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Adalah Tubagus 
 Hasanuddin yang 
 membuat Operasi Sajadah 
itu menjadi populer. 
 Operasi Sajadah merujuk 

pada peran TNI di wilayah Jawa Barat 
dalam rangka menobatkan jemaat 
Ahmadiyah pasca terbitnya Pergub 
No. 12 Th. 2011 tentang Pelarangan 
 Akivitas Ahmadiyah. Militer di sini 
adalah Koramil-koramil di daerah 
Jawa Barat ada 56 Koramil yang 
 terlibatyang “mengintimidasi” warga 
Ahmadiyah. Tubagus menyebutnya 
sebaga ‘inisiatif berlebihan’ Pangdam 
Siliwangi dalam menyikapi terbitnya 
peraturan Gubernur Jawa Barat soal 
larangan aktivitas Ahmadiyah. Firdaus 
Mubarik, dari pihak Ahmadiyah me-
nyatakan, mereka didatangi militer 
dan bahkan aparat desa agar kembali 
ke jalan yang benar. 

Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI 
Moeldoko, menyatakan kegiatan ini 
bukan operasi sajadah, tetapi gelar 

sajadah. Maksudnya, menggelar sajadah 
di masjid Ahmadiyah atau shalat ber-
sama di masjid (milik) Ahmadiyah. Gelar 
sajadah mencerminkan keinginan untuk 
menolak anarkhisme. Ia menolak disebut 
operasi, karena tidak ada komando dari 
atas—dan juga menolak tindakan intimi-
dasi berdasarkan pengecekannya kepada 
aparat dari lapangan. Biaya operasional 
pun tak ada. Kepala Penerangan Kodam 
III/Siliwangi Letkol TNI (inf ) Isa Haryanto 
menyatakan operasi ini sebagai usulan 
Pangdam kepada Gubernur. Pangdam 
mengusulkan agar digunakan pendeka-
tan sajadah atau pendekatan keagamaan 
dalam urusan sosialisasi agar terhindar 
dari anarkhi. 

Tubagus menyatakan kegiatan ini 
harus dihentikan karena mengintervensi 
keyakinan seseorang. Tetapi Patrialis 
menyatakan bahwa perkara ini bukan 
sebuah masalah. Ia masuk kategori pem-
binaan yang memang tercantum dalam 
klausul SKB 3 Menteri dan Pergub. Men-
kopolkam Djoko Susanto menyatakan 

Pengantar Redaksi
Pria teguh dan periang itu berka-

ca-kaca matanya. Ia tidak sedang di-
tinggal sanak kerabat atau ditimpa 
bencana. Ia sedang menceritakan 
keluarga dan hidupnya yang berubah 
semenjak Ahmadiyah dilarang ber-
aktivitas di Pandeglang. Ia dipanggil 
bupati seolah-olah ia berbuat salah. 
Salah seorang anaknya bahkan ‘hafal’ 
bahwa kebakaran yang ditayangan-
kan di TV serupa dengan yang me-
nimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. 
Hak beribadahnya juga terbatas. 

Diluar sana, beberapa kelompok 
bersuka cita karena telah membuat 
Ahmadiyah bertaubat, menguasai  
masjid Ahmadiyah, dan merusak ru-
mah jemaat Ahmadiyah. Mereka 
seperti tak terbebani apa-apa—
 mungkin sudah mati rasa. Mereka se-
pertinya hanya memiliki pikiran bera-
gama, tapi tuna etika sosial [yang juga 
 diinspirasi oleh nilai-nilai agama].

Parahnya aparat turut menjadi ba-
gian di dalamnya. Memang mereka 
harus dituntut untuk menyediakan 
rasa aman dan jaminan dalam ibadah 
dan keyakinan, tetapi masyarakat 
sipil sendiri harus berusaha karena 
aparat tidak terlalu bisa diharapkan. 
Di sinilah kita memimpikan agar 
kelompok moderat menjadi gerbong 
utama pendukung keberagaman dan 
 keberagamaan. NU misalnya.
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         Akhirnya, selamat membaca. 
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Operasi Sajadah dan Berbagai Aspeknya
Oleh: Nurun Nisa’

Jemaat Ahmadiyah yang telah menyatakan diri kembali secara sukarela ke ajaran Islam. 
ANTARA/ Jafkhairi



ia sekedar tindakan keamanan. Tapi Eva 
Kusuma Sundari, yang melaporkan op-
erasi ini kepada sang menteri, tak meneri-
ma klaim ini. Operasi ini bukan sekedar 
 pengamanan. Aparat TNI meminta data 
keluarga dan memaksanya untuk turut ser-
ta dalam penyuluhan ikrar dan pertobatan 
di Sadarsari, Majalengka, dan Sukabumi. 
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali 
tidak setuju jika TNI dianggap melakukan 
pemaksaan. Ia menduga bahwa ‘operasi’ 
ini adalah ajakan persuasif  untuk menga-
jak masyarakat kembali kepada Islam yang 
benar. Menag juga tak berkeberatan jika 
TNI melakukan yang demikian sebab Ah-
madiyah sudah dilarang di Bandung—pa-
dahal Pergub hanya melarang aktivitas Ah-
madiyah.  

Yang jelas, sudah banyak warga Ah-
madiyah “bertaubat”. Total jenderal 274 
orang yang sudah bertaubat setelah 
 Pergub ditetapkan. Tetapi, kata Heryawan, 
baru 127 yang telah tercatat identitasnya. 

Beberapa daerah yang dimaksud adalah 
sebagai berikut:

Mereka yang mengaku bertaubat 
bukan dari daerah Jawa Barat saja tetapi 
juga dari daerah lain yang mengeluarkan 
 peraturan larangan aktivitas Ahmadiyah. Di 
Konawe (Sulawesi Selatan) sudah 15 orang 
yang menyatakan bertaubat. 

Jumlah sebesar ini menarik untuk ditelu-
suri latar belakangnya. Rusmana, misalnya, 
khawatir dengan keadaan keluarganya 
maka ia bertaubat. Rusmana ingin member-
sihkan nama dan keluarganya dari Ahmadi-
yah. Ia yang sudah menganut Ahmadiyah 
semenjak mengenyam Sekolah Dasar kha-
watir jika masih mempertahankan keyaki-
nan Ahmdiyah. Dengan melihat pengakuan 
ini, motif Rusmana lebih pada keamanan, 
ketimbang kesadaran akan pentingnya 
 memperbaharui keimanan agar cocok 
 dengan umat Islam kebanyakan. Winardi 
yang orang tuanya merupakan pemeluk 
Ahmadiyah, merasa Ahmadiyah tidak diakui 
pemerintahan dan masyarakat. Ditambah 
keberadaan Pergub, Winardi makin terdo-
rong untuk keluar dari Ahmadiyah.

Yang mencolok dalam Pergub adalah 
invasi kepada masjid Ahmadiyah. Invasi ini 
berbentuk pada pengiriman khatib kepada 
masjid Ahmadiyah dan penguasaan masjid 
Ahmadiyah untuk dipaksa dibuka untuk 
semua orang. 

Kakanwil Depag Prov. Jabar Saeroji 
pada Kamis (10/03) menyatakan bahwa 
di masjid Ahmadiyah di Kota Bandung, 
Kab. Bogor, Tasikmlaya, Kuningan, Cianjur, 
dan Kab. Garut akan digelar sajadah atau 
melaksanakan sholat Jum’at bersama-
sama. Khatib-khatib yang akan bertugas 
akan ditunjuk oleh MUI setempat. Secara 

umum, penjadwalan khatib akan dilakukan 
Gubernur dan Kapolda Jawa Barat.

API (Aliansi Pergerakan Islam) bahkan 
berencana menyiapkan khatib selama se-
tahun. API bahkan ingin merebut masjid 
Ahmadiyah agar sepenuhnya dapat digu-
nakan oleh umat Islam secara keseluruhan. 
Mereka akan “merebut” dan masjid itu ha-
rus dikembalikan kepada umat Islam ke-
cuali Ahmadiyah telah mengubah masjid 
menjadi gubuk dan semacamnya. 

Juru Bicara JAI Priangan Barat Rafiq 
Ahmad menolak kebijakan ini. Baginya, 
penunjukkan khatib adalah murni we-
wenang DKM (Dewan Kesejahteraan Mas-
jid) Ahmadiyah. Selain itu, praktek sholat 
Ahmadiyah sama dengan sholat kalangan 
muslim pada umumnya. 

Di antara dua hal yang selalu ditekankan 
pada pembaharuan keimanan itu, terse-
lip kejadian-kejadian perusakan dan yang 
semacamnya. Di Cianjur, misalnya, kitab 
dan al-Qur’an dibakar. Gara-garanya, war-
ga tak bisa menemui tokoh Ahmadiyah 
yang sedang tidak berada di tempat, 
 melampiaskan kekesalannya dengan 
 menyita dan membakar properti ini. Dalil-
nya adalah SKB 3 Menteri dan Pergub 
Ahmadiyah (Lihat: Kitab dan al-Qur’an 
Ahmadiyah Dibakar di Cianjur). Rumah 
seorang warga di Tasikmalaya, yang biasa 
digunakan untuk melakukan aktivitas Ah-
madiyah, juga dirusak massa. 

Kejadian-kejadian ini seharusnya mem-
buat kita mempertanyakan kembali klaim 
pembuat peraturan yang selalu mendasar-
kan kebijakannya kepada ketertiban dan 
keamanan. [M]
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Rusmana khawatir 

dengan keadaan 

keluarganya sehingga ia 

bertaubat

Pemkot Bogor Abaikan Putusan MA
Oleh: Nurun Nisa’

Putusan penolakan PK oleh MA 
dalam kasus IMB Gereja Taman 
Yasmin ternyata bukan akhir 
derita jemaat gereja. Meski sudah 
diputus sejak 09 Desember 

2010, Pemkot Bogor tak juga mengizinkan 

mereka beribadah di gereja mereka sendiri. 
Awalnya, Pemkot Bogor menolak untuk 
membuka segel karena salinan putusan 
belum diterima. 

