
39Edisi
Desember 2011 - Januari 2012

Monthly Report on Religious Issues

WAHID InstituteThe 

Rasanya mengherankan sekali ketika Syiah tiba-
tiba masuk deretan aliran sesat. Pada aras ini, kita 
harus percaya bahwa definisi sesat adalah selera 
mayoritas belaka, tak peduli dengan kriteria yang 

ada. Sama mengherankannya adalah keberadaan stiker 
kecil “Kita Butuh Islam Ramah, Bukan Islam Marah”yang 
dianggap sebagai provokasi oleh sekelompok orang yang 
kontra jemaat GKI Taman Yasmin. Bukan saja mengecam, 
mereka mengejar mobil yang memajang stiker ini. 

Di tempat lain, beberapa gereja mengalami masalah 
dalam perayaan Natal. Di Mojokerto, GBIS setempat 
memindahkan perayaan Natal ke tempat lain karena 
diancam akan dibubarkan. Di Bekasi, jemaat Gereja 
Filadelfia, menghadapi kenyataan yang sama karena 
Bupati membangkang keputusan MA yang mengizinkan 
dibangunnya kembali gereja yang masih belum selesai itu. 
Ibadah pun menjadi 

Namun, kita masih perlu bersyukur dengan komitmen 
GP Ansor untuk melakukan  pengawalan perayaan Natal 
dan Tahun Baru melalui sayap organisasi Banser (Barisan 
Ansor Serbaguna). Berbeda dengan kelompok Islam radikal, 
Banser bukan menyaingi tetapi senantiasa berkoordinasi 
dengan aparat setempat.

Akhirnya, selamat membaca



Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXIX Desember 2011 - Januari 2012 2

Tragedi Syiah Sampang

Soal aliran sesat bukanlah 
tentang sesuai tidaknya 
aliran dibenturkan dengan 
sepuluh kriteria versi MUI 

beberapa tahun lalu. Aliran sesat, pada 
kenyatannya adalah lebih banyak soal 
politik belaka. JAI (Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia) dihukum sebagai sesat 
karena dianggap tidak mengakui Nabi 
Muhammad sebagai Nabi terakhir. 
Tetapi sikap ini hanya konsisten untuk 
beberapa waktu saja hingga akhirnya 
Syiah Nangkrenang didakwa aliran sesat. 
Jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang 
Desa Karang Gayam Kecamatan 
Omben Kabupaten Sampang ini mesti 
berpindah dan akhirnya kembali lagi 
demi mempertahankan keyakinannya. 

Berganti tahun dan bulan namun 
ancaman dan ketakutan tetap 
menghantui. Ancaman ini terus 
menghinggapi hingga Selasa (17/01). 
Malam itu, jamaah Syiah takut luar biasa 
karena disatroni massa bersenjata tajam. 
Mereka berupaya mendekati kelompok 
Islam Syiah di Karang Gayam. Sempat 
berhadap-hadapan dan adu carok (duel 
satu lawan satu), namun dapat diredam 
oleh aparat dari unsur Polri dan TNI. 
Akibat peristiwa ini, jamaah Syiah bahkan 
sempat tidak berani keluar rumah. 
‘’Warga Syiah ketakutan untuk keluar 
rumah,” kata kuasa hukum kelompok 
Islam Syiah dari Ahlul Bait Indonesia 
(ABI), Muhammad Hadun sebagaimana 
ditulis Republika Online (18/01). Bagi 
Hadun, suasana yang kian memanas ini 
karena kelompok lain menginginkan 
jemaah Syiah dari desa ini, dan Desa 

Bluuran, sebab menganut paham aliran 
sesat sebagaimana ‘difatwakan’ oleh MUI 
dan PCNU Sampang. 

Situasi ini seharusnya diperhatikan 
oleh Pemkab Sampang. Sayangnya, garis 
kebijakan politik mereka tidak jelas: pada 
satu ketika memaksa evakuasi jamaah 
Syiah dengan alasan keamanan namun 
memulangkan mereka tanpa jaminan 
keamanan. Mereka dievakuasi sejak 29 
Desember 2011 dan dipulangkan paksa 
pada 12 Januari 2012. 

Dalam evakuasi ini, seperti ditulis 
CMARs (12/01), mereka ditempatkan 
di GOR Sampang dengan fasilitas yang 
terbatas, termasuk bagi yang sakit 
parah. Terdapat 40 orang yang sakit 
namun pemerintah setempat hanya 
bisa menyediakan dua tenaga medis 
relawan. Di samping kondisi atap GOR 
dari seng yang bocor di beberapa 
titik sehingga menggenangi tempat 
singgah pengungsi, persediaan air 
juga tidak mencukupi. Jumlah jemaah 
Syiah sendiri mencapai 335 orang (107 
anak-anak dan 228 orang dewasa dan 
lansia). Selain itu, anak-anak dalam 
kondisi mengkhawatirkan. Mereka 
bukan saja tidak bisa bersekolah tetapi 
mengalami rasa takut dan trauma pasca 
penyerangan. 

Derita ini harus ditanggung setelah 
pemukiman mereka di Nangkrenang 
diserbu warga yang tak sepahamdengan 
mereka pada pada Kamis (29/12/11). 
Berita ini berhembus sehari sebelumnya 
dari informasi polisi. Ustadz Iklil al-Milal, 
kakak dari Tajul Muluk yang merupakan 
pemimpin Syi’ah di Nangkrenang, 
dipanggil Kapolsek Omben, AKP 
Aris di kantor Polsek Omben. “Mau 
ada serangan besar-besaran, Mas. 
Sasarannya sampeyan (Anda/jama’ah 
Syiah, Pen.),” terang Iklil menirukan 
ucapan Kapolsek. Kapolsek Omben juga 
menegaskan bahwa pengerahan massa 
bisa membahayakan jamaah Syiah.  

Informasi ini memang benar 

dan segera saja Iklil melaporkannya 
kepada Kapolsek sekaligus meminta 
perlindungan keamanan kepada polisi. 
“Tolong, Pak, saya dengar mereka mau 
menyerang hari ini. Tolong dicegah,” pinta 
Iklil. Sang Kapolsek mengiyakan dan 
berjanji akan melakukan pengamanan. 

Pada pukul 09.30 WIB, sekembalinya 
dari Kapolsek, Iklil dan puluhan jamaah 
Syiah melihat massa sudah bergerombol 
di pintu masuk Dusun Nangkrenang. 
Setengah jam kemudian massa sudah 
bergerak menuju madrasah dan 
membakarnya. Ketimbang melakukan 
perlawanan, Iklil memilih menenangkan 
jamaahnya meskipun berada di lokasi 
kejadian. Ia kemudian menggiring 
mereka menuju kediaman Ustadz Tajul 
Muluk yang berjarak sekitar 20 meter 
dari madrasah. 

