kata Hasan, 
istilah mahar yang harus diberikan oleh 
pengikut wajib diganti menjadi sebut
an infaq atau sedekah seikhlasnya (oke-
zone.com, 16/3)

Jika kelak pengajian tak mematuhi 
rekomendasi MUI dan kembali mere
sahkan masyarakat, pengajian tersebut 
akan dibubarkan. “Namanya pengajian 
boleh saja, tapi jangan sampai ada yang 
tiga itu. Dan katanya kitab sucinya bu
kan alQuran, harus tetap berpedoman 
terhadap kitab suci tersebut, kalau ma
syarakat resah, bubarkan,” tegas Hasan 
seperti dikutip okezone.com (16/3).

M

“Kitab yang saya 
gunakan juga membahas 

apa yang dikandung di 
dalam al-Quran. Kita 
mempelajarinya dan 
menggelar pengajian 

di rumah salah satu 
pengurus setiap hari 

setelah Isya’,” Hanafi
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kan praktek seks sesama jenis. Padahal 
 agama apapun, tambahnya, begitu juga 
dalam norma masyarakat Indonesia, 
perilaku ini dinilai menyimpang. Mahdi 
tak menyinggung sikap Departemen 
Kesehatan (Depkes) dan WHO yang tak 
menggolongkan perilaku itu sebagai 
yang menyimpang. Bahkan Mahdi me
nyatakan bahwa rencana konferensi 
pun sudah bentuk pelecehan terhadap 
umat Islam Jawa Timur yang merupa
kan basis Islam.

Memang aparat pemerintah dan 
keamanan telah menolak penyeleng
garaan konferensi ini. Syaifullah Yusuf, 
Wakil Gubernur Jawa Timur, meminta 
panitia tak menggelar konferensi. “Kon
ferensi tersebut masih menuai pro dan 
kontra. Sebaiknya tidak dilaksanakan 
bila menganggu ketertiban masyara
kat,” katanya kepada Tempo (26/3). Sikap 
senada dikemukakan Arif Afandi, Wakil 
Walikota Surabaya. Arif mengaku bahwa 
 pihaknya telah mendapat telpon dari 
berbagai tokoh masyarakat dan agama 
seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan 
lainnya meminta agar Surabaya tidak 
dijadikan tuan rumah konferensi komu
nitas gay dan lesbian. Mereka merasa 
keberatan jika Surabaya sebagai kota 
agamis yang anggota masyarakatnya 
beragama Islam dan menjunjung tinggi 
nilainilai ketimuran. “Kita menjunjung 
demokrasi tapi harus melihat sosio kul
tural. Pijakannya harus memperhatikan 
kondisi masyarakat setempat, serta 
keamanan dan ketertiban harus dipri
oritaskan,” katanya seperti ditulis suar-
asurabaya.net (24/3).

Polwiltabes Surabaya menolak me
ngeluarkan rekomendasi keamanan 
untuk konferensi ILGA ini karena rawan 
gangguan kamtibmas (keamanan dan 
ketertiban masyarakat, Red.). Selain itu, 
sudah banyak kelompok masyarakat 
yang sudah tegas menolaknya. “Jawa
ban kami, Polwiltabes Surabaya, ke
beratan dengan diselenggarakannya 
acara ini. Keberatan kami ini juga sudah 
disampaikan ke panitia dan mereka bisa 
menerimanya,” kata AKBP Sri Setyo Ra
hayu Kabag Bina Mitra Polwiltabes Sura
baya kepada suarasurabaya.net (23/3).

MUI, IKADI, BEM ITSN (Institut Tek
nologi Sepuluh Nopember) dan Unair 
(Universitas Airlangga) serta KAMMI 
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indo
nesia) juga menolak kegiatan ini. Kalau 
konferensi ini jadi dilaksanakan, kata 
KH Abdusshomad Buchori, maka akan 

menimbulkan gejolak sosial. Ia men
dukung langkah Polwiltabes Surabaya. 
“Konferensi ini tidak banyak memberi
kan manfaat kepada masyarakat,” jelas 
ketua MUI Jawa Timur kepada kompas.
com  (25/3). Menurutnya, gaya hidup 
kaum lesbian tidak disahkan oleh agama 
manapun karena keberadaannya sangat 
mengganggu etika dan moral. Jika ber
bicara tentang HAM, lanjutnya, mereka 
seharusnya juga melihat bagaimana 
tatanan etika dan moral yang berlaku 
di Surabaya. Ia meminta kepada panitia 
penyelenggara agar membaca lagi UU 
HAM Indonesia dan meredam ormas
ormas yang akan berunjuk rasa. “Jangan 
semua paham tentang HAM di dunia 
Barat dibawa ke Indonesia. Tolong di
pahami betul UndangUndang HAM 
di Indonesia,” katanya. MUI sendiri te
lah memberikan rekomendasi kepada 
Polda Jatim dan Mabes Polri agar tidak 
mengizinkan kegiatan itu.    