Tetapi sikap ini bertahan hingga 
pada tanggal 13 Maret lalu, para jemaat 

beribadah di rumah jemaat di dekat gereja 
diringi demo yang terus berlangsung 
hingga hari beranjak siang seperti ditulis 
detik.com (13/03). Kuasa hukum GKI 
Taman Yasmin Bogor, Bona Sigalingging 
mempertanyakan sikap pemerintah yang 

Tabel Jumlah JAI Jawa Barat yang “Bertaubat”
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tidak mau menaati keputusan MA tanggal 
9 Desember 2010 dengan No. 127 PK/
TUN/2009 itu. “Waikota Bogor yang diwakili 
asisten praja menyatakan bahwa mereka 
tetap akan menggembok gereja sekalipun 
sudah menerima salinan keputusan. Ini 
adalah pembangkangan hukum,” kata Bona 
seperti ditulis bbc.com (14/02). 

Bukan hanya waliota yang dikecam, 
tetapi juga aparat kepolisian setempat. 
Merekalah yang membentengi gereja 

sehingga jemaat tidak bisa memasukinya. 
Kapolres Bogor AKBP Nugroho Slamet 
Wibowo menyatakan tidak membuka segel 
sebelum keputusan ini tersosialisasikan 
dengan baik. Mabes Polri menyatakan 
bahwa sang kapolres diperiksa 
Propam terkait tindakannya yang tidak 
mengindahkan keputusan MA. “Ucapan 
Kapolres Bogor AKBP Nugroho Slamet 
Wibowo yang tidak memedulikan putusan 
MA dalam kasus Gereja Kristen Indonesia 
(GKI) Taman Yasmin, akan diperiksa Propam. 
Protes warga akan kami sampaikan ke 
Propam,” ujar Kepala Bidang Penerangan 
Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar seperti 
ditulis bogor-kita.com (17/3).

Pihak PGI menyatakan keprihatinan atas 
pemblokiran gereja.”Kita mulai kehilangan 
fondasi hukum dengan Pemkot yang tidak 
mengindahkan putusan MA. Selain itu, 
kita juga kehilangan rasionalisme, semua 
diselesaikan dengan kekerasan dan tidak 
manusiawi. Kami menuntut Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk dapat tegas 
menegakkan hukum atas masalah ini,” 

kata Pdt. Albertus Patty dari PGI seperti 
ditulis Kompas.com (14/03). Ia dan segenap 
jemaat GKI berharap agar pemerintah 
adil dalam menjalankan keputusan MA, 
terutama kepada pemerintah pusat, agar 
mengoreksi kinerja pemerintah daerah 
yang tidak patuh hukum. 

Keprihatinan yang sama dikemukakan 
oleh PBNU. “NU sangat menyesalkan 
berbagai bentuk tindak kekerasan di 
kalangan minoritas. Kondisi ini seperti 
menunjukkan negara melakukan 
pembiaran,” kata M. Imdadun Rahmat, 
Wasekjen (Wakil Sekretaris Jenderal) PBNU 
dalam kesempatan yang sama seperti ditulis 
Mediaindonesia.com (15/03). Menurutnya, 
perbedaan keyakinan tidak boleh dijadikan 
dasar untuk bertindakk sewenang-
wenang dan melakukan kekersan yang 
menempatkan minoritas sebagai korban. 
“Tidak ada agama mayoritas, tidak ada 
pula privilege (hak istimewa). Semua 
agama diposisikan sejajar,” tambahnya. Jika 
pemerintah tidak serius menyelesaikan 
kasus intoleransi semacam ini, maka 
Indonesia sesungguhnya menghadapi 
disintegrasi yang sangat serius. Indonesia 
juga akan terancam gagal sebagai negara 
dan ambruk sebagai nation-state. 

LSM yang concern pada isu-isu 
pluralisme menyatakan membantah 
isu pemalsuan tanda tangan sebagai 
legitimasi penolakan pencabutan segel. 
“Setelah melakukan cross check terhadap 
tuduhan tersebut, kami menemukan 
bahwa dokumen tanda tangan warga 
yang dituduhkan bermasalah tersebut 
tidak pernah dijadikan lampiran berkas 
permohonan IMB Gereja oleh GKI Taman 
Yasmin. Seluruh berkas asli permohonan 
IMB gereja diserahkan pada tahun 2005 dan 
tidak ada penambahan berkas asli apapun 
setelahnya,” terang siaran pers menyikapi 
pencabutan IMB GKI Taman Yasmin pasca 
penolakan PK oleh MA (22/03) yang 
ditandatangani oleh sepuluh lembaga. 
Yakni, The Wahid Institute, HRWG, Setara 
Institute, LBH Jakarta, Kontras, PGI, GKI 
Taman Yasmin, Indonesia Legal Research 
Center (ILRC), Aliansi Nasional Bhineka 
Tunggal Ika (ANBTI), dan YLBHI. Selain 

menolak keputusan Walikota, mereka juga 
Menghimbau kepada warga Kota Bogor 
untuk menghormati keputusan pengadila 
yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
tidak menghalangi GKI Taman Yasmin 
melanjutkan pembangunan rumah ibadah 
mereka.

GKI Taman Yasmin juga mengadu 
ke Komisi Ombudsman didampingi 
YLBHI pada Kamis (17/03). Setelah 
mendengar pengaduan ini, Komisi 
Ombudsman akan memanggil Walikota.  
“Kan kita harus mendengar dari kedua 
belah pihak. Kalau Ombudsman kan 
memang kita harus imparsial, jadi harus 
tidak memihak salah satu pihak. Harus 
klarifikasi dari Walikota Bogor kita dengar 
juga kenapa muncuk SK ini SK itu, kenapa 
tidak melaksanakan putusan PTUN dan 
MA. Nanti itu kita dengar semua, setelah 
klarifikasinya lengkap baru kita menentukan 
langkah berikutnya,” terang Budi Santoso, 
anggota Komisi Ombudsman seperti 
ditulis KBR 68H (18/03). 

Menteri Agama Suryadharma Ali 
mengatakan terus melakukan pendekatan 
kepada pemerintah daerah agar jemaat GKI 
Taman Yasmin dapat beribadah kembali 
seperti semula. ”Tidak ada alasan bagi kita 
untuk menghalang-halangi pembangunan 
rumah ibadah,” terangnya seperti ditulis 
Kompas.com (17/03). Ia juga menyatakan 
bahwa ada pihak Pemkot belum melakukan 
sosialisasi sehingga msyarakat umum 
belum mengetahui keputusan ini. 

Sagoem Tambun, juru bicara 
Kementerian Koordinator Politik Hukum 
dan Keamanan, mengakui telah terjadi 
pembangkangan hukum. Tetapi bagi 
Sagoem, pembangkangan ini tidak 
perlu diselesaikan dengan melibatkan 
pemerintah pusat, termasuk presiden. 
“Para pemimpin memiliki pertimbangan 
sendiri, ya kalau menurut pemikiran 
mudahnya, apakah harus seperti itu, 
sampai ke tingkat yang paling kecil harus 
bapak presiden terlibat? Semua masing-
masing punya tanggung jawab dan dalam 
tanggung jawab memiliki pertimbangan-
pertimbangan,” tandas Sagoem seperti 
ditulis KBR 68H (24/03). [M]

“Kondisi ini seperti 
menunjukkan 

negara melakukan 
pembiaran,” kata M. 

Imdadun Rahmat, 
Wasekjen (Wakil 

Sekretaris Jenderal) 
PBNU (15/03)

Muharli Barda Divonis Lima Bulan Penjara
Oleh: Nurun Nisa’

Ketua FPI Bekasi Jaya Muharli 
Barda akhirnya divonis penjara 
5 bulan 15 hari karena terbukti 
melakukan penghasutan dalam 
kasus penusukan dua pendeta 

HKBP Pondok Timur Indah pada September 

tahun lalu. Penghasutan ini dilakukan 
melalui layanan pesan pendek dan jejaring 
sosial facebook. 

“Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan martabat dan 

melakukan perbuatan tidak menyenangkan 
sehingga melanggar pasal 335 ayat 1 
juncto 55 ayat 1 dan 2 KUHP,” demikian 
dinyatakan Hakim Ketua Wasdi Permana 
dalam di Pengadilan Negeri Bekasi, Jalan 
Pramuka No 81, Kota Bekasi seperti ditulis 
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Kompas.com (24/02). Vonis ini lebih rendah 
15 hari dari tuntutan jaksa. Hakim juga 
memutuskan untuk mengembalikan 
satu buah nomor simcard Mentari dan 
Nokia 7610 merah hitam setelah disita 
pengadilan sebagai barang bukti. Muharli 
juga diwajibkan membayar biaya perkara 
sebesar seribu rupiah.    

Karena dipotong masa tahanan, Muharli 
bebas tiga hari setelah putusan. “Kami akan 
lanjutkan perjuangan,” kata Muharli. Ia 
lalu dkawal keluar aparat dengan massa 

“Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
menyalahgunakan martabat dan melakukan 
perbuatan tidak menyenangkan sehingga melanggar 
pasal 335 ayat 1 juncto 55 ayat 1 dan 2 KUHP,” 
demikian dinyatakan Hakim Ketua Wasdi Permana 

dalam di Pengadilan Negeri Bekasi (24/02)

pendukung yang mengerumuninya.
Bersamaan dengan vonis Muharli, 

delapan orang divonis yang sama dengan 
dakwaan melakukan perbuatan yang tidak 
menyenangkan. Mereka adalah Ismail (29), 
Dede Tri Sutrisna (24), Panca Rano (26), 
Khaerul Anwar (28), Nunu Nurhadi (30), 
Roy Karyadi (30), Kiki Nurdiansyah (19) 
dan Supriyanto (26). Senada dengan kasus 
Muharli, jaksa menuntut terdakwa dihukum 
6 bulan pidana kurungan. 

Sementara dalam sidang lain yang 

bersifat tertutup, dua terdakwa lainnya 
yang masih di bawah 17 tahun, Hdk dan 
Hdn, diputus bebas dan dikembalikan 
kepada orangtuanya. Sebelumnya, majelis 
hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan 
penjara kepada Adji Ahmad Faisal dari 
tuntutan 10 bulan penjara. Terdakwa 
terbukti menganiaya bersama-sama di 
tempat umum. Ade Firman juga divonis 
penjara selama enam bulan penjara karena 
terbukti ikut menganiaya.