Adapun perlindungan keamanan 
sepertinya tinggal kenangan. Betapa 
tidak, hanya ada dua orang yang berjaga 
di lokasi, masing-masing satu polisi 
dari Polsek Omben dan satu tentara 
dari Koramil Omben. Mereka justru 
hanya mereka aksi pembakaran dengan 
menggunakan kamera dari telepon 
seluler. Tenaga tambahan sebanyak 25 
personel dari Brimob setempat dengan 
bersenjata lengkap datang ke lokasi 
pada pukul 10.30 WIB setelah hampir 
separuh madrasah hampir terbakar. 
Alih-alih mengamankan atau mencegah 
agar kejadian tidak bertambah parah, 
sebagian di antara mereka jusru asyik 
duduk-duduk di musholla dekat 
madrasah. 

Selain madrasah, rumah Ust. Tajul 
Muluk beserta surau kecil dan toko, Ust. 
Iklil al-Milal beserta surau, rumah ibu 
Ust. Tajul Muluk, Khoirul Ummah, dan 
saudara Ust. Tajul Muluk, Ummi Hanik 
turut dirusak. Adapun orang yang selama 
ini dianggap sebagai pemicu provokator 
dan karenanya diminta pindah dari 
dusun, Ust. Tajul, justru tidak berada di 
lokasi ketika kejadian berlangsung. Polisi 

“Mau ada serangan besar-
besaran, Mas. Sasarannya 
sampeyan (Anda/jama’ah 

Syiah, Pen.),” terang 
Kapolsek Omben, AKP Aris
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menyatakan bahwa M adalah pelakunya. 
“Ini semua adalah rekayasa polisi,” terang 
Ust Tajul Muluk kepada CMARs. Muh, Kho, 
dan Sod yang sejatinya merupakan otak 
dan pelaku pembakaran.

Pasca kejadian ini, jamaah Syiah 
dievakuasi ke GOR Sampang. Dengan 
fasilitas yang serba terbatas, mereka 
mesti bertahan, termasuk dari tekanan 
dari Pemkab segera kembali ke Omben 
atau ke Nangkrenang. Pihak paling 
aktif menekan adalah Kantor Kemenag 
Sampang, yakni Kyai Halim, dan Kepala 
Bakesbangpol Sampang, Rudi Setyadi. 
Tekanan ini makin menjadi-jadi setelah 
kepulangan anggota Komnas HAM 
Kabul Supriadi dan Hesti Armiwulan dari 
Sampang. Kedua komisioner ini datang 
ke Sampang pada Senin (02/01)—Kabul 
Supriyadi meninjau lokasi pembakaran 
Nangkrenang sementara Hesti Armiwulan 
mendatangi dan mewawancarai 
jamaah Syiah yang diungsikan di GOR 
Sampang. Sayangnya, Komnas HAM 
tidak memberikan kesimpulan yang 
memberi rasa aman korban. “Hingga saat 
ini saya masih belum bisa memberikan 
kesimpulan karena tugas saya belum 
selesai. Namun beberapa bukti di lokasi 
memang terjadi pembakaran, dan saya 
sudah ketemu dengan kuasa hukum dari 
KH Tajul dan Pemerintah Daerah,” terang 
anggota komnas HAM, Kabul Supriyadi 
seperti ditulis Beritajatim.com (03/01). 

Paksaan ini juga dilakukan oleh polisi. 
Alasannya, GOR akan dijadikan sebagai 
lokasi pertandingan bulu tangkis dan 
bola voli dalam rangka peringatan HUT 
Sampang pada 12 Januari 2011. Pihak 
lain yang turut memberikan tekanan 
adalah PCNU setempat. KH. Muhaimin 
Abd. Bari (Ketua PCNU Sampang) dan KH. 
Syafiduddin Abd Wahid (Rais Syuriyah 
PCNU Sampang, bersama dengan Ust. 
Roisul Hukama, membujuk Ust Tajul 
untuk kembali ke Nangkrenang dengan 
syarat menghentikan semua dakwah 
Syiah pada sebuah pertemuan tertutup 
pada Minggu (08/01). 

Demi ‘melawan’ kegigihan para 
pengungsi, segenap jurus dikeluarkan 
oleh Pemkab. Timbul isu pasokan 
makanan akan dhentikan namun ternyata 

tidak. Tekanan ini juga ditunjukkan 
dengan pembongkaran kamar mandi 
bagian luar GOR oleh BPBD Jatim dan 
Bakesbangpol Sampang pada Jumat 
(06/01). Stok air pun dihambat. Iklil pun 
untuk kesekian kalinya menegaskan 
tidak akan pindah selama tidak ada 
jaminan: polisi menetapkan tersangka 
pelaku pembakaran dan memprosesnya 
secara hukum. Pemkab juga tak berhenti 
berupaya merealisasikan niatnya dengan 
mendatangi GOR bersama Polres dan 
TNI setempat. Mereka bahkan sudah 
menyediakan mobil dan truk untuk 
keperluan ini. Namun para pengungsi 
terus bertahan. Sementara itu, di 
pemukiman asal terjadi penjarahan di 
toko kecil milik Pak Uul. Isi toko beserta 
KTP, STNK, Akta Kelahiran, dan BKPB 
dijarah. 

Jamaah akhirnya benar-benar pindah 
dari GOR pada 12 Januari 2012 dengan 
truk dari Pemkab tanpa pengawalan 
polisi sekaligus tanpa jaminan keamanan 
setiba di sana. Namun kepulangan ini 
minus Ust. Tajul Muluk, Ust. Iklil Al Milal, 
Ust. Ali, dan Saiful Ulum. Keempat tokoh 
IJABI Sampang ini dilarang pulang oleh 
Bakesbangpol Sampang dengan alasan 
warga sekitar belum [bisa] menerima 
kehadiran mereka. 

Kalangan internasional mengutuk 
keras kejadian ini. Amnesty International, 
dalam siaran persnya menyatakan 
mendesak pemerintah “untuk 
memberikan perlindungan bagi ratusan 
pengikut Syiah yang dipaksa untuk 
kembali ke desa”. Dalam dokumen 
tertanggal 13 Januari 2012 itu, Amnesty 
menyayangkan aparat yang tidak mampu 
mencegah atau melindungi jamaah 
Syiah. “Memaksa mereka untuk kembali 
ke tempat yang tidak aman, tanpa 
perlindungan yang jelas atau penawaran 
tempat relokasi alternatif, melanggar 
prinsip-prinsip yang disepakati secara 
internasional tentang hak-hak orang 
pengungsi internal,” terang Sam Zarifi, 
Direktur Asia Pasifik Amnesty International 
seperti tercantum dalam dokumen yang 
sama. 