Pengurus Wilayah IKADI (Ikatan 
Dai Indonesia) Jawa Timur melalui ri
lis persnya menolak penyelenggaran 
konferensi ini termasuk kemungkinan 
jika konferensi itu dipindahkan keluar 
Surabaya namun tetap di kawasan Jawa 
Timur. Alasannya, seperti dikemukakan 
M Shaleh Drehem, Ketua IKADI Jawa 
Timur, karena substansi kegiatan terse
but bertentangan dengan nilainilai 
agama dan normanorma ketimuran 
yang beradab. “Kami mengajak ormas 
dan LSM merapatkan barisan menolak 
dilaksanakannya konferensi. Dan kami 
serukan pada masyarakat bahaya mor
al yang akan timbul jika konferensi itu 
dilaksanakan,” lanjut rilis pers tersebut 
 seperti dikutip suarasurabaya.net (25/3).

BEM ITS dan Unair menggelar aksi 
bersama di depan gedung DPRD Jawa 
Timur. Mereka menyatakan Undang
Undang HAM yang dijadikan pijakan 

penyelenggaraan konferensi ILGA ha
rus sejalan dengan nilainilai dasar ke
masyarakatan dan adat budaya ketimu
ran. “Memang tidak bisa dimungkiri, 
masuknya nilainilai asing dalam per
spektif globalisasi. Namun yang patut 
diingat, kita tidak boleh mengabaikan 
begitu saja kearifan lokal dan adat 
ketimuran,” kata Arif Fatkhurrahman 
selaku koordinator aksi kepada Surya 
Online (25/3). Arif mengakui bahwa 
konferensi ILGA ini memang dijamin 
konstitusi, tetapi pihaknya meminta pe
serta konferensi ILGA ini memahami isi 
UU No. 1 Th. 1974 yang tidak memung
kinkan perkawinan sesama jenis.   

“Kami meminta kepada pihakpihak 
yang berwenang untuk melarang dan 
menghentikan aktivitas atau perkum
pulan homoseksual di Surabaya. Jika di
lakukan akan melukai perasaan masyar
akat Surabaya,” kata Agus Kusdiyanto, 
Ketua Umum KAMMI Surabaya, dalam 
orasinya di depan gedung DPRD Sura
baya. Agus meminta kepada seluruh 
masyarakat yang duduk di lembaga 
pemerintahan dan aparat penegak hu
kum untuk segera bergerak membatal
kan acara tersebut. Bahkan, kata Agus, 
bila perlu pemerintah harus mengaju
kan tuntutan kepada panitia konferensi 
untuk meminta maaf secara resmi dan 
memberi kepastian bahwa acara terse
but tidak akan pernah diselenggarakan 
lagi.

Namun bukan berarti bahwa 
 konferensi ini minim dukungan. Tak ta
nggunganggung, Wakil Ketua DPRD 
Jawa Timur dari PDIP menyatakan 
mendukung kegiatan tersebut. “Kalau 
diundang saya akan datang,” kata Sir
madji seperti ditulis Tempointeraktif.
com (25/3). Menurutnya penyeleng
garaan konferensi itu merupakan per
soalan HAM sehingga harus dihormati. 
Menurut Sirmadji konferensi itu juga 
mendapat jaminan UUD 1945 di mana 
berkumpul atau berserikat merupa
kan kebebasan dan hak asasi setiap 
 masyarakat.

Usman Hamid dari Komisi un
tuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
 Kekerasan (Kontras) menyesalkan 
pembubaran konferensi tersebut. Ia 
menyatakan bahwa kaum minoritas 
seperti kelompok ILGA ini memiliki hak 
berkumpul selama tidak ada kekerasan. 
Dan mereka yang melakukan pemak
saan seharusnya ditindak. 