Judianto Simanjuntak, salah satu 
kuasa hukum Gereja HKBP Pondok Timur 
Indah, vonis ini amat rendah. Tetapi ini 
bukan sepenuhnya kesalahan majelis 
hakim tetapi karena rendahnya tuntutan 
jaksa. Menurutnya, hukuman untuk kasus 
penusukan dan penghasutan rata-rata 
di atas lima tahun penjara. “Awalnya kita 
sangat kecewa tuntutan yang sangat 
ringan. Jaksa menyatakan bahwa tuntutan 
pada Muharli 6 bulan. Dan kepada Adji 
hanya 10 bulan,” jelas Judianto seperti 
ditulis RM Online (24/02). [M]

Dianggap Sesat, Balai Pengajian Dibakar
Oleh: Nurun Nisa’

Tgk Aiyub Syahkubat dianggap 
menyebarkan aliran sesat di 
Desa Jambo Dalam, Kecamatan 
Plimbang, Kabupaten Bireun. 
Alasannya, Aiyub tidak 

mewajibkan sholat wajib kepada 
pengikutnya karena sudah ditanggung 
oleh dirinya sebagai orang suci. Balai 
pengajiannya tertutup dan dibalut kain 
putih, tidak seperti pengajian pada 
umumnya. Yang membuat warga kesal, 
Aiyub menolak pergi ke meunasah karena 
harus disucikan dulu. Orang yang pergi 
ke meunasah pun dianggap belum suci 
(najis, Red.) jika dirinya belum melihat cara 
mereka menyucikan diri. Ajaran Aiyub 
sudah berjalan selama tiga tahun dan 
didominasi orang luar. 

Atas ajaran dan perilaku ini, Aiyub 
kemudian dipanggil MPU (Majelis 
Permusyawaratan Ulama) berkali-kali. 
Camat Plimbang, Anisah, menyatakan 
Aiyub tidak datang berkali-kali dengan 
berbagai alasan. M. Kasem Umar selaku 
Tuha Peut menyatakan undangan MPU 
tidak diindahkan Aiyub. Aiyub, kepada 
Serambi News (22/03), menyatakan tidak 
datang karena sakit. 

Aparat desa juga mengadakan rapat 
pada 7 dan 15 Maret 2011 demi menyikapi 
masalah ini. Tanggal 16 Maret akhirnya 
diputuskan bahwa aliran Aiyub, yang 
belum diketahui namanya itu, dianggap 

menyimpang dan meresahkan masyarakat 
sekitar. Karena status ini, dikeluarkan 
beberapa keputusan tambahan. Pertama, 
segala jenis kegiatan yang dilakukan Tgk 
Aiyub beserta murid atau pengikutnya 
harus dihentikan atau dibubarkan dan 
tidak boleh dipindahkan ke tempat 
pengikut lainnya. Kedua, Tgk Aiyub tidak 
diperbolehkan menerima tamu baik dari 
dalam maupun dari luar gampong, kecuali 
ia atau tamunya melapor dulu kepada 
aparat dalam tempo 1 x 24 jam. Ketiga, 
meminta Tgk Aiyub mengikuti kegiatan-
kegiatan gampong yang wajib diikuti 
bersama-sama dengan masyarakat. Yang 
dimaksud kegiatan gampong, misalnya, 
takziah kepada orang yang meninggal dan 
ikut sholat berjamah di meunasah. 

Jika keempat hal ini tidak diindahkan, 
maka pimpinan bersama masyarakat akan 
memberi sanksi atau tindakan yang pantas 
kepadanya dan semua akibat yang timbul 
dipertanggungjawabkan kepada Tgk 

Aiyub. Keputusan ini ditandatangani Fazli 
Ismail selaku Keuchik, Tgk Roiyani selaku 
Imum Gampong, M. Kasem Umar selaku 
Tuha Peuet, dan Tgk Jailani A Karim sebagai 
Imum Chiek Masjid Tgk Dikupula.

Setelah penandatanganan surat ini, 
Tgk Aiyub menerima empat tamu dari 
luar daerah yang diyakini warga sebagai 
pengikut ajaran Aiyub tetapi Aiyub tidak 
melapor. Pukul 20.30, tiga warga bersama 
Sekretaris Desa, Syarifuddin, mendatangi 
rumah Aiyub dan menegurnya. Aiyub, 
menurut Serambi News, bergegas keluar 
kamar dan berkata kasar kepada pelakunya. 
Keributan kecil tak terhindarkan. Mereka 
kemudian pulang dan melapor polisi. 

Kabar penolakan ini segera menyebar 
ke seantero desa Bahkan dibumbui 
dengan info tambahan bahwa Tgk Aiyub 
menyebarkan aliran sesat. Warga, tidak 
jelas komandonya, berbondong-bondong 
menuju ke lokasi karena kesal. Mereka 
kesal karena selain menolak melapor, kata 

“Jika tidak (sesat), mereka akan dikembalikan 
kepada masyarakat dan masyarakat harus 

menerimanya dengan lapang dada serta tidak 
mengganggunya,” jelas Kapolres Bireuen AKBP 

HR Dadik Junaedi SH (23/03)
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Kasem Umar dari Tuha Peut, dan tidak 
menghentikan aktivitas pengajian. 

Selain warga Jambo Dalam, warga dari 
desa-desa lain dari Kecamatan Plimbang 
turut bergabung ke rumah yang letaknya 
di sebelah selatan ruas jalan nasional 
Medan – Banda Aceh. Mereka meminta 
agar Aiyub dan keempat tamunya keluar. 
Melihat tanda-tanda situasi yang tidak 
kondusif, jajaran Pos Polisi Plimbang, Polsek 
Jeunieb, Polsek Juli, dan Polres Bireuen 
berusaha menenangkan warga. Para tetua 
masyarakat juga turut serta. 

Massa merangsek masuk. Hampir-
hampir terjadi kekerasan fisik. Aparat 
kepolisian berhasil mendahului massa. 
Rupanya ini belum selesai. Massa makin 
anarkhis. Mereka menghujani rumah Aiyub 
dengan batu disertai caci maki. Sepeda 
motor yang berada di hdepan rumah 
Aiyub ditarik keluar dan dibakar massa. Satu 
mobil di pekarangan dikempesi bannya 
dan dibakar. Balai pengajian pun turut 
dibakar. Beruntung, kitab-kitab sempat 
diselamatkan. Kedua sepeda motor Supra 
X masing-masing milik Zulkifly dan Bukhari 
dan Fauzi adalah pemilik mobil pick up 
Isuzu Panther BL 8475 ZN. 

Lemparan batu terus berlangsung 
sampai jam satu dinihari diiringi ancaman 
“habisi Aiyub”. Polisi kemudian memilih 
“mengamankan” Aiyub beserta lima 
orang ke musholla Polres Biruen. Mereka 
adalah Nabhani (warga Jambo Dalam), 
Fauzi (warga Peusangan), Bukhari (warga 
Pandrah), Tgk Ishak, dan Zulkifly. Mereka 
dilarikan dengan mobil polisi ke Mapolsek 
Bireun pada Senin dinihari (21/03). 

Pasca kejadian ini, Bupati akan 

mengadakan rapat. “Sebentar lagi Pak 
Bupati akan mengadakan rapat untuk 
membahas masalah ini,” kata Camat 
Plimbang, Anisah seperti ditulis Serambi 
News (22/03). Sekretaris Desa (Sekdes) 
Jambo Dalam, Syafrudin, menyatakan 
bahwa reaksi ini dipicu oleh sikap Aiyub 
yang tidak ramah. 

Pihak Polres Bireun terus 
mengumpulkan berbagai keterangan 
soal aliran Aiyub sehingga menimbulkan 
kecurigaan warga dan aparat desa bahwa 
mereka mengembangkan aliran sesat. “Kita 
terus mengembangkan dan melakukan 
koordinasi dengan berbagai pihak terkait 
mengenai kasus ini,” kata Wakapolres 
Bireuen, Kompol Armani S SIK.  

Sejam kemudian massa bergerak 
menuju ke desa Lhok Maneh, Kecamatan 
Pandrah karena di sana dicurigai terdapat 
juga sebagai penganut ajaran sesat di 
sana. Dengan bersepeda motor, mereka 
Tgk. Sulaiman di Desa Lhok Mane, Pandrah. 
Mereka menggiring Tgk Sulaiman dan 
beserta temannya Tgk Murhaban kembali 
ke rumahnya di Lhok Mane. Kebetulan, 
Sulaiman dan Murhaban berpapasan 
dengan massa di jembatan dekat Pandrah. 

Massa juga anarkhis di Pandrah. Berjarak 
20 meter dari Tgk Sulaiman, mereka 
membakar sepeda motor Smash milik 
Murhaban. Balai pengajian berukuran 4 x 6 
meter dan sebuah jambo turut jadi sasaran. 
Lagi-lagi anggota Polsek dari Jeunieb dan 
Polres Bireuen memilih menyelamatkan 
mereka dari amuk massa. Mereka dibawa 
ke Polsek Jeunieb dan dilanjutkan ke Polres 
Bireuen. Bersama dengan teman yang lain, 
mereka ditampung di musholla di Mapolres 

Bireun. Jumlahnya kini mencapai 13 orang, 
karena anak dan istri mereka turut serta.

Para korban ini akan diadili. Mereka 
akan disidang oleh tim dari MPU Biruen, 
Kemenag Bireun, dan Dinas Syariat 
Islam Bireun. “Nantinya Aiyub dimintai 
keterangan tentang ajaran Islam yang 
diajarkan,” terang Kapolres Bireuen AKBP 
HR Dadik Junaedi SH seperti ditulis Harian 
Aceh (23/03). Tempat persidangan adalah 
Mapolres Bireun.

Dari keterangan mereka, akan 
ditentukan apakah mereka sesat atau 
tidak. Jika sesat, mereka akan diberikan 
pembinaan. Jika kesesatan itu masih 
terus dilakukan, maka mereka akan 
terkena pasal 156a soal penodaan agama. 
“Jika tidak, mereka akan dikembalikan 
kepada masyarakat dan masyarakat harus 
menerimanya dengan lapang dada serta 
tidak mengganggunya,” terang Dadik.

Rabithah Taliban Aceh (RTA) Cabang 
Bireuen mendesak pemerintah untuk lebih 
serius menangani soal aliran yang dianggap 
sesat ini. “Pemerintah harus proaktif untuk 
segera menyelesaikan kemelut dan isu 
penyebaran ajaran sesat. Jika benar sesat 
maka pemerintah harus melakukan upaya 
pembinaan kepada warga itu agar dapat 
kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. 
Jangan sampai kasus ini berlarut-larut,” ujar 
Tgk Luthfi, pengurus RTA Bireuen. Tetapi 
Tgk Luthfi tidak setuju jika perkara ini 
diselesaikan dengan tindakan anarkhis.