Sementara itu, PWNU Jatim 
menegaskan agar Tajul Muluk segera 

ditangkap karena ia merupakan 
penyulut emosi. “Polisi jangan hanya 
mengamankan pelaku penyerangan atau 
pembakaran dari kelompok Sunni. Polisi 
harus berani menangkap juga Tajul Muluk 
sebagai penyulut emosi kemarahan 
warga Sunni,” jelas Ketua PWNU Jatim KH. 
Mutawakil Alallah sebagaimana ditulis 
Beritajatim.com (18/01). Selama ia berada 
di Sampang, maka konflik Sunni-Syiah 
tidak kunjung selesai. 

Pengurus NU setempat bahkan 
meminta agar dibuatkan peraturan 
yang melarang Syi’ah. “Pak Bupati, terus 
terang, kalau umat marah, kiai pun 
tidak berdaya, jadi Bupati harus segera 
buat perda larangan ajaran sesat seperti 
yang di Bangkalan,” kata  Ketua PCNU 
Kabupaten Sampang, KH Muhimmin 
Abdul Bari ditulis NU Online (04/01). 
Menurut Kyai Muhimmin, peristiwa di 
Dusun Nangkrenang dapat dijadikan 
bahan refleksi bersama untuk kemudian 
dirumuskan aturan yang dapat 
dijadikan acuan hukum yang pasti demi 
kondusifnya Sampang. 

Cerita soal kesesatan Syiah dan 
intimidasi yang menimpanya sudah 
terjadi sejak 2006. Seperti ditulis 
Syahadah (2011), masyarakat Omben 
pernah mendatangi kediaman Ustadz 
Tajul Muluk, pimpinan Syiah setempat. 
Mereka berjumlah sekitar tujuh ribu 
orang dengan bersenjata tajam. Namun 
tidak terjadi kekerasan karena mereka 
membubarkan diri. Pada 2011, MUI dan 
PCNU setempat beserta Basra (Badan 
Silaturahim Ulama Madura) memaksa 
Tajul Muluk untuk meneken tiga 
‘kesepakatan’: 1) menghentikan semua 
aktivitas Syi’ah di wilayah Sampang dan 
kembali ke paham Sunni; 2) diusir ke luar 
wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan/
asset yang ada; 3) jika salah satu opsi di 
atas tidak dipenuhi, berarti jamaah Syi’ah 
Sampang harus mati. Tajul kemudian 
meninggalkan desanya menuju Malang 
agar situasinya tidak menjadi tegang 
pada pertengahan April 2011.  

[M]
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Diduga menyebarkan aliran 
sesat, rumah Raden Muham-
mad Rifan digerebek aparat 
dan warga setempat ber-

sama ormas Islam pada Senin dinihari 
(12/12/11). Rumah di Dusun Amarjiwa 
Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis di-
curigai sebagai aliran sesat. 

Begitu datang, mereka segera 
menggeledah. Beberapa foto dan 

dokumen silsilah kerajaan disita karena 
khawatir disalahgunakan menuju kepada 
aliran sesat. Selain itu warga meminta 
agar pemilik rumah mengganti dekorasi 
rumah yang dinilai berhawa mistis. Selain 
itu, Irfan diminta untuk tidak melakukan 
warga yang mencurigakan.

Raden Irfan yang baru tinggal 
selama lima bulan menyangkal tuduhan 
warga. Di mata warga, Irfan sering 
melakukan zikir yang menyimpang dan 
menggandakan uang karena profesinya 
yang dukun pengganda uang. 

Warga menyatakan bahwa rumah 
ini meresahkan warga karena sering 
dijadikan tempat pengobatan dan 
penggandaan uang. Murid Irfan juga 
diajak untuk turut serta dalam kegiatan 
ini. “Warga meminta untuk mengganti 

Disesatkan, Digerebek Aparat dan Warga Setempat
Oleh: Nurun Nisa’ 

“Kami belum bisa 
memastikan bahwa tempat 

tersebut adalah tempat 
penyebar aliran sesat 

atau bukan,” terang Kasat 
Reskrim Polres Ciamis AKP 

Sohet 

dekorasi rumah Raden Irfan agar tidak 
terkesan mistis dan memincu warga 
terhadap dugaan aliran sesat. warga 
pun menduga, terdapat padepokan dan 
perkumpulan di rumah tersebut karena 
ada salah satu warga yang sudah menjadi 
pengikut perkumpulan itu,” terang Soni, 
warga setempat seperti ditulis inilah.
com (13/12/11).

Polisi masih menyelidiki aliran ini untuk 
membuktikan sesat tidaknya aliran ini.  
“Kami belum bisa memastikan bahwa 
tempat tersebut adalah tempat penyebar 
aliran sesat atau bukan,” terang Kasat 
Reskrim Polres Ciamis AKP Sohet seperti 
ditulis Inilah.com (14/12/11)

Apa daya penggebrekan sudah 
berjalan tapi ‘kesesatan’ belum bisa 
dibuktikan.  [M]

Natal di Rumah Jemaat

Natal bagi jemaat GKI Taman 
Yasmin serupa hari kelabu 
yang terjadi setiap Minggu. 
Pada tiap hari itulah, mereka 

harus berjuang untuk dapat beribadah 
di tempat ibadah yang sudah legal itu. 
Mengabaikan intimidasi dan ancaman 
dari massa penentang, mereka juga 
mesti menghadapi blokade dan 
penjagaan aparat. Tentu saja, perjuangan 
ini juga diarahkan kepada Walikota 
Bogor Diani Budiarto yang melakukan 
pembangkangan hukum.

Kali ini, pengurus GKI Taman Yasmin 
menerima surat dari Kesbangpol Bogor. 
Surat bernomor 452.1/946-Kesbangpol 
Pemkot Bogor itu memindahkan ibadah 
mereka ke Ruang Crysant Gedung 
Harmony Yasmin Center di Jalan KH 

Abdullah bin Nuh Kota Bogor. Artinya, 
ibadah Natal di tempat biasa dilarang. 
Mereka menolaknya karena menerima 
surat ini sama dengan menerima 
arogansi Walikota Bogor. 

“Surat tersebut adalah bentuk 
terbaru arogansi Walikota Bogor Diani 
Budiarto yang secara sadar dan berturut-
turut mengabaikan putusan Mahkamah 
Agung, rekomendasi wajib Ombudsman 
serta kini mengabaikan proses 
pembicaraan tingkat kementerian dan 
instansi nasional mengenai penyelesaian 
kasus diskriminasi pada GKI Bakal Pos 
Taman Yasmin,” terang pengurus Majelis 
Gereja Kristen Indonesia Bogor dalam 
pernyatan pers tertanggal 23 Desember 
2011. 