Konferensi ini akhirnya benarbe

“Kami meminta 
kepada pihak-pihak 

yang berwenang 
untuk melarang dan 

menghentikan aktivitas 
atau perkumpulan 

homoseksual di 
Surabaya. Jika dilakukan 
akan melukai perasaan 
masyarakat Surabaya,” 

Agus Kusdiyanto.
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Pelajar Kalsel Wajib Bisa Baca Tulis Al-Quran
Alamsyah M. Dja’far

Pada Jumat (14/5) di Pantai Ban
takan, Tanah Laut, Kalimantan Se
latan, sebuah kegiatan akbar dige

lar. Sekitar 5.000 pelajar sekolah dasar, 
madrasah ibtidaiyah, sekolah menen
gah pertama, dan madrasah tsanawiyah 
menyemut di kawasan wisata tersebut. 
Hari itu akan digelar kegiatan khataman 
alQuran sekaligus pencanangan Per
aturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 
3 Tahun 2009 Pendidikan AlQur’an di 
Kalimantan Selatan. Orang nomor Satu 
di Kalsel¸ Rudy Ariffin tiba menjelang 
Asar. 

Dengan pencanangan tersebut 
dipastikan materi baca tulis alQuran 
akan menjadi salah satu materi wajib 
di sekolahsekolah seKalimantan Se

latan mulai tahun ajaran 2010/2011. 
Kelompok sasaran dari program melek 
alQuran ini, seperti tercantum dalam 
perda, adalah peserta didik yang ber
agama Islam di semua jalur dan jen
jang pendidikan dasar dan menengah 
formal. Materi ini dimasukan sebagai 
bagian dari kurikulum nasional. 

Masih menurut perda yang diteken 
pada 10 Februari 2009 itu, badan yang 
akan mengawasi kegiatan tersebut di
lakukan Dinas Pendidikan Provinsi dan 
Kabupaten atau Kota berkoordinasi 
dengan Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi dan Kantor Departe
men Agama Kabupaten atau Kota. Bagi 
mereka yang dinyatakan lulus baca tulis 
alQuran akan diberi sertifikat dan men
jadi salah satu persyaratan melanjutkan 
jenjang pendidikan di sekolahsekolah 
Kalsel.

Perda juga menegaskan tujuan 
luhur program ini. Selain bisa membaca 
dan menulis hurufhuruf alQuran se
cara baik benar dan fasih, peserta didik 
diharapkan pula mampu memahami, 
menghayati, lalu mengamalkan isinya. 
“Saya ingin generasi muda Kalsel akan 
tumbuh menjadi generasi islami yang 
beriman, cerdas dan berakhlak mulia,” 
kata Rudy Ariffin seperti dikutip Antara 

News (16/5). 
Kewajiban belajar alQuran ini 

menjadi salah satu materi kampanye 
pemilihan Gubernur Kalsel. Pemilihan
nya sendiri rencananya dilangsungkan 
pada Juni 2010. Rudy berpasangan de
ngan calon wakilnya Rudi Resnawan 
yang saat itu juga menjabat Walikota 
Banjarbaru. 

Peraturan senada kini juga tengah 
digodok DPRD Kota Banjarmasin. Kali 
ini tak hanya peserta didik dari SD hing
ga SMU saja yang disasar. Para calon 
 pengantin juga akan jadi bidikan prog
ram. Partai Keadilan Sejahtera adalah 
salah satu partai yang getol mengegol
kan perda ini (metrotvnews.com, 13/3). 

Untuk memantapkan upaya mener
bitkan Perda, perwakilan DPRD ke
mudian mendatangi Pemerintah Kota 
Gorontalo untuk “berguru ilmu”. Daerah 
itu memang sudah lebih dulu mener
bitkan perda baca tulis alQuran sejak 
2005. 

Di hadapan perwakilan DPRD 
Banjarmasin, Walikota Gorontalo 
Adhan Dambea berbagi kisah ten
tang perda yang pertamakali diusul
kan komisi A DPRD Kota Gorontalo. 
 Adhan menjelaskan, kelahiran perda 
 dilatarbelakangi keinginan untuk mem

Dengan pencanangan 
tersebut dipastikan 
materi baca tulis al-

Quran akan menjadi 
salah satu materi wajib 
di sekolah-sekolah se-

Kalimantan Selatan 
mulai tahun ajaran 

2010/2011.