Rencana tindak lanjut terhadap para 
pengikut dan pemimpin aliran yang 
dianggap sesat ini tampak terang. Tidak 
seterang penyeselesaian terhadap massa 
perusak dan penyerang properti. [M]

Penutupan Gereja di Gresik
Oleh: Nurun Nisa’

Puluhan massa yang tergabung 
dalam Forum Warga Muslim 
Kota Baru Driyorejo (FWKBD) 
melakukan protes menolak 
pembangunan gereja yang ber-

lokasi di Perumahan Kota Baru Driyorejo 
Gresik karena dianggap tidak mematuhi 
prosedur pada Rabu (16/03). Gereja yang 
dimaksud adalah Gereja Bethani dan Ge-
reja Santo Gabriel yang masing-masing 
berlokasi di Jl. Mutiara 1 Blok 11/AD No. 16 
dan Jl. Raya Giol Kota Baru Driyorejo Gresik 
Selatan Jawa Timur. 

Menurut warga yang melakukan demo, 
gereja dibangun tanpa musyawarah dengan 
warga sekitar dan juga Kepala Desa setem-
pat. Dengan demikian, gereja ini didirikan 
tanpa mematuhi peraturan. Dalam beber-

apa kali perundingan, gereja tetap tidak di-
izinkan berdiri. Pemerintah Gresik, menurut 
massa, juga sudah memerintahkan gereja 
untuk menghentikan aktivitasnya semen-
tara waktu. Mereka membawa poster berisi 
penolakan pendirian gereja. Mereka juga 
berorasi menuntut pembongkaran bangu-
nan gereja. 

Koordinator aksi Sururi S. Ag 
menyatakan bahwa pendirian 
gereja tidak sesuai prosedur.  
“Gereja yang di Perum Kota Baru Driyorejo 
tidak mengantongi ijin mendirikan 
bangunan (IMB) yang semestinya di 
keluarkan oleh Pemkab Gresik,” terang 
Sururi seperti ditulis Beritajatim.com 
(16/03). Sururi, seperti ditulis Suaragiri.com 
(24/03) juga mempersoalkan jemaat gereja 

yang tidak mencapai 60 orang seperti 
disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Aksi FWKBD dijaga satu peleton Dalmas 
Polres Gresik dibantu sejumlah anggota 
Polsek Driyorejo demi mengantisipasi tim-
bulnya aksi anarkhis. “Kami minta masyara-
kat bersabar dan jangan bertindak anarkis 
sebab persoalan ini sudah ditangani oleh 
Muspida,” tutur Kapolres Gresik AKBP Jacob 
Prajogo.

Pemkab Gresik kemudian memutuskan 
untuk menghentikan pembangunan kedua 
gereja. Sebab, pendirian rumah ibadah itu 
melanggar Peraturan Mendagri No. 8/1986 
dan Menteri Agama Nomor 9/1986 serta 
surat rekomendasi dari Forum Kerukunan 
Umat Beragama Kabupaten Gresik. Kepu-
tusan ini lahir setelah dirapatkan dengan 
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berbagai pihak seperti FWMKBD, Pengu-
rus Gereja Bethani dan Santo Gabriel, dan 
FKUB Gresik. 

Rapat yang dimaksud dipimpin Brigjen 
Mashuri, Kepala BIN Jawa Timur, Kapolres 
Gresik AKBP Jakub Prajogo, Kakesbang Lin-
mas Jatim, Zaenal Arifin, dan Kakesbang 
Linmas Gresik, Achmad Nurudin. Selain 
karena melanggar, keputusan ini untuk 
meredam gejolak di masyarakat. 

Sebelumnya Pemkab Gresik telah 
mengeluarkan SK Bupati Gresik No. 

450/777/437.77/2010 tertanggal 28 
 Desember 2010 sudah tegas melarang 
pembangunan rumah ibadah. Surat 
yang ditandatangani oleh Wakil Bupati 
Drs. Moh. Qosim, MSi itu meminta agar 
 pembangunan gereja dihentikan yang di-
dasarkan pada rapat Muspida Plus. Rapat 
ini menghasilkan keputusan untuk meng-
hentikan kegiatan pembangunan gereja, 
melepas segela simbol yang terdapat 
dalam gereja, dan menghentikan segala 
bentuk kegiatan peribadatan.

Seperti ditulis Suaragiri.com (17/03), 
pihak gereja yakni Padmona Daniel 
 menyatakan meminta maaf atas 
 pembangunan rumah ibadah yang ti-
dak disertai izin. Meski demikian, ia me-
minta Pemkab Gresik mengkaji lagi 
keputusan penghentian pembangunan. 
Pihak pengruus juga  akan memenuhi 
 persyaratan perizinan agar tidak disebut 
ilegal atau tidak ada izinnya.

Tidak hanya itu, Padmona diminta 
 Nuruddin untuk menutup gereja dengan 
memasang palang kayu di depan pintu 
masuk rumah ibadah. “Ini sebagai langkah 
antisipasi saja, sambil menunggu keputu-
san resmi dari FKUB Jatim. Namun untuk 
Pemkab Gresik sudah tegas disebutkan jika 
pembangunan rumah ibadah ini dihenti-
kan,” jelas Ahmad Nurudin.

Sururi yang mantan anggota FKB DPRD 
Gresik itu meminta Pemkab Gresik kon-
sisten dengan keputusan yang dibuat. 

“Pemkab Gresik juga 
telah nyata-nyata 

berlaku diskriminatif 
dengan cara 

membiarkan ratusan 
tempat ibadah milik 

umat Islam berdiri 
tanpa mengindahkan 

regulasi yang mengatur 
pendirian rumah 

ibadat,” terang Aan 
Anshori, Koordinator 

JIAD (24/03)

“Menunggu apalagi. Pedagang kaki lima 
jika melanggar langsung ditindak. Kok 
bangunan rumah ibadah ini jelas-jelas me-
langgar Perda masih dibiarkan saja,” kritik 
Sururi. 

Terhadap keputusan ini, JIAD 
(Jaringan Islam anti Diskriminasi Jawa 
Timur) menyatakan empat sikap. Per-
tama, menyatakan keprihatinannya atas 
upaya intoleransi yang ditunjukkan oleh 
 kalangan muslim Driyorejo terhadap 
penganut agama lain. Kedua, Pemkab 
Gresik telah menunjukkan kegagalannya 
dalam memfasilitasi hak asasi warganya 
sendiri. “Pemkab Gresik juga telah nyata-
nyata berlaku diskriminatif dengan cara 
 membiarkan ratusan tempat ibadah milik 
umat Islam berdiri tanpa mengindahkan 
regulasi yang mengatur pendirian rumah 
ibadat,” terang Aan Anshori, Koordinator 
JIAD, dalam siaran persnya (24/03). 

Ketiga, mendesak kepada pemerintah 
pusat untuk segera mencabut Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri No. 9 Th. 2006 dan No. 8 Th. 2006 
karena telah jelas menimbulkan persoalan 
dalam menjalankan kebebasan beragama/
berkeyakinan. Keempat, mendesak kepada 
seluruh elemen di wilayah Gresik untuk 
mengedepankan dialog dalam masalah 
ini untuk merumuskan solusi yang tidak 
melanggar hak asasi dalam beribadah/ber-
keyakinan. 

                                                                 [M]

Kitab dan al-Qur’an Ahmadiyah Dibakar di Cianjur
Oleh: Nurun Nisa’

Ratusan kitab dan al-Qur’an 
milik Ahmadiyah di RT 
02/09 Kampung Cisaar Desa 
Cipeuyeum Kecamatan Haur 
Wangi Cianjur dibakar oleh 

warga sekitar pada Minggu siang (13/03). 
Pembakaran ini terjadi setelah warga tidak 
berhasil menemui tokoh Ahmadiyah di 
Masjid ar-Rahman. Warga menemuinya 
karena Ahmadiyah di kampung itu 
dianggap tidak mengindahkan Pergub 
dan SKB 3 Menteri soal larangan terhadap 
aktivitas Ahmadiyah. 

“Warga menjarah dan membakar kitab 
tersebut di pinggir jalan, beruntung tidak 
terjadi hal-hal lain yang bersifat anarkis,“ 
kata Udin (39), Ketua RW 09 seperti ditulis 
okezone.com (13/03). Udin menyatakan 
warga kesal karena jemaat Ahmadiyah 
masih melakukan kegiatan pada hari 
Minggu dan Jum’at. 

Hasan Suwandi, pengurus masjid 

Ahmadiyah, yang berada di tempat sempat 
melarang warga untuk tidak mengambil 
barang kecuali dengan persetujuan 
pemilik masjid. Namun, suara paraunya 
tidak didengar. Warga membawa ratusan 
kitab yang disimpan dalam mimbar serta 
etalase. “Tulisan al-Qur’an yang ada di 
dinding pun tidak luput dirusak. Padahal 
itu ayat Allah, kenapa harus dirusak dan 

dibakar,” ungkapnya.
Hasan mengaku masih sholat (rutin 

lima waktu) dan sholat Jumat. “Saya 
tidak bisa berhenti. Saya tidak mungkin 
melanggar perintah Allah, maka dari itu 
kami hingga saat ini masih melaksanakan 
salat dan Jumatan,” tutur Hasan. Tercatat 80 
KK Ahmadiyah di kampung tersebut.  

Untuk keperluan pengamanan, Polsek 
Bojong Picung menyiapkan  26 personel 
dan berkordinasi dengan semua pihak 
yang berwenang. “Kami masih menyelidiki 
pembakaran ini. Kami juga masih memintai 
keterangan dari sejumlah saksi. Kesimpulan 
sementara warga melakukan ini dengan 
spontanitas,” papar Kapolsek Bojong Picung 
AKP Asep Setiawan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 
menolak dugaan peritiwa ini disebabkan 
oleh terbitnya Pergub yang dirilis pada 03 
Maret. “Itu bukan gara-gara pergub. Sudah 
jelas pergub melarang segala bentuk 

“Tulisan Alquran yang 
ada di dinding pun 
tidak luput dirusak. 