Pembicaraan yang dimaksud meliputi 

beberapa pokok. Pertama, Mendagri 
Gamawan Fauzi dalam keterangan 
yang disampaikan secara lisan kepada 
pengurus GKI Taman Yasmin bahwa 
Diani telah menyerahkan urusan ini 
kepada pemerintah pusat karena tak 
sanggup menyelesaikannya. Tetapi 
surat Kesabgpol ini telah mengingkari 
pembicaraan dengan Mendagri. 

Kedua, dalam rapat di Kantor 
Kementerian Kopolkam yang 
dipimpin Deputi V Kemenkopolkam 
dinyatakan sang deputi bahwa tidak 
ada pelarangan ibadah Natal dan tidak 
diperlukan izin bagi pelaksanaan ibadah 
Natal. Rapat ini dihadiri oleh Deputi 
IV dan V Kemenkopolkam, Direktur 
Kesbangpol Kemendagri, perwakilan 
Kapolri, perwakilan Kapolda Jawa Barat, 
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Kapolresta Bogor AKBP Hilman, Badan 
Intelijen Negara, perwakilan TNI serta 
perwakilan jemaat GKI Bakal Pos Taman 
Yasmin. 

Dalam kesempatan ini, dibahas juga 
soal pengamanan terhadap jemaat 
GKI Taman Yasmin. Aparat setempat 
mendapatkan tugas agar mengamankan 
pelaksanaan ibadah Natal secara 
maksimal. Selain itu didapatkan informasi 
dari intel bahwa “gerakan-gerakan 
kelompok intoleran radikal yang akan 
mengganggu peribadatan GKI Taman 
Yasmin pada 24 dan 25 Desember 2011”.

Dengan sikap ini, jemaat GKI Taman 
Yasmin berbondong-bondong menuju 
tempat ibadat seperti biasa. Namun 
mereka terhalang oleh blokade aparat 
pada jarak 50 meter menuju gereja. Aparat 
yang berjaga pada Natal kali ini adalah 
dari Polres Bogor (Kepolisian Resor Bogor), 
Brimob (Brigade Mobil) Detasemen II 
Kedung Halang, Dalmas (Pengendalian 
Massa) Polda Jawa Barat, TNI, dan Satpol 
PP Kota Bogor. Di seberang mereka 
terdapat massa, antara lain dari Forkami 
(Forum Komunikasi Muslim India) dan 

Garis (Gerakan Reformasi Islam), yang 
berdemo menentang ibadah Natal ini 
sebagaimana aksi mereka pada ibadat 
kebaktian jemaat pada minggu-minggu 
sebelumnya. Mereka meminta jemaat 
dijauhkan dari perumahan. 

Mereka bernegosiasi dengan 
Wakapolres Bogor, Irwansyah namun 
gagal. Jemaat yang hadir dalam misa 
Natal ini sendiri sebanyak 60 orang. 
“Harusnya lebih banyak, tapi karena 
terlalu banyak blokade jadi berkurang,” 
ujar Juru Bicara GKI Taman Yasmin, Bona 
Sigalingging seperti ditulis Detik.com 
(25/12/2011). 

Petugas mengevakuasi jemaat 
dari Jalan KH Abdullah bin Nuh ke 
rumah salah satu jemaat dengan 
dalih untuk menghindari keributan. 
“Tapi yang mengevakuasi Satpol, 
kami hanya memback-up saja,” ujar 
Irwansyah sebagaimana ditulis JPNN.
com (26/12/2011). Meski harus berdesak-
desakan, mereka menampakkan wajah 
suka cita. Dalam khotbahnya, Pendeta 
Esakatri Parahita mengajak para jemaat 
untuk melihat kegembiraan Natal dari 
dalam hari karena dari hati rasa ini 
bermula. Dari hati, jemaat akan bisa 
merasakan besarnya anugerah Allah bagi 
manusia.  “Tuhan Yesus lahir di kandang 
domba. Bukan sebuah tempat yang layak 
dan nyaman. Seharusnya kita bersyukur 
masih bisa menjalankan ibadah di rumah 
ini,” kata Pendeta Esakatri sebagaimana 
dikutip Kompas.com (25/12/2011).

Terhadap hal ini, pihak GKI akan 
melaporkan kepada Presiden. Dalam 
kesempatan tatap muka dengan PGI 
di istana Presiden menyatakan bahwa 
keputusan hukum GKI Taman Yasmin tidak 
bisa diabaikan. Jika sulit dilaksanakan, 
maka perlu dicarikan jalan keluar. Jika 
menteri tidak bisa, maka Presiden berjanji 
akan turun langsung. “Jumat akan saya 
ungkapkan lagi apa yang terjadi hari ini 
bahwa instruksi presiden tidak digubris 
oleh menterinya,” kata Sekretaris PGI 
Gomar Gultom di depan para jemaat. 
Menurutnya relokasi adalah perkara 
gampang—namun persoalannya 
adalah persoalan republik di mana hak 
warga negara untuk beribadah diingkari 

walikota. 
Di tengah-tengah kesulitan ini, 

dukungan mengalir berbagai pihak. 
Inayah Wulandari Wahid, puteri bungsu 
Gus Dur, dan Lily Wahid, adik Gus Dur yang 
juga pernah menjadi anggota legislatif. 
Lily geram luar biasa dengan kejadian 
yang menimpa jemaat GKI ini. “Negara 
apa ini? Tidak menghargai Pancasila. 
Orang mau ibadah kok dilarang,” katanya. 
Penyanyi Glenn Fredly, seniman Muna 
Panggabean, dan Gomar Gultom juga 
turut hadir. 

Selain itu AMAN (Asian Muslim 
Action Network) bersama Koalisi 
untuk Perempuan Cinta Damai dan 
PWFC (Peacefull Warriors for Change) 
menyelenggarakan Aksi Seribu Bunga 
untuk Natal di Gereja Taman Yasmin, 
Bogor. Aksi tebar 200 tangkai bunga ini, 
sebagaimana ditulis AMANindonesia.
org (11/01/2011) bertujuan untuk 
memberikan solidaritas kepada umat 
Kristiani yang sedang merayakan Natal. 
Peserta yang terlibat dalam aksi ini tak 
kurang dari 30 orang, terdiri dari AMAN 
Indonesia, Formaci (Forum Mahasiswa 
Ciputat), PMII (Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia) Cabang Ciputat, IMM 
(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) 
Cabang Ciputat, Ahimsa, Kompak (Komite 
Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan), 
dan dan PP Pemuda Ahmadiyah, Parung-
Bogor.