nar batal karena tak mengantongi izin 
dari kepolisian. Heri Dakosta, panitia 
konferensi, menyatakan polisi terpaksa 
tak mengeluarkan izin karena takut 
konferensi akan mendapatkan ten
tangan dari ormas Islam. “Takut akan 
ada sweeping dari organisasi massa 
 Islam,” terangnya seperti dimuat Tempo 
 Interaktif (25/3). Panitia dengan berat 
hati menyampaikan informasi tersebut 
kepada mereka. Setelah pembatalan 
sebagian peserta memilih pulang, se
bagian lagi pelesiran. Meskipun dibat
alkan, menurut Heri, tidak menutup 
kemungkinan konferensi ini tetap di
adakan dengan memilih tempat lain di 
luar Surabaya. Bisa saja dipindah ke Bali 
asal ada izin dari kepolisian di sana. Dae
rah lain yang menjadi nominasi adalah 
Yogyarakarta.

Terhadap wacana ini Sri Sultan Ha

mengku Buwono IX tegas menolak. 
“Yogyakarta sebagai kota budaya tidak 
etis untuk dijadikan ajang seperti itu. 
Di tempat lain saja tidak diizinkan, kok 
di Yogyakarta malah mau diizinkan,” 
terang gubernur DIY itu seperti ditulis 
Media Indonesia Online (26/3). Menu
rutnya, memang dari sudut pandang 
hak asasi manusia (HAM) konferensi 
tersebut bisa digunakan untuk men
unjukkan eksistensi dari komunitas itu. 
Akan tetapi, kata Sri Sultan, hal itu juga 
harus dipandang etis atau tidak. Peno
lakan di kota lain adalah bukti bahwa 
konferensi ini tidak etis. Dengan alasan 
itu konferensi ILGA semestinya tak dige
lar di Yogyakarta. 

Rencana Konferensi ILGA di Sura
baya ini merupakan konferensi keempat 
asosiasi itu. Konferensi ILGA pertama, 
seperti ditulis dalam rilis pers GAYa Nu

santara, lembaga yang concern mem
perjuangan hakhak kelompok tersebut, 
digelar di Mumbai tahun 2002. Konfe
rensi kedua dan ketiga berturutturut 
digelar di Cebu Filipina pada 2006 dan 
Chiang Mai Thailand pada 2008. Peserta 
yang diperkirakan hadir sebanyak 100 
orang, di antaranya berasal dari 20 ne
gara Asia. Dalam konferensi ini mere
ka akan saling berbagi pengalaman, 
pengetahuan, dan semangat kerja. Se
mentara itu, perkembanganperkem
bangan terkini mengenai perjuangan 
kelompokkelompok LGBT di Asia men
jadi sorotan utama dalam konferensi ini. 
Konferensi ILGA ini rencananya berlang
sung mulai tanggal 26  28 Maret 2010 
di Hotel Mercure Surabaya. Banyaknya 
penolakan akhirnya memaksa panitia 
membatalkan acara ini. 

M
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MUI Buol Desak Transmigran Ahmadiyah  
Pulang Kampung
Alamsyah M. Dja’far

Nasib pilu masih saja menghantui 
para jemaah Ahmadiyah yang 
dituding menyebar ajaran sesat. 

Bak imigran gelap, mereka dikejarkejar 
untuk kemudian dideportasi. Kisah itu 
menimpa transmigran yang menganut 
Ahmadiyah di Buol, Sulawesi Tengah. 

Mencium informasi kalau transmi
gran warga Ahmadiyah sudah menetap 
di Kabupetan Buol, MUI setempat 
 bergerak cepat. Lembaga ini meng
haramkan para pengikut Mirza Ghulam 
Ahmad tinggal di wilayah seluas 3.507 

km tersebut. Kepada media, Abdullah 
Lamase, Sekretaris MUI Kabupaten Buol, 
haqqul yakin sikap lembaganya itu 
memiliki landasan kuat (Radar Sulteng, 
21/3). 

Ahmadiyah, katanya, merupakan ke
lompok sesat berdasarkan UU 1 PNPS 
tahun 1965 tentang penodaan agama, 
SKB tiga menteri (Menteri Agama, Jaksa 
Agung, dan Mendagri) tahun 2008 ten
tang peringatan dan perintah kepada 
penganut, anggota dan atau anggota 
Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indone
sia (JAI) dan warga masyarakat. 