Padahal itu ayat Allah, 
kenapa harus dirusak 
dan dibakar,” terang 

Hasan Suwandi, 
pengurus Masjid ar-

Rahman (13/03) 
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kekerasan terhadap Ahmadiyah. Apalagi 
itu kan tindakan kekerasan kategori 
rendah, tidak seperti yang pernah terjadi 
sebelumnya,” katanya.

Kapolres Cianjur, melalui Kasubag 
Humas, AKP Ahmad Suprijatna, membantah 
telah terjadi pembakaran al-Qur’an. 
Menurutnya, warga hanya membakar 
sejumlah buku agenda milik warga 
Ahmadiyah yang tersimpan di dalam Masjid 
Ar-Rahman milik kelompok Ahmadiyah. 

“Tidak benar kalau yang dibakar itu kitab 
apalagi al-Qur’an milik Ahmadiyah. Namun 
warga membakar jurnal kegiatan kelompok 
Ahmadiyah, yang ‘cover’ depannya ada foto 
Mirza Ghulam Ahmad,” terang AKP Ahmad 
Suprijatna seperti ditulis ANTARA News 
(15/03). Dandim 0608 Cianjur, Letkol (Inf ) 
Dwi Suharjo menyatakan hal yang sama: 
bukan al-Qur’an yang dibakar. Pihak Polres 
Cianjur mengaku menempatkan sejumlah 
personel dari polsek terdekat dan personel 

Dalmas Polres Cianjur untuk mengamankan 
lokasi

Di samping itu, masih melakukan 
penyelidikan terkait pemicu terjadinya 
peristiwa itu namun belum ada warga yang 
ditetapkan sebagai tersangka. “Sampai hari 
ini, tidak ada warga yang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam peristiwa tersebut karena 
hasil pemeriksaan dalam peristiwa tersebut 
tidak ada yang mengarah pada tindakan 
pengrusakan,” terangnya. [M]

Ketua MUI Haramkan Hormat Bendera
Oleh: Nurun Nisa’

Menyitir pendapat ulama 
Timur Tengah, KH. Cholil 
Ridwan, menyatakan 
bahwa memberikan 
hormat kepada bendera 

adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. 
Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ketua MUI 
ini demi menjawab pertanyaan dalam 
rubrik Suara Islam (13/11). 

“Semasa sekolah di Solo ada teman 
dikeluarkan dari sekolah karena tak 
mau hormat bendera saat upacara. 
Bagaimana hukum hormat bendera?” 
demikian pertanyaan dari Sugiyarto. Cholil 
menyatakan bahwa menghormati bendera 
adalah haram. Pendapat salah satu ketua 

“Penghormatan 
kepada bendera itu 

sebagai bentuk disiplin 
dalam melaksanakan 

upacara. Selain itu, 
bendera kebangsaan 
merupakan lambang 
pemersatu bangsa,” 

kata Ketua MUI Jatim 
Abdusshomad Buchori 

(28/03)

MUI ini, antara lain, didasarkan pada fatwa 
Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan 
Riset Fatwa (Lajnah ad Daimah li al Buhuts 
al ‘Ilmiyyah wa al Ifta) tanggal 26 Desember 
2003 yang bertajuk ‘Hukum Menyanyikan 
Lagu Kebangsaan dan Hormat Bendera’. 
Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa 
seorang muslim tidak diperbolehkan 
berdiri untuk memberi hormat kepada 
bendera dan lagu kebangsaan. 

Alasannya tiga hal. Pertama, 
penghormatan kepada bendera termasuk 
perbuatan bid’ah karena tidak pernah 
dilakukan pada masa Nabi atau Khulafa 
al-Rasyidun. Karenanya ia harus diingkari. 
Kedua, bertentangan dengan tauhid 
yang wajib sempurna dan keikhlasan 
dalam mengagungkan Allah semata. 
Pada aras ini, menghormati bendera sama 
dengan mengagungkan bendera. Ketiga, 
menghormati bendera merupakan sarana 
menuju kesyirikan. Keempat, menyerupai 
orang kafir, mengikuti tradisi mereka dalam 
sikap berlebihan terhadap para pemimpin 
dan protokoler resmi. “Padahal, Rasulullah 
Saw melarang kita berlaku sama seperti 
mereka atau menyerupai mereka,”  kata 
pengasuh pesantren Husnayain itu seperti 
ditulis Suara Islam Online (13/03). 

Hormat bendera pada saat ini, kaat 
Cholil, adalah berdiri dalam rangka 
memuliakan dan mengagungkan bendera. 
Karenanya, seusai fatwa Lajnah, maka ia 
haram. “Jika ada yang mengatakan bahwa 
dengan menghormati bendera berarti 

kita menghormati simbol negara, maka 
jawabannya adalah kita menghormati 
negara dengan cara yang diajarkan 
oleh Allah,” tambahnya. Cara yang 
dimaksud adalah dengan mendengar 
dan taat pada aturan negara yang tidak 
bernilai maksiat dan sesuai syariat Islam. 
Termasuk dalam cara ini adalah dengan 
mendoakan para aparatur negara agar 
selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. 
“Ini hanya pendapat saya pribadi, bukan 
MUI,” kata Cholil seperti ditulis okezone.com 
(22/03). 

MUI Jawa Timur menyatakan bahwa 
penghormatan bendera tidak haram. 
“Penghormatan kepada bendera itu sebagai 
bentuk disiplin dalam melaksanakan 
upacara. Selain itu, bendera kebangsaan 
merupakan lambang pemersatu bangsa,” 
kata Ketua MUI Jatim Abdusshomad 
Buchori seperti ditulis Kompas.com (28/03). 
Bendera adalah lambang negara, kata Kyai 
Abdusshomad karena itu layak dihormati. 
Perkara penghormatan menjadi haram jika 
bendera itu diyakini dan disembah. 

Terkait lambang negara, Kyai 
Abdusshomad, menekankan bahwa 
bendera negara harus dijaga dan 
dihormati. Jika dibakar atau dinodai, rakyat 
Indonesia pun siap membela sampai mati. 
“Bayangkan, kalau bendera bangsa kita 
dibakar, kita pasti akan marah. Karena itu 
menyangkut harga diri suatu negara, harus 
kita jaga dan kita hormati,” tandasnya. [M]

Dewan Revolusi Islam untuk Indonesia
Oleh: Nurun Nisa’

Laporan al-Jazeera merilis nama-
nama personel yang masuk jaja-
ran Dewan Revolusi Islam (DRI) 
pada Selasa (22/03). Mereka ter-
diri atas Dewan Fuqoha. Kepala 

Negara, Wakil Kepala Negara, dan Menteri-

menteri serta Ketua DPRS/MPRS. 
Bertindak sebagai Dewan Fuqoha’ 

adalah KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH, Makruf 
Amin, KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH, Makruf 
Amin, KH. Abdur Rasyid AS., KH. Abdur 
Rashid USA., KH. Syukran Makmun, KH. 

Luthfi Basori Alwi, KH. A Hamid Baidowi, 
dan KH. Hasyim Muzadi. Kepala negaranya, 
Habib Riziq Sihab dan Abu Jibril menjadi 
wakilnya. 

Menteri-menteri terdiri dari 17 orang. 
Yakni Munarman (Menhankam), Hendri Sa-
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parini (Menko Ekuin& BUMN: Hendri Sapari-
ni), Ichsanudin Noorsy (Menteri Keuangan), 
KH. Cholil Ridwan (Menteri Agama), KH. 
Maman Abdurrahman (Mendiknas), Eggy 
Sujana (Menteri Perburuhan), Jose Rizal 
(Menteri Kesehatan),  Alfian Tanjung (Men-
pora), Ahmad Daryoko (Menteri ESDM), 
MS Kaban (Mendagri), Ali Mochtar Nga-
balin (Menlu), Tyasno Sudarto (Menkopol-
kam), Ridwan Saidi (Menteri Kebudayaan), 
Aru Seif Asadullah (Menkominfo), Ahmad 
Sumargono (Menteri PDT),  Wirawan Ad-
nan (Menkumham), dan M Luthfie Hakim 
(Jaksa Agung). Ketua DPRS/MPRS dijabat 
oleh Dien Syamsuddin. 

Di antara mereka mengaku tidak per-
nah dihubungi. “Saya tidak tahu-menahu 
 adanya pembentukan Dewan Revolusi Is-
lam (DRI ), tidak pernah dikonfirmasi tentang 
DRI dan tidak tahu adanya pencantuman 
nama saya,” kata Mantan Kasad TNI, Tyas-
no Sudarto seperti ditulis Suara Merdeka 
(31/03). Menurutnya DRI adalah isu mura-
han. Abu Bakar Ba’asyir juga mengaku ti-
dak mengerti tetapi ia setuju dengan DRI. 

“Nggak ngerti saya. Yang beritakan siapa? 
Memang harus begitu, karena ini memang 
pemerintah kafir. Pemerintah musyrik me-
merangi Islam,” terang Ba’asyir seperti ditu-
lis today.com (24/03).

Termasuk juga dalam isu murahan, kata 
Tyasno, adalah soal dukungan para jen-
deral purnawirawan terhadap gerakan Ah-
madiyah dan gerakan untuk menciptakan 
keresahan dalam masyarakat.  “Gerakan-
gerakan ormas Islam tersebut tidak ada 
hubungannya dengan kepentingan Pur-
nawirawan Jenderal yang kritis terhadap 
pemerintah,” tegas Ketua Umum Majelis 
Luhur Tamansiswa ini.

Keterangan Tyasno ini bertentangan 
dengan  keterangan Chep Hernawan 
dari GARIS (Gerakan Reformis Islam). Para 
jenderal purnawirawan memberikan 
 dukungan kepada gerakan anti Ahmadi-
yah. Untuk keperluan ini, dua atau tiga 
bulan lalu pihak GARIS dan para jenderal 
ini bertemu. Mereka, kata Chep, siap mem-
bantu. Muara hubungan ini adalah angga-
pan para jenderal terhadap ketidakbecu-
san SBY memimpin. Berbagai kasus seperti 
Bank Century, korupsi, dan kemiskinan tak 
kunjung diatasi. “Sekarang ada isu Ahmadi-
yah yang ternyata direspons semua umat. 
Itu bisa untuk menggulingkan SBY,” kata 
Chep kepada al-Jazeera seperti ditulis Tem-
po.com (24/03).