Juru bicara kepresidenan, Julian 
Aldrin Pasha, mengatakan, Presiden 
telah menyatakan sikapnya soal GKI 
Yasmin sejak awal. “Presiden betul-betul 
taat hukum, termasuk terhadap putusan 
Mahkamah Agung, apalagi final dan 
mengikat. Semua harus taat hukum,” 
tandasnya seperti ditulis Tempo.co 
(26/12). Namun, soal jemaat yang tidak 
bisa merayakan misa Natal ini, Julian 
meminta hal ini ditanyakan kepada 
walikota yang bersangkutan. Pernyataan 
yang tidak sinkron dengan kenyataan.  

[M]

“Surat tersebut adalah 
bentuk terbaru arogansi 

Walikota Bogor Diani 
Budiarto yang secara 

sadar dan berturut-turut 
mengabaikan putusan 

Mahkamah Agung, 
rekomendasi wajib 

Ombudsman serta kini 
mengabaikan proses 
pembicaraan tingkat 

kementerian dan instansi 
nasional mengenai 
penyelesaian kasus 

diskriminasi pada GKI Bakal 
Pos Taman Yasmin,” terang 

pengurus Majelis Gereja 
Kristen Indonesia Bogor
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Stiker Islam Ramah Bikin Marah 

Stiker berbentuk persegi panjang 
itu didesain dengan nuansa 
kuning dan putih. Berbenuk 
persegi, ia membawa pesan 

berbunyi “Kita Butuh Islam Ramah, Bukan 
Islam Marah”. Di bawahnya tertera tulisan 
Jaringan Gusdurian adalah sinergi karya 
para penerus pemikiran/perjuangan Gus 
Dur, berlandaskan prinsip kebangsaan: 
keadilan, kesetaraan, persaudaraan.

Rasanya pesannya sederhana 
dan tidak mendikte tetapi sekedar 
mengajukan pilihan kepada para 
pembacanya. Tetapi, ternyata ada 
yang tersinggung gara-gara stiker 
Islam Ramah ini. Massa penolak GKI 
Taman Yasmin mengejar mobil dengan 

stiker ini pada Minggu (01/01). Mereka 
diminta mencabut stiker itu. “Tolong 
stiker itu dicabut. Kepolisian jangan 
membiarkannya,” ujar seorang yang 
turut mengejar mobil itu. Wakil Kepala 
Kepolisian Resor Bogor Kota Komisaris 
Irwansyah yang berada di lokasi berupaya 
menahan mereka dan menyatakan  akan 
mengirim personelnya meminta stiker 
ini dicabut.

Sebagian lainnya menuding hal 
ini sebagai provokasi. “Inilah buktinya, 
ini artinya mereka bukan mau ibadah 
tapi mau provokasi umat Islam saja. 
Oleh karena itu aparat harus tanggap 
menyelesaikan para pelanggar hukum 
itu, dan jangan sampai ke depan mereka 
muncul terus ke sini untuk provokasi 
umat muslim,” ujar Abdul Halim, warga 
setempat seperti ditulis Voa-islam.com 
(02/01). Bukan itu saja, seperti ditulis 
Voa-islam.com, jemaat GKI Taman Yasmin 
dituding sebagai pembuat stiker ini.   

Pihak GKI Taman Yasmin karuan saja 
segera membantahnya. Disampaikan 
oleh Bona Sigalingging, stiker ini adalah 
kutipan dari mendiang Gus Dur. Stiker 
ini bukan produksi sendiri melainkan 
souvenir ketika haul Gus Dur yang 
diselenggarakan pada akhir Desember 
lalu. “Stiker itu suvenir yang dibagikan 
dalam acara Haul Gus Dur 30 Desember 
2011 yang dihadiri jemaat GKI Yasmin. 
Seluruh tamu yang datang dan tamu 
VIP mendapat suvenir stiker yang sama,” 

“Stiker tersebut dihadirkan 
ke ruang publik semata 

demi penyebarluasan 
gagasan Islam damai bagi 

semesta (rahmatan lil 
‘alamin); visi keagamaan 

dan kemanusiaan yang 
selama ini diperjuangkan 

almarhum KH Abdurrahman 
Wahid dan Nahdlatul Ulama 

(NU),” terang Koordinator 
Jarringan Gusdurian, Alissa 

Wahid

tutur Bona seperti ditulis Kompas.com 
(01/01). 

Alissa Wahid, puteri Gus Dur yang 
juga koordinator Jaringan Gusdurian, 
menyatakan bahwa stiker ini diterbitkan 
oleh  Jaringan Gusdurian atas izin keluarga 
almarhum KH. Abdurrahman Wahid, 
tanpa intervensi organisasi atau institusi 
keagamaan tertentu. Kalimat ini adalah 
kutipan otentik dari KH. Abdurrahman 
Wahid, dan tidak merujuk pada identitas 
tokoh atau lembaga selainnya. Stiker, 
kata Alissa, sudah diedarkan secara luas 
kepada publik sejak peluncuran Pojok 
Gus Dur di PBNU pada Agustus 2011 dan 
juga disebarluaskan pada acara haul ke-2 
Gus Dur pada 30 Desember 2011.  

“Stiker tersebut dihadirkan ke ruang 
publik semata demi penyebarluasan 
gagasan Islam damai bagi semesta 
(rahmatan lil ‘alamin); visi keagamaan 
dan kemanusiaan yang selama 
ini diperjuangkan almarhum KH 
Abdurrahman Wahid dan Nahdlatul 
Ulama (NU),” terang Alissa kepada 
Wahid Institute (06/01). Alissa juga 
menyatakan akan terus memproduksi 
dan memperbanyak stiker tersebut 
serta menghadirkannya  ke ruang publik 
masyarakat secara luasmengingat 
relevansinya dalam konteks ke-
Indonesia-an. “Stiker tersebut dibuat 
dan disebarkan murni demi tujuan 
harmonisasi antar pemeluk agama, dan 
bukan sebaliknya,” tandasnya.  [M]
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Diancam, Tempat Misa Natal Dipindahkan 

Natal kali ini berbeda bagi 
jemaat GBIS (Gereja Bethel 
Injil Sepenuh) Jamaat Bunga 
Bakung Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto. Mereka tak bisa 
merayakan Natal di tempat ibadahnya 
yang terletak di Perum Puskopad. 
Penyebabnya, mereka diancam oleh 
warga setempat beserta aparat. 