“Dalil lainnya, fatwa MUI pada Munas 
II tanggal 1117 Rajab 1400 H/ 26 Mei1 
Juni 1980 M, bahwa Ahmadiyah adalah 
jemaah di luar Islam, sesat dan menye
satkan. Selanjutnya keputusan fatwa 
MUI Nomor 11 Munas/VII/MUI/15/2005 
tentang aliran Ahmadiyah,” paparnya 
ketika memberikan keterangan pers 
kepada media, Minggu (Radar Sulteng, 
21/3).

Pada Sabtu (20/3) sebuah perte
muan khusus membicarakan masalah 
tersebut digelar MUI. Yang hadir Camat 
Tiloan, KUPT Transmigrasi Bokat VIII, Ke
pala Desa Kokobuka, tokoh agama dan 
tokoh masyarakat setempat. 

Pertemuan juga menghadirkan 
warga yang dicurigai sebagai pengikut 
Ahmadiyah. Dua di antaranya, Basirud

din dan Ibrahim yang berasal dari Jawa 
Barat. Dalam pertemuan itu, Basirudin 
menegaskan bahwa ia tak bisa keluar 
dari keyakinannya, apapun resikonya 
termasuk harus mati demi keyakinan
nya tersebut. Tapi MUI tetap ngotot. 
Warga Ahmadiyah itu mesti dipulang
kan ke Sukabumi, Jawa Barat, kampung 
asal mereka.

Menurut keterangan yang dihim
pun MUI, sejak Januari tahun ini enam 
orang yang diduga jemaah Ahmadiyah 
itu datang ke Buol sebagai transmigran 
bersama 394 kepala keluarga lain. Ter
masuk di dalamnya Basiruddin dan Ib
rahim yang datang dengan 20 anggota 
keluarganya. Aktivitas mereka diduga 
berpusat di Desa Bokat III Kecamatan 
Tiloan, Kabupaten Buol.  

M

“Dalil lainnya, fatwa 
MUI pada Munas II tang-

gal 11-17 Rajab 1400 
H/ 26 Mei-1 Juni 1980 
M, bahwa Ahmadiyah 
adalah jemaah di luar 

Islam, sesat dan menye-
satkan. Selanjutnya 

keputusan fatwa MUI 
Nomor 11 Munas/VII/
MUI/15/2005 tentang 

aliran Ahmadiyah,” 
Abdullah Lamase

Dalam pertemuan itu, 
Basirudin menegaskan 

bahwa ia tak bisa keluar 
dari keyakinannya, apa-
pun resikonya termasuk 
harus mati demi keyaki-

nannya tersebut.

perkuat motto kota Gorontalo “Adat 
Bersendikan Syara, Syara bersendikan 
kitabullah” dan julukan sebagai “Kota 
Serambi Madinah”. 

Kepada anggota legislatif itu Adhan 
lantas membeberkan sejumlah “keber
hasilan” kebijakan berbau agama itu. 
Sampai akhir 2009, Adhan mengklaim 
taman pendidikan alQuran yang ter
daftar berjumlah 186 buah dengan 
tenaga pengajar 512 personil. Setiap 
tahunnya mewisuda hampir ratarata 
2.500 santri. PNS di lingkungan kota 
Gorontalo setiap Jumat wajib membaca 
alQuran. Keberhasilan itu yang mem
buat utusan DPRD kesemsem dengan 
perda wajib baca alQuran dan akan 

menjadi data penguat diterbitkannya 
peraturan serupa di Banjarmasin.

Di Indragiri Hilir Riau tuntutan se
rupa juga bergema. Dukungan datang 
dari pengurus Kelompok Kerja Diniyah 
Takmiliyah (KKDT). Awal Mei mereka 
mendatangi kantor DPRD. “Kami juga 
mendorong DPRD Inhil agar dapat 
membuat peraturan daerah (Perda) 
tentang wajib baca tulis alQuran yang 
diperuntukkan kepada siswa sekolah 
dasar dan dilampirkannya ijazah TPA 
bagi mereka yang akan melanjutkan se
kolah ketingkat menengah, seperti SMP, 
MTs, SMA dan MAN. Karena beberapa 
kabupaten di Riau telah menerapkan 
ini, seperti Kuansing dan kampar,” ung

kap Ketua Umum KKDT Inhil, Suhaili 
Hamdi dihadapan anggota Komisi D 
DPRD Inhil.