Sementara itu, Menteri Pertahanan 
Purnomo Yusgiantoro mengaku belum 
pernah mendengar adanya rencana ku-
deta yang dilakukan purnawirawan meng-
gunakan kelompok Islam garis keras. “Tidak 
pernah kita mendengar rencana itu. Ti-
dak pernah ada laporan yang masuk ke 
kita tentang kudeta,” kata Purnomo. Tapi 
 Purnomo menjanjikan akan akan terus me-

”Isu tersebut harus 
segera ditelusuri 
BIN dan Polisi, 

karena isu itu bisa 
mengganggu kestabilan 

pemerintahan dan 
politik,” kata Ketua 

Umum Benteng 
Kedaulatan, Farhan 

Effendy (27/03)

mantau perkembangan di lapangan dan 
akan menghadapinya jika benar ada. 

Benteng Kedaulatan (BK), yang meru-
pakan salah satu ormas pendukung SBY, 
meminta Badan Intelijen Negara (BIN) 
dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 
 mengusut kebenaran isu ini. “Isu terse-
but harus segera ditelusuri BIN dan Polisi, 
karena isu itu bisa mengganggu kestabi-
lan pemerintahan dan politik,” kata Ketua 
Umum Benteng Kedaulatan Farhan Ef-
fendy dalam rilisnya seperti ditulis Mediain-
donesia.com (27/03). 

Menurutnya, isu ini dimunculkan 
oleh pihak-pihak yang menginginkan 
kemunduran demokrasi bangsa Indo-
nesia, bukan disebabkan oleh buruknya 
 pemerintahan. Isu ini, kata Farhan, juga 
muncul dari kegenitan elit politik yang ti-
dak mempunyai nalar yang sehat, yang ti-
dak kritis, dan kekanak-kanakan. Ia harus di-
hentikan karena termasuk kategori isu dan 
gerakan yang ingin menggagalkan kerja-
kerja reformasi dan merusak tata bangun 
demokrasi harus dihentikan. Farhan bah-
kan menyatakan bahwa gerakan ini dapat 
disejajarkan dengan gerakan teroris. 

Muhammad al-Khattath menyatakan 
DRI hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi 
kekosongan kepemimpinan nasional. 
“Kalau kabinet habis karena misalnya 
 tsunami di Jakarta. Presiden, menteri, habis 
semuanya. Terus kemudian kita berinisiatif 
melanjutkan pemerintahan, apa itu dise-
but makar?” kata Al-Khattoth seperti ditulis 
Tempo.com (24/03). Tetapi soal kudeta ia 
membantahnya. Tokoh FUI ini juga men-
gaku bahwa daftar DRI ini sudah beredar 
setahun lalu ketika kasus Bank Century 
mengemuka. 

                                [M]

PBNU Bantah Desak Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah
Oleh: Alamsyah M. Dja’far dan Nurun Nisa’

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil 
Siradj menyatakan tidak setuju 
dengan pembubaran Ahmadi-
yah. Menurutnya, Ahmadiyah 
memang menyimpang dengan 

tidak sejalan dengan NU. Dianggap tidak 
sejalan karena pandangan yang mengang-
gap ada Nabi setelah Nabi SAW meru-
pakan pandangan yang bertentangan 
dengan akidah NU, yaitu ahlus sunnah wal 
jamaah. Akan tetapi pembubaran Ahmadi-
yah bukan ada pada domain NU, melain-
kan pemerintah.  “Namun pembubaran 
Ahmadiyah adalah domain Pemerintah, 
dan NU tidak berada dalam wilayah itu,” 
kata Kyai Said seperti ditulis ANTARA News 
(01/03). 

Selain itu, PBNU juga menegaskan 
bahwa perbedaan keyakinan tidak dapat 
dijadikan pembenaran untuk melakukan 
kekerasan atau kesewenang-wenangan. 
“Allah dan Rasulnya menghendaki bagi ke-
lompok mayoritas harus tetap rendah hati, 
sehingga bisa menjadi pelindung bagi ke-
lompok minoritas yang lain,” tambahnya. 
Karenanya, PBNU mendesak pemerin-
tah untuk bersungguh-sungguh dalam 
menunaikan kewajibannya dengan cara 
menegakkan hukum serta memberikan 
perlindungan kepada warga negara. 

Pernyataan ini juga untuk mengoreksi 
berita yang dimuat sebelumnya. Dalam se-
buah kesempatan di Sampang, Kyai Said 
dianggap mendesak pemerintah untuk 

membubarkan Ahmadiyah. Ditulis di por-
tal berita Antara Jatim pada Senin (28/02) 
dengan judul PBNU Desak Pemerintah Te-
gas Bubarkan Ahmadiyah, segera saja per-
nyataan ini dianggap sebagai dukungan 
bagi pembubaran Ahmadiyah. “Kami me-
minta pemerintah membubarkan aliran 
yang menyesatkan ini dan NU mendu-
kung langkah pemerintah, karena ajaran 
Ahmadiyah jelas sesat,” terang Kyai Said 
seperti ditulis oleh jurnalis bernama oleh 
Abdul Aziz. 

PBNU juga merilis siara pers untuk 
 merespon berita ini. “Ketua Umum PBNU 
KH. Said Aqil Siroj tidak pernah mengelu-
arkan statemen tersebut,” terang pers rilis 
PBNU tertanggal 01 Maret 2011. Siaran pers 
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yang ditandatangani oleh H. Iqbal Sulam 
dan Imdadun Rahmat selaku Sekjen dan 
Wakil Sekjen itu juga menyatakan bahwa 

pemberitaan tersebut salah dan tidak aku-
rat dan pihak ANTARA News telah mengakui 
ketidak akuratan pemberitaan tersebut. 

Dalam kesempatan yang lain, Kyai Said 
meminta agar tidak ragu-ragu tentang 
komitmen NU soal kekerasan dan kelom-
pok minoritas. “Ini kita akan bawa ke pleno. 
Bukan hanya mengulang-ngulang yang 
sudah, tapi apa action ke depan. Jangan 
ragu,” tandas Kyai Said ketika bertemu 
dengan sejumlah tokoh agama dan aktivis 
hak asasi manusia pada Kamis (22/03). Kyai 
Said menambahkan bahwa dirinya pernah 
dipanggil SBY terkait soal penanganan 
kekerasan dan pembubaran Ahmadiyah. 
Doktor Universitas Ummul Qura Mekkah 
ini menyampaikan, orang-orang seperti 
KH. Wahid Hasyim mantan Menteri Agama 
RI yang juga ayahanda KH. Abdurahhaman 
Wahid dan KH. Achmad Siddiq, mantan 
Rais Am PBNU, meski berbeda pandangan 

“Allah dan Rasulnya 
menghendaki bagi 

kelompok mayoritas 
harus tetap rendah 
hati, sehingga bisa 

menjadi pelindung bagi 
kelompok minoritas 

yang lain,” terang 
Ketua Umum PBNU 
KH. Said Aqil Siradj 

(01/03)

tetap saja sangat menghormati Ahmadi-
yah. Presiden, kata Said Aqil, sangat serius 
dengan soal ini. “Untuk membubarkan Ah-
madiyah, SBY tidak ke situ arahnya,” terang-
nya. 

Komitmen terhadap keragaman ini 
pertegas dengan sikap NU pada Raker 
(Rapat Kerja) PBNU yang digelar pada 27-
28 Maret di Yogyakarta. Dalam acara yang 
diselenggarakan di Pesantren Krapyak 
 Yogykarta itu, seperti ditulis NU Online 
(29/03), PBNU prihatin dengan maraknya 
sikap ta’bid (pem-bid’ah-an) dan takfir 
(pengkafiran) terhadap sejumlah ibadah 
dan ritual. NU pada saat yang sama, PBNU 
menyatakan tidak menggunakan istilah 
takfir atau mengkafirkan kelompok lain 
yang memiliki pemahaman berbeda. Kare-
na, takfir bukanlah budaya NU. 

[M]

Pelarangan Ahmadiyah di Daerah-daerah
Oleh: Nurun Nisa’

Pelarangan terhadap aktivitas 
Ahmadiyah di berbagai daerah 
terus bertambah. Setelah Jawa 
Timur, Pandeglang, Samarinda, 
Kabupaten Kampar, dan 

Sulawesi Selatan, giliran Provinsi Banten 
membuat perda sejenis yang dirilis pada 
01 Maret 2011. Perda ini paling tidak 

berisi tiga hal: penganut Ahmadiyah 
dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang 
bertentangan dengan pokok-pokok ajaran 
Islam sepanjang mengaku beragama 
Islam, jemaat Ahmadiyah akan dibina oleh 
pemda, penegak hukum, dan Bakorpakem, 
dan aparat berwenang menindak jemaat 

Ahmadiyah jika melakukan tindakan-
tindakan yang dimaksud.  Di Kab. Serang dan 
Kab. Sukabumi, jemaat Ahmadiyah dilarang 
melakukan penyebaran agama secara lisan 
dan tulisan, melalui media elektronik atau 
media cetak. Lebih lengkapnya dapat 
disimak dari tabel sebagai berikut:

Tabel
Perda Larangan Akivitas Ahmadiyah di Berbagai Daerah 

No. Asal Daerah Tanggal Bentuk Isi

1. Propinsi Banten
(Atut Chosiah)

01 Maret 2011 Peraturan Gubernur Banten 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
larangan aktivitas anggota 
jemaat Ahmadiyah di wilayah 
provinsi Banten

Penganut jemaat Ahmadiyah (JAI) sepanjang mengaku 
beragama Islam dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang 
bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam 
Aktivitas yang dimaksud adalah menyebarkan ajaran 
Ahmadiyah secara lisan maupun tulisan, baik langsung 
maupun tidak langsung; memasang papan dan sejenisnya di 
tempat yang bisa diketahui oleh umum; memasang atribut 
jemaat ahmadiyah di tempat yang diketahui oleh umum di 
wilayah Provinsi Banten 
Anggota jemaat Ahmadiyah dilarang menyampaikan 
penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam
Mengingatkan masyarakat agar menjaga ketertiban dengan 
tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum 
kepada anggota jemaat Ahmadiyah
Pembinaan dan pengawasan terhadap jemaat Ahmadiyah 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten/kota, 
penegak hukum, serta tim koordinasi pengawasan aliran 
kepercayaan masyarakat
Aparat keamanan akan mengambil tindakan menghentikan 
aktivitas anggota jemaat Ahmadiyah sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku jika melanggar
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2. Provinsi Jawa 
Barat
(Ahmad 
Heryawan)