Ancaman yang dimaksud disampaikan 
oleh Ketua RT dan Ketua RW kepada 
pihak gereja. Jika jemaat merayakan Natal 
secara besar-besaran maka akan terdapat 
pengerahan massa dan ketua RT beserta 
ketua RW tidak bertanggungjawab. 
Mereka juga menyatakan protes sebab 
jemaat melaporkan acara perayaan pada 
tanggal 25 Desember dan 31 Desember 
itu sekedar dilaporkan polisi—bukan 
kepada aparat kampung terlebih dahulu.  
“Itu dikatakan pak RT dan Pak RW. Tanggal 
13 pukul setengah empat sore pak RT 
dan Pak RW datang, padahal pukul 
empat kami akan beribadah,” terang 

juru bicara GBIS Mojokerto, Cahya Basuki 
sebagaimana dikutip KBR 68 H (17/12/11). 
GBIS pun melaporkan kejadian ini dan 
meminta agar pengancam ditindak.

Pihak aparat turun tangan. Setelah 
melalui mediasi di Polres Mojokerto pada 
Selasa (20/12/11)  diputuskan bahwa 
perayaan ini bisa diselenggarakan tetapi 
hanya untuk tanggal 25 Desember saja 
di di Balai Desa Sooko. Tetapi ‘penentuan 
nasib’ jemaat GBIS tak berakhir di sini. 
Dalam rapat di balai desa pada Kamis 
(22/12/11) dengan pihak terkait justru 
muncul permintaan yang cukup ketat. 
Pengurus GBIS diminta melayangkan 
surat izin keamanan dan keramaian ke 
pihak kepolisian. 

Pada kesempatan berikutnya justru 
muncul konvoi, seperti dikemukakan 
Presidium JIAD Aan Anshori, yang 
bertujuan untuk menggagalkan 
perayaan Natal. Natal akhirnya dipindah 
ke rumah Pendeta Wahyu Yahya di Dusun 
Tlogo Gede, Desa Trowulan, Kecamatan 
Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Namun 
jumlah jemaat menyusut 14 orang dari 
semula 35 orang. 

Presidium JIAD, Aan Anshori, 
mengecam tindakan ini karena 
seharusnya GBIS dapat beribadah. 
“Seharusnya, aparat kepolisian dalam 
hal ini Polres Mojokerto dan Pemkab 
Mojokerto bisa menjamin kenyamanan 
dan keselamatan mereka dalam 
beribadat,” terang Aan Anshori seperti 
dikutip Beritajatim.com (25/12/11). GBIS  
sendiri telah beraktivitas di tempat ini  
sejak 16 November 1992 dan sudah 
mendapatkan pengesahan melalui Kep.
Dirjen Bimas Kristen Protestan Depag RI 
No. 34 Th. 1988. 

Selepas pemindahan perayaan Natal 
ini, permasalahan justru bertambah  

“Masalah ini sudah menyangkut 

pelanggaran HAM sehingga 

harus segera ditindaklanjuti 

agar tidak menjadi konflik 

berkepanjangan, karena NKRI 

dibangun bukan dari satu 

kelompok atau golongan saja. 

Jamaat kami takut dengan aksi 

warga, perayaan Natal tahun ini 

terpaksa saya pindah padahal 

dari tahun 1992 tidak pernah ada 

masalah,” tandas Pendeta Yahya 

Wahyu dari GBIS Mojokerto 

seiring munculnya aspirasi penutupan 
gereja dari 21 warga sekitar. Para jemaat 
ini akan terus beribadah Perum Puskopad 
Jalan Jalak E No. 49 Kecamatan Sooko 
selama satu bulan ke depan sembari 
menunggu tindak lanjut dari pemda 
setempat. “Kita tunggu hingga satu 
bulan,” terang Pendeta Yahya Wahyu 
seperti ditulis Beritajatim.com (25/12/11).

Jika tidak ada upaya apapun, mereka 
akan mengirim surat kepada Komnas 
HAM dan Presiden RI, Susilo Bambang 
Yudhoyono. Dalam hal ini, pemerintah 
diharapkan bisa menuntaskan 
permasalahan, memfasilitasi, dan 
memanggil 21 orang yang menandatangi 
surat untuk menutup tempat ibadah 
tersebut. “Masalah ini sudah menyangkut 
pelanggaran HAM sehingga harus segera 
ditindaklanjuti agar tidak menjadi konflik 
berkepanjangan, karena NKRI dibangun 
bukan dari satu kelompok atau golongan 
saja. Jamaat kami takut dengan aksi 
warga, perayaan Natal tahun ini terpaksa 
saya pindah padahal dari tahun 1992 
tidak pernah ada masalah,” tandasnya. 

Pihak PGI (Persekutuan Gereja-gereja 
Indonesia) menyesalkan terjadinya 
ancaman dan intimidasi ini. “Ini masih 
negara Indonesia atau negara apa? 
Kalau masih negara Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UU 1945 
mestinya ini tidak boleh terjadi kan dan 
ini berulang-ulang,” terang Ketua PGI, 
Andreas A Yewangoe seperti ditulis KBR 
68 H (17/12/11). Menurutnya, perosalan 
ini bukan lagi persoalan Kristen saat ini 
melainkan persoalan bangsa. Pada aras 
ini, perlu dipertanyakan komitmen kita 
semua ketika hendak mendirikan negara 
ini. Dulu, para pendiri bangsa mencita-
citakan negara ini untuk semua orang 
tanpa pandang asal usul, bukan?  [M]



Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXIX Desember 2011 - Januari 2012 8

GP Ansor menyiagakan Banser 
(Barisan Ansor Serbaguna) 
untuk membantu 
mengamankan perayaan 

Natal dan tahun baru. Sebagaimana 
tahun-tahun sebelumnya, pasukan 
ini disiagakan di beberapa titik yang 
strategis, termasuk daerah yang tingkat 
ancaman SARA-nya besar. Jumlahnya 
juga disesuaikan dengan rawan tidaknya 
suatu daerah. Namun pengamanan ini 
tidak menggerogoti kewenangan aparat. 
Sebab, masing-masing dikoordinasikan 
dengan kepolisian setempat.

“Kami GP Ansor sudah koordinasi 
dan membuat instruksi untuk bahu-
membahu dengan pihak otoritas gereja di 
tempat masing-masing untuk bersama-
sama bertanggung jawab menjaga 
iklim yang kondusif untuk merayakan 
misa dan perayaan Natal. Ini kita sudah 
lakukan bertahun-tahun,” terang Ketua 
Umum GP Ansor, Nusron Wahid seperti 
ditulis Inilah.com (22/12/11). Prinsipnya, 
GP Ansor dalam kondisi early warning 
system.  Pengamanan ini dilakukan lebih 
dalam rangka solidaritas sebagai warga 
bangsa Indonesia. “Ini kita lakukan juga 
sebagai bentuk solidaritas sebagai 
wadah NU, khususnya bangsa Indonesia. 
Jadi ini merupakan solidaritas kita secara 
bersama-sama,” tambahnya sebagaimana 
ditulis Liputan6.com (24/12/11). 