Dalam laporan Kebebasan Berag
ama dan Kehidupan Keberagamaan 
di Indonesia Tahun 2009, the Wahid 
Institute menegaskan bahwa perda 
wajib baca tulis alQuran merupakan 
regulasi yang bermasalah. Perda ini 
bernuansa diskriminatif dan melang
gar prinsipprinsip pembuatan hukum 
dan perundangundangan. Seharusnya, 
tulis laporan tersebut, perda tak bisa 
hanya diperuntukan bagi satu kelom
pok keagamaan saja. Ia harus mengikat 
setiap warga di daerah tersebut tanpa 
pembedaan agama.  M



Isu yang diangkat dalam JR UU PNPS tahun 1965 harus diakui merupakan isu sensitif di negeri ini. Terbukti dengan 
munculnya prokontra yang tajam antara pihak pendukung dan para penolak. Yang satu menilai, PNPS sumber ma
salah munculnya kriminalisasi keyakinan dan tindakan diskriminasi, terutama terhadap para penganut “agama tidak 
resmi” dan mereka yang berbeda dari arus utama.  Yang menolak beranggapan, PNPS justru jadi pagar agar benturan 
horizontal di masyarakat tak terjadi. Di deretan ini berdiri pihak pemerintah dan ormasormas keagaman. Perlu ke
hatihatian dan keberanian untuk memutuskan perkara ini sesuai semangat konstitusi, bukan karena tekanan massa. 
Sayangnya MK, menolak permohonan pemohon seluruhnya. MK tak cukup memberi ruang bagi saksi dan ahli yang 
menegaskan bahwa PNPS bermasalah.
Aksi kekerasan yang dilakukan FPI terhadap beberapa tim kuasa TAKB dan pemohon betulbetul bukti nyata kelompok 
ini telah menciderai demokrasi dan mencoreng nama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terhormat penjunjung 
konstitusi. Aksi itu menambah daftar panjang aksiaksi kekerasan mereka selama ini. Jika perkara ini tak diselesaikan 
sulit menepis dugaan bahwa mereka seolaholah “dipelihara”  dan kekerasan serupa terus terjadi berulangulang.
Aksi penolakan terhadap kedatangan Obama, sejauh dilakukan dengan caracara yang santun dan jauh dari aksi keke
rasan dan penyebaran kebencian, adalah hal yang tak diharamkan. Ini bagian dari hak kebebasan berekspresi yang 
juga dijamin konstitusi. Namun demikian, upaya untuk menyeretnyeret menjadi isu agama dengan meminta MUI 
mengeluarkan fatwa tentu bukan langkah bijak. Isu tersebut sesungguhnya harus dilihat sebagai wacana politik dan 
konteks hubungan internasional.  
Pembubaran Konferensi ILGA sungguh disayangkan. Bagaimanapun mereka memiliki hak berkumpul dan berpenda
pat, sejauh mereka tidak melakukan tindakan kriminal. Tindakan pembubaran kegiatan tersebut jelas tindakan yang 
sewenangwenang.

1.

2.

3.

4.

Menghimbau kepada pemerintah untuk tidak menjadikan keputusan tersebut pintu masuk untuk melakukan campur 
tangan terlalu dalam untuk membatasi hakhak beragama dan berkeyakinan warga negara. Apalagi didasari pada per
timbangan tekanan massa. Kepada aparat keamaan, dihimbau pula untuk waspada dan tegas kepada pihakpihak yang 
selama ini kerap menggunakan kekerasan, yang menjadikan keputusan tersebut sebagai legitimasi aksi mereka.
Usut tuntas aksi kekerasan yang menimpa tim kuasa TAKB dan pemohon uji materi PNPS. Mereka yang terlibat harus 
dihukum. Sudah saatnya pula untuk meninjau kembali keberadaan FPI sebagai ormas yang selama ini justru melakukan 
halhal yang bertentangan dengan tujuan pendirian ormas.
Mengapresiasi sikap MUI untuk tidak mengeluarkan fatwa pelarangan MUI terhadap kedatangan Obama. Sikap ini harus 
dibaca sebagai upaya untuk tak melarikan masalah tersebut sebagai masalah agama. 
Usut tuntas pula kasus pembubaran konferensi ILGA. Selidiki siapa dan pihakpihak terlibat sehingga menjadi pelajaran 
bagi siapapun di kemudian hari. Sekali lagi kelompok minoritas itu memiliki hak berkumpul dan upayaupaya pembu
baran adalah sebuah tindak pelanggaran.
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