03 Maret 2011 Pergub No. 12 Th. 2011 
tentang Pelarangan Kegiatan 
Jamaah Ahmadiyah di Jawa 
Barat

Dengan adanya pergub ini, maka seluruh penganut, anggota 
dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan 
atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan 
dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang di 
provinsi Jabar. Adapun aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan 
pergub tersebut, katanya, ialah larangan penyebaran ajaran 
Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media 
elektronik. Kemudian, ia menyatakan, larangan pemasangan 
papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, 
larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, 
lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah

3. Kota Bogor
(Diani Budiarto)

03 Maret 2011 SK Walikota No. 300.45-122 
Th. 2011 tentang Larangan 
Aktivitas Jamaah Ahmadiyah 
di Kota Bogor

Para pengikut JAI dilarang melakukan aktivitas yang berkaitan 
dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang 
menyimpang  dari pokok-pokok ajaran Islam. Larangan 
tersebut meliputi penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, 
tulisan, maupun melalui media elektronik. Jemaah Ahmadiyah 
dilarang memasang papan nama organisasi, papan nama pada 
rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya 
dengan identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Mereka juga 
dilarang menggunakan atribut Jemaah Ahmadiyah Indonesia 
dalam bentuk apapun

4. Kota Depok
(Nur Mahmudi 
Ismail)

09 Maret 2011 Peraturan Walikota Depok 
No. 09 Tahun 2011 tentang 
larangan kegiatan jemaat 
Ahmadiyah Indonesia di Kota 
Depok

Ahmadiyah dilarang beraktivitas di Kota Depok

5. Kabupaten 
Serang
(Taufik Nuriman)

11 Maret 2011 Peraturan Bupati Nomor 
8/2011

Segala bentuk aktivitas atau kegiatannya dilarang 
keberadaannya di wilayah Kabupaten Serang, seperti 
menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang 
dari pokok-pokok ajaran Islam. Perbup ini melarang warga 
menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun 
melalui media cetak dan media elektronik

6. Kabupaten 
Sukabumi
(Sukmawijaya)

17 Maret 2011 Peraturan Bupati (Perbup)  
Nomor 300 Tahun 2011 
Tentang Larangan Kegiatan 
Ahmadiyah di Kabupaten 
Sukabumi

Melarang penganut Ahmadiyah melakukan kegiatan seperti 
penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun 
melalui media elektronik

7. Provinsi 
Sumatera Barat 
(Irwan Prayitno)

26 Maret 2011 Pergub Nomor 17/2011 
tentang larangan kegiatan 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
di Provinsi Sumbar.

Melarang segala aktivitas jemaat Ahmadiyah dalam bentuk 
apapun misalnya, penyebaran ajaran Ahmadiyah, pemasangan 
papan organisasi Ahmadiyah baik di kantor organisasi maupun 
di rumah peribadatan milik Ahmadiyah, dan pemasangan 
atribut Ahmadiyah dalam bentuk apapun
Masyarakat diwajibkan melapor apabila menemukan aktivitas 
dan segala kejanggalan yang dilakukan Ahmadiyah kepada 
pihak kepolisian dan pihak yang berwenang
Intelijen di daerah akan diberikan tugas untuk memantau 
dan mengawasi segala bentuk kegiatan Ahmadiyah dan 
memberikan laporan kepada gubernur
Jemaat Ahmadiyah diberikan kesempatan untuk memperbaiki 
perbuatan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam 
MUI Sumbar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat akan 
diberdayakan untuk ikut membina dan mengarahkan 
Ahmadiyah kembali pada ajaran Islam   

Terhadap merebaknya perda-perda 
larangan aktivitas Ahmadiyah ini, Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi. 
Terhadap perda yang dibuat oleh Jabar, 
Mendagri tak mempersoalkannya karena 
peraturan tersebut merupakan turunan 
SKB. “Kita lihat di Jawa Barat, ada tiga 
aspek, pertama, pembinaan. Pembinaan 
ini dianjurkan dalam SKB. Kedua, dilarang 
menyebarkan faham Ahmadiyah itu juga 
diatur oleh SKB dan ketiga pengawasan, 
hal ini juga nggak diatur dalam SKB,” terang 

Gamawan seperti ditulis ANTARA News 
(09/03).

Sikap senada ditunjukkan oleh 
Gamawan menyikapi perda yang dirilis 
Jawa Timur. Menurutnya, perda yang 
dimaksud tidak bermasalah. “Sepanjang 
masih dalam kerangka SKB dan tidak 
bertentangan dengan UU serta peraturan 
lebih tinggi, terutama UU nomor 1 tahun 
1965, itu tidak masalah. Bahkan kalau 
memperkuat SKB, itu lebih bagus kan,” 
terangnya seperti dikutip JPNN (01/03). 

Menurutnya, SKB memberikan amanat 
kepada setiap gubernur untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan kepada 
jemaat Ahmadiyah. Dalam kerangka inilah, 
perda Jatim sudah selaras dengan SKB. 
“Salah satu poin SKB itu pengawasan, yang 
kedua pembinaan. Selama ini mungkin 
pembinaan belum maksimal. 

Gamawan menganggap perlu dibentuk 
keputusan   Gubernur  untuk memaksimalkan 
pengawasan dan pembinaan itu. “Saya 
kira kalau dalam kerangka itu tidak 
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masalah,”  tegas Gamawan. Gamawan 
menampik jika perda yang dirilis perda  
Jatim merupakan larangan resmi terhadap 
aktivitas Ahmadiyah. Perda Jatim, bagi 
Gamawan, masih dalam taraf pengawasan 
agar penyebaran ajaran Ahmadiyah tidak 
menabrak SKB. 

“Tentu (mendukung). Orang yang 
punya wilayah saja udah bilang begitu, 
kenapa kita enggak mendukungnya. Yang 
lebih mengetahui kan yang punya wilayah,” 
kata Jaksa Agung Basrief Arief menanggapi 
munculnya perda pelarangan Ahmadiyah 
di berbagai daerah. Menurutnya, yang 
demikian itu wewenang pemerintah. “Kalau 
itu memang dianggap menimbulkan 
keresahan dan mengganggu ketertiban 
masyarakat di dalamnya, itu kewenangan 
pemerintah daerah,” tambahnya seperti 
ditulis okezone.com (02/03).

Pada kesempatan yang lain, Mendagri 
menjanjikan evaluasi. Untuk Perda Jatim, dia 

meminta agar berkas Perda dikirim untuk 
dievaluasi. Untuk kasus Kota Samarinda 
dan Kab. Pandeglang, seharusnya 
gubernur bisa mengevaluasinya sendiri. 
“Itu gubernurnya. Kan kita sudah berikan 
petunjuk. Kalau Banten, saya belum 
terima, apakah masih dalam kerangka 
SKB atau tidak,” terang Gamawan seperti 
ditulis Mediaindonesia (03/03). Ia mengaku 
tidak menafikan masukan LSM terhadap 
perda-perda ini, termasuk dari LBH. Apa 
yang dimaksud menyebarkan ajaran, 
jangan nanti penafsiran daerah terlalu 
luas. Tidak semua kegiatan Ahmadiyah 
dianggap menyebarluaskan. Saya bilang 
itu berlebihan, nanti akan kita evaluasi,” 
paparnya. Tidak diketahui lebih lanjut 
tentang definisi dan mekanisme evaluasi 
yang dimaksud.

Kepada Tempo Interaktif (06/03), 
Menkopolkam Djoko Suyanto menyatakan 
mengisntruksikan Mendagri untuk 
mengevaluasi perda-perda tersebut yang 
dianggap tak sesuai dengan semangat 
UUD 1945 pasal 28 E dan pasal 29—yang 
menjamin kebebasan beribadah bagi 
semua warga negara—dan SKB 3 Menteri. 
Tetapi Djoko yakin bahwa Mendagri sudah 
pasti akan memperhatikan perda-perda 
tersebut. “Karena daerah tidak bisa bikin 
aturan sendiri tanpa memperhatikan acuan 
itu,” kata Djoko. Evaluasi ini akan dilakukan 
oleh pemerintah sambil membahas 
bagaimana mencari solusi tuntas terhadap 
Ahmadiyah. “Kalau keluar dari dua acuan itu, 
(perda) tidak bisa diterapkan,” tambahnya. 

Beberapa daerah tampaknya 

“Tidak semua kegiatan 
Ahmadiyah dianggap 

menyebarluaskan. 
Saya bilang itu 

berlebihan, nanti akan 
kita evaluasi,” papar 
Mendagri Gamawan 

Fauzi (03/03)

akan menyusul. Pemkot Sukabumi 
menyatakan akan membuat larangan 
secara administratif terhadap aktivitas 
Ahmadiyah. Pemda Kaltim memutuskan 
akan menerbitkan peraturan yang 
memerintahkan penghentian aktivitas 
Ahmadiyah dan usulan pembubaran 
Ahmadiyah kepada Presiden melalui 
Mendagri. Sementara iru, Bupati Lebak 
menyatakan bahwa Kab. Lebak akan 
segera memiliki peraturan yang melarang 
Ahmadiyah. Di Madura, DPRD Sampang 
merancang perda pelarang Ahmadiyah 
dan menuntut Buapti untuk melakukan 
pelarangan. Pemkot Ternate melarang 
aktivitas Ahmadiyah untuk sementara 
dengan lisan sembari menunggu Pemda 
Maluku Utara menebitkan peraturan 
serupa.

Tetapi tidak semua daerah 
memutuskan untuk melarang aktivitas 
Ahmadiyah. Provinsi DIY, Provinsi DKI, dan 
Kabupaten Tangerang sampai saat ini tidak 
menerbitkan peraturan sejenis. Alasannya 
bermacam-macam: tidak perlu karena 
aktivitas Ahmadiyah adalah bagian dari 
kebebasan beragama, keadaan daerah 
kondusif dan tidak terganggu gara-gara 
Ahmadiyah, dan SKB dirasa sudah cukup.