Pengamanan ini dipusatkan kepada 
titik-titik di Jabotabek, Semarang, 
Surabaya, Salatiga, Solo, Malang, Jember, 
Madiun, dan Bandung. Di Jabotabek, 
titik paling bahaya adalah GKI Taman 
Yasmin. Khusus di area ini, GP Ansor akan 
membuka posko yang berlokasi tidak 
jauh dari gereja. “Seandainya jemaat 
ibadah di trotoar, maka di situ juga posko 
akan kita dirikan,” tandas Nusron seperti 
ditulis Tribunnews.com (23/12/11).   

Selain itu, GP Ansor menyatakan 
siap sedia jika terdapat permintaan 
penjagaan dari gereja. Permintaan yang 
dimaksud sudah mencapai 49 titik, baik 
oleh pihak Katolik maupun Protestan. 
Lima ratus personel disiapkan untuk 
menjalankan misi ini di Jakarta dan 
sekitarnya dan sekitar sepersepuluh dari 
2,6 juta anggota Banser yang memili KTA 
(Kartu Tanda Anggota) diterjunkan untuk 
segenap daerah di seluruh Indonesia. 
“Kami minta semua kekuatan. Kalau di 
ranting ya di wilayah ranting, kalau di 
rayon ya di rayon, kalau di anak cabang 
ya anak cabang, kalau di cabang ya 
di cabang. Kalau ada surat dari gereja 
meminta tolong ya harus dilayani 
dengan baik,” terang mantan Ketua 
Umum PB PMII ini. 

Sementara itu, di Bandar Lampung, 
disiapkan 10 ribu personel Banser 
untuk keperluan ini. Menurut Ketua PW 
(Pengurus Wilayah) GP Ansor Lampung, 
Hidir Ibrahim, pengamanan ini 
dilakukan dalam konteks ikut menjaga 
keamanan negara dari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Pihaknya juga meminta agar 
semua jajaran GP Ansor dan elemen 
kepemudaan GP Ansor ikut membantu 
kepolisian. “Insya Allah semua sudah 
jaga sampai ke wilayah ranting. Kalau 
ada surat dari gereja meminta tolong, 
ya harus dilayani dengan baik. Ini 
sebuah perintah Ketua Umum GP Ansor 
Nusron Wahid,” jelas Hidir seperti dikutip 
Lampungpos Online (23/12/11). 

GP Ansor Kabupaten Magelang 
sendiri akan melakukan patroli selama 

 “Kami GP Ansor sudah 

koordinasi dan membuat 

instruksi untuk bahu-membahu 

dengan pihak otoritas gereja di 

tempat masing-masing untuk 

bersama-sama bertanggung 

jawab menjaga iklim yang 

kondusif untuk merayakan misa 

dan perayaan Natal. Ini kita sudah 

lakukan bertahun-tahun,” terang 

Ketua Umum GP Ansor, Nusron 

Wahid 

24 jam dengan 250 personel guna 
memberikan rasa aman bagi umat 
Kristiani yang merayakan hari besarnya. 
“Kami sudah rapat koordinasi. Sebanyak 
250 anggota Banser akan menjaga 
gereja di lokasi strategis seperti Muntilan. 
Mereka juga akan melakukan patroli 
untuk memastikan keamanan. Sisanya 
sebanyak 50 personil akan stand by di 
sekretariat. Mereka akan siap digerakkan 
jika dibutuhkan,” terang Ketua GP Ansor 
Kab. Magelang, Chabibullah seperti 
ditulis Suaramerdeka.com (23/12/11). 
Pihaknya sendiri menyatakan tetapi 
menerima permintaan dari gereja tetapi 
akan tetap melakukan penjagaan karena 
yang dijaga adalah keamanan bangsa 
Indonesia.  

GP Ansor Sulut menurunkan 
3000 anggota untuk misi ini. Ketua 
GP Ansor Beni Ramdani menyatakan 
pengamanan ini merupakan agenda 
rutinan tahunan oleh GP Ansor. Namun 
pengamanan dilakukan pada jarak 25-50 
meter sebab lokasi ibadah sepenuhnya 
akan diamankan oleh aparat. Namun 
demikian, kata Beni, pengamanan 
bukan hanya dilakukan di gereja saja 
melainkan di semua tempat ibadah 
untuk mencegah jangan sampai ada 
pihak yang tidak bertanggung jawab 
dalam mengadu domba. Selain itu, 
kantor pemerintahan, pusat bisnis, 
dan perbelanjaan juga tidak luput dari 
penjagaan agar Kondisi di Sulut pada 
Natal dan tahun baru ini benar-benar 
aman dan nyaman. “Nantinya setiap 
lokasi pengamanan akan ditempatkan 
5-10 anggota untuk Manado, sedang 
daerah lain 2-4 anggota,” terang Ramdani 
sebagaimana ditulis Tribunmanado.co.id 
(23/12/11). 

Lima ribu anggota dikerahkan 
oleh GP Ansor Jember. Seribu Banser 
akan disebar di dalam kota, misalmya 
Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, 
dan Patrang. Sisanya akan diminta ikut 
berjaga-jaga di sejumlah gereja yang di 
berbagai kecamatan. “Jumlahnya sekitar 

GP Ansor Siapkan Pasukan untuk Kawal Natal
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Panji Gumilang Disidang

Setelah dilaporkan sejak Mei 2011, 
Abdussalam Panji Gumilang 
(Panji Gumilang) akhirnya 
disidang pada 3 November 

2011 di PN Indramayu terkait pemalsuan 
dokumen YPI (Yayasan Pesantren 
Indonesia). Sengaja disidangkan di 
Indramayu karena, seperti dinyatakan 
Polri, locus delicti (tempat kejadian) berada 
di Indramayu. Selain itu, saksi-saksi lebih 
banyak berasal dari Indramayu. Saksi-
saksi juga banyak yang di Indramayu. 
Jadi, disidang di Pengadilan Negeri 
Indramayu,” jelas Boy Kabag Penum Polri, 
Kombes (Pol) Boy Rafli Amar sebagaimana 
ditulis Tribunnews.com (22/10/11). 