Azyumardi Azra menyatakan tak setuju 
dengan perda-perda ini karena termasuk 
bertentangan dengan konstitusi. “Perda itu 
inkonstitusional karena tak sesuai dengan 
UUD 1945, yang menjamin kebebasan 
beragama dan berkeyakinan serta 
berserikat dan berkumpul,” terang Direktur 
Pascasarjana UIN Jakarta ini. [M]

MUI Jatim Mendukung Pembubaran Ahmadiyah, MUI Jawa Tengah 
Menolak
Oleh: Nurun Nisa’

Wacana pembubaran Ah-
madiyah pasca tragedi 
Cikeusik makin menguat. 
Kali ini MUI Jawa Timur me-
lalui wadah GUIB (Gerakan 

Umat Islam Bersatu) Jatim meminta 
 pemerintah untuk membubarkan Ahmadi-
yah. Kesepakatan tertanggal 19 Februari 
2011 ini terdiri dua butir. Pertama, Ahmadi-
yah harus dilarang dan dibubarkan diselu-
ruh wilayah Republik Indonesia khususnya 
di Jawa Timur, karena akar persoalan yang 
terjadi adalah ketidak tegasan pemerin-
tah dalam melarang kelompok ini.  “Oleh 
 karena itu kami mendesak kepada  Guber-
nur Jawa Timur agar mengambil langkah 
secepatnya untuk melarang Jamaah Ah-
madiyah di Jawa Timur,” terang surat per-
nyataan GUIB yang ditandatangani oleh 

Drs.H. Abdurrachman Azis,Msi (ketua) dan 
Mochammad Yunus,SIP (sekretaris). Kedua, 
pemerintah harap menindak tegas ter-
hadap pihak-pihak tertentu yang berusaha 
memancing emosi ummat Islam dengan 
melakukan pelecehan terhadap agama 

Islam yang cinta damai ini, sehingga tidak 
terjadi  konflik horizontal dimasyarakat. 

Kedua asumsi ini dilatarbelakangi oleh 
dua hal: Ahmadiyah merupakan tindakan 
penodaan agama dan Ahmadiyah meru-
pakan akar dari konflik sosial.  Oleh kare-
nanya, pemerintah mesti bertindak tegas 
terhadap Ahmadiyah. “Kami menghimbau 
kepada Pemerintah dan instansi terkait agar 
tegas dan bijak dalam menyelesaikan akar 
persoalan yang menjadi pemicu konflik 
horizontal tersebut,” demikian bunyi surat 
pernyataan yang ditujukan kepada Gu-
bernur Jatim selaku Muspida Jawa Timur 
dan ditembuskan kepada beberapa pihak 
termasuk Kemenag RI dan Kapolda Jawa 
Timur itu. 

GUIB merupakan organisasi gabungan 
yang bernaung di bawah MUI Jawa Timur. 

“Bagaimana pun, 
kita tidak boleh 
membekukan 
atau melarang 

kepercayaan orang,” 
demikian pernyataan 

Menkopolhukam 
Djoko Susanto (06/03)
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Mereka yang tergabung dalam wadah ini 
adalah Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Timur, 
Muhammadiyah Jawa Timur, Hidayatul-
lah Jawa Timur, Perhimpunan Al Irsyad 
Jawa Timur, Dewan Dakwah Islamiyah 
Jawa Timur, Dewan Masjid Indonesia (DMI) 
Jawa Timur, Front Pembela Islam (FPI) Jawa 
Timur, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa 
Timur, Persatuan Islam (PERSIS) Jawa Timur, 
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Ika-
tan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 
Jawa Timur, Al Bayyinat Jawa Timur, Pelajar 
Islam Indonesia (PII) Jawa Timur, Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur, Badan 
komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indo-
nesia (BKPRMI) Jatim, Forum Ummat Islam 
(FUI) Jawa Timur, Fatayat Nahdhatul Ulama 
Jawa Timur, Muslimat Nahdhatul Ulama 
Jawa Timur, Nasyatul Aisiyah Jawa Timur, 
PW Aisyiyah Jawa timur, Muslimah Hi-
dayatullah Jawa Timur, Syabab Hidayatul-
lah Jawa Timur, Ikatan Pemuda Muham-
madiyah Jawa Timur, Keluarga Alumni 
Masjid Kampus Indonesia (KAMPUSINA), 
Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia 
Jawa Timur, FPIS Jawa Timur, Persyarikatan 

Da’wah Al Haromain, Al Hawariyun Jawa 
Timur,  Majelis Dakwah Indonesia (MDI) 
Jawa Timur, Forum Madura Bersatu (FORM-
ABES) Jawa Timur, Majelis Dzikir & Dakwah 
Islam (MADDIA) Jawa Timur, dan Forum 
Pemuda Sunny Jawa Timur.

Sementara itu, MUI Jawa Tengah 
(Jateng) menolak pembubaran ini. Dalam 
Musyawarah MI Jawa Tengah  pada tanggal 
18-20 Maret 2011, persoalan Ahmadiyah 
menjadi menjadi bahasan sidang pleno. 
Informasi yang diperoleh the WAHID Insti-
tute, terjadi ketidaksepakatan di dalamnya 
sehingga agenda pembubaran  Ahmadi-
yah batal masuk rekomendasi.

Pada tanggal 28 Februari, Gubernur 
Jawa Timur akhirnya mengeluarkan per-
aturan yang melarang Ahmadiyah. Guber-
nur Jawa Tengah sendiri tengah mendasar-
kan keputusan MUI sebagai gantungan-
nya. “Perkembangan lebih lanjut tanyakan 
saja ke MUI,” terang Bibit Waluyo, Gubernur 
Jawa Tengah, pada suatu kesempatan sep-
erti ditulis Tempo Interaktif (03/02). Menurut 
Bibit, MUI Jawa Tengah merupakan ujung 
tombak pembinaan umat beragama di 

Jawa Tengah. MUI juga adalah pihak yang 
memiliki kewenangan untuk meluruskan 
akidah umat beragama. Karenanya, Bibit 
mengaku tidak akan mendahului MUI un-
tuk mengambil kebijakan terkait Ahmadi-
yah di Jawa Tengah. “Ini permasalahan 
sensitif, jadi MUI sajalah yang mengurus,” 
terangnya. 

Bibit mempersilahkan jika ada aspirasi 
masyarakat, termasuk meminta pembuba-
ran Ahmadiyah, ditunjukkan secara luas 
asalkan tidak memakai kekerasan. Bibit 
juga meminta agar media tidak menjadi 
provokator dalam soal ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, 
dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko 
Suyanto menyatakan aliran kepercayaan 
tidak bisa dilarang. “Bagaimana pun, kita 
tidak boleh membekukan atau melarang 
kepercayaan orang,” demikian pernyataan 
Djoko Susanto seperti ditulis Tempo Inter-
aktif (06/03). Meski demikian, pemerintah 
belum menentukan sikap yang tegas soal 
Ahmadiyah. 

[M]

Analisis
Bila pembangkangan biasanya dilekatkan dengan sipil, pembangkangan (kini) juga dilakukan oleh pejabat. 
Kali ini Walikota Bogor menolak pemberlakuan kembali IMB GKI Taman Yasmin pasca penolakan PK oleh MA. 
Mulanya, Walikota menolak karena salinan putusan belum sampai di tangan, tetapi sikap yang sama masih 
dipertahankan ketika salinan keputusan sudah keluar. Alih-alih mematuhi, Walikota justru membekukan IMB dan 
bahkan membeli lahan yang dipakai oleh gereja dengan imbalan lahan di tempat lain

Makin merebaknya pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah di daerah-daerah membuktikan begitu ambigunya 
tafsir UU No. 32 Th. 2004 tentang Otonomi Daerah terutama menyangkut pembagian wewenang antara pusat 
dan daerah dalam urusan agama. Jika dibiarkan terus-menerus, tidak mustahil terjadi state-organized crime. 
Pada aras ini, negara terlibat dalam tindakan kriminal—entah langsung maupun tidak langsung—kepada 
warga negaranya. Contohnya, peran TNI dalam Operasi Sajadah terhadap jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dan 
tindakan kepolisian Kota Bogor yang memagari gereja dari jemat gereja sendiri

Terdapat usaha pembenturan antara semangat ke-Islam-an dan ke-negara-an, meskipun dalam skala kecil. Unsur-
unsur bernegara digerogoti dengan dalih tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini penghormatan 
kepada lambang negara dipersamakan dengan pengagungan kepada unsur-unsur agama yang transenden 
yang pada kenyataannya memiliki derajat pemaknaan yang berbeda

Masyarakat memiliki jiwa keberagamaan yang tinggi tetapi miskin etika sosial. Dengan paradigma ini, mereka 
dengan gampangnya mengancam, mengintimidasi, anarkhis, mengusir, dan perilaku tidak manusiawi lain kepada 
tetangga, saudara, dan bahkan kerabat sendiri karena dicap menyimpang dengan menggunakan agama

Komitmen kelompok Islam moderat terhadap keberagaman masih dapat diharapkan. Kekuatan mereka 
merupakan penawar yang lumayan kuat untuk membendung kelompok intoleran dengan basis pengikut 
minoritas namun memiliki suara yang dominan

1.

2.

3.

4.

5.



1�

n Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXII, April 2011

 The WAHID Institute

Rekomendasi

Pemerintah mesti tegas dalam menindak aparatnya yang desersi, yang memilih mangkir dari 
segala keputusan yang mengenai jabatan dan wewenangnya. Pada aras ini, nampak penting 
diberlakukan reformasi aparatur negara, agar mereka dapat bekerja untuk rakyat sepenuhnya, netral 
dari kepentingan kelompok-kelompok dengan menjadikan konstitusi—bukan landasan lainnya—
sebagai panduan dalam segala tindakan dan kebijakannya

Pemerintah mesti tegas dan berani terhadap segala hal yang mengancam konstitusi. Pemerintah 
tidak perlu takut dan ragu, apalagi tunduk di bawah tekanan, untuk menghadapi setiap tindakan 
yang mengancam warga dan hak-hak warga negara. Masyarakat sipil akan berada di belakang 
pemerintah selama pemerintah bertindak di jalur yang tepat di bawah lindungan konstitusi

Dalam keadaan kaya kesalehan individual tetapi tuna etika sosial, civic pluralism nampaknya bisa 
menjadi alternatif. Alih-alih mempertentangkan perbedaan keyakinan keagamaan, jenis pluralisme 
ini memandang keberagamaan sebagai identitas kehidupan bersama. Keberagaman agama atau 
aliran setara nilainya dengan kemajemukan etnis, budaya, dan lainnya. Kerja sama sesama elemen 
yang berbeda menjadi lebih ringan, dan toleransi semakin mudah menjadi landasan utamanya
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