Hadir dengan baju serba putih, Panji 
duduk di kursi pengadilan di depan 
majelis hakim yang dipimpin oleh M. 
Najib Sholeh dengan Haryanta dan 
Suhartini sebagai hakim anggota. Pada 
kesempatan ini, JPU Domo Pranoto 
membacakan tuntutan hukum bagi Panji. 
Panji dijerat dengan pasal KUHP tentang 
pemalsuan dokumen. Jika dakwaan ini 
terbukti, maka Panji dihukum maksimal 
delapan tahun penjara. “Terdakwa 
terancam hukuman maksimal delapan 
tahun, jika dalam persidangan terbukti 

memiliki peran dalam pemalsuan 
dokumen YPI,”kata anggota JPU, Domo 
Pranoto. Panji Gumilang dijerat dengan 
dengan pasal berlapis yakni pasal 264 
ayat 1 ke 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, 
subsider pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 
1 ke 1 KUHP, serta kedua melanggar pasal 
266 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak terdakwa kemudian diberikan 
kesempatan untuk mengajukan eksepsi 
tetapi memilih tidak. Alasannya, sidang 
akan berlangsung lebih cepat jika 
tanpa (pembacaan) eksepsi. Selain itu, 
pengacara menyatakan bahwa pihaknya 
akan berjuang melalui pembuktian. 
“Tidak mesti harus melakukan eksepsi, 
Kita lihat saja, bukti-bukti yang kita miliki. 
Soal tanda tangan yang dipalsukan dan 
hasil Puslabfor menyatakan tidak identik, 
itu juga akan menjadi bahan pembuktian 
kami,” ungkap pengacara Panji, Ali Tanjung 
Okezone.com (03/10/11). Pihak JPU tidak 
merasa hal ini sebagai persoalan karena 
eksepsi adalah hak terdakwa. 

Pada sidang seminggu berikutnya 
(07/11/11), dijadwalkan adanya 
keterangan dari para saksi. Imam 
Suprianto turut memberi kesaksian. 
Ia membeberkan perihal pemalsuan 
dokumen yayasan di mana ia menjadi 
pengurusnya.

Pemalsuan yang dimaksud tidak saja 
melibatkan Panji, tetapi juga menyeret 
Abdul Halim. Pengurus al-Zaytun ini 
diadili di PN yang sama dan dengan 
tuduhan senada. Pada persidangan hari 
Kamis (10/11/11), empat saksi dihadirkan. 
Mereka membenarkan adanya dua kali 
rapat dengan salah satu point bahasan 
soal penon-aktifan Imam karena yang 
bersangkutan sudah tidak aktif sejak 

“Terdakwa terancam 
hukuman maksimal 

delapan tahun, jika dalam 
persidangan terbukti 

memiliki peran dalam 
pemalsuan dokumen 

YPI,”kata anggota JPU, 
Domo Pranoto 

2007. 
Imam Supriyanto adalah orang 

yang melaporkan dugaan pemalsuan 
dokumen. Mantan Menteri Peningkatan 
Produksi Negara Islam Indonesia (NII) 
Komandemen Wilayah (KW) IX itu merasa 
tanda tangannya dipalsukan sehingga ia 
seolah-olah bersedia mengundurkan diri 
dari yayasan ini. Setelah dipalsukan, nama 
Imam dicoret dari struktur kepengurusan 
yayasan. Kenyataannya, ia bukan saja 
tidak mengundurkan diri tetapi tidak 
hadir dalam rapat pada tanggal 2 Januari 
dan 21 Januari 2011. 

Persidangan ini sendiri diselenggara-
kan dengan kawalan ketat aparat  setelah 
berkas dinyatakan lengkap. Berkas ke-
mudian diserahkan dari Polri kepada 
pihak Kejari Indramayu. “Dilaksanakan 
penyerahan ke jaksa tahap II atas nama 
tersangka Panji Gumilang pada Kamis 20 
Oktober 2011 di Kejari Indramayu, dalam 
perkara 263 juncto 266 KUHP dengan 
pelapor Imam Suprianto terkait masalah 
akte yayasan pesantren indonesia,” tulis 
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi 
Humas Polri Komisaris Besar Polisi Boy Ra-
fli Amar seperti ditulis Metrotvnews.com 
(22/10/11). Persidangan ini sebelumnya 
juga menunggu pengadilan atas kasus 
makar NII di PN Kab. Semarang yang me-
libatkan enam orang terdakwa rampung. 
Mereka dituntut dengan pasal 107 KUHP 
juncto pasal 110 mengenai persekutuan 
jahat untuk melakukan makar oleh JPU 
yang diketuai Jaksa Tri Priyambodo. Gan-
jarannya adalah masa tahanan antara 15 
tahun hingga seumur hidup di dalam 
penjara. 

 
[M]

seribu personil. Jumlahnya lebih besar 
jika digabungkan dengan personil yang 
berjaga di kecamatan. Di daerah masing-
masing kami harapkan ada koordinasi 
dengan Polsek setempat,” terang Ketua 
GP Ansor Jember, Babun Suharto seperti 
ditulis Jemberpost.com (22/12/11).

Pada malam Natal, 24 Desember 2011, 
Nusron Wahid menyidak anggotanya 
yang mengamankan malam Natal ke 
beberapa tempat, termasuk Gereja 
Katedral Keuskupan ke Jakarta. Nusron 
ingin memastikan ada tidaknya anggota 
Ansor bersama-sama dengan jemaat. 

“Supaya umat Nasrani nyaman, terutama 
dalam beribadah dalam beribadah pada 
malam Natal ini,” terangnya.

Jakarta dan daerah-daerah lainnya 
ternyata relatif aman. GP Ansor menerima 
delapan pesan bom. Setelah diselidiki, 
ternyata berita ini tidak terbukti.  [M]
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Gereja HKBP Filadelfia Masih Disegel Bupati Bekasi

Senasib dengan GKI Taman 
Yasmin, Gereja HKBP Filadelfia 
Bekasi tak bisa beribadah di 
tempat semestinya. Mereka 

sebenarnya juga menikmati status 
yang sama: memiliki hak legal formal 
atas gerejanya. Tetapi mereka kini mesti 
beribadah di pinggir jalan sampai 
Desember tahun ini.

Para jemaat HKBP ini sudah dua 
tahun beribadah di tepi jalan di Desa 
Jejalen Jaya, Tambun, Bekasi. Sudah 
dua tahun mereka melakukan hal ini. 
Pada Desember ini, misalnya, sekitar 
100 jemaat beribadah di depan gereja 
dengan beralaskan terpal. Supaya 
terlindung dari matahari, maka terpal 
juga dipakai sebagai atap sementara. 
Warga sekitar hilir mudik di pinggir 
jalan. Sesekali suara pemimpin, seperti 
ditulis KBR 68H (27/12/11), tersaingi oleh 
kendaraan yang lewat.

Bangunan HKBP ini disegel sejak 
dua tahun lalu itu disegel berdasarkan 
Perda No.7 Th. 1996. Pemkab Bekasi 
menganggap IMB gereja ini ilegal. 
Awalnya mereka sering didemo massa 
dan diganggu, termasuk dengan kotoran 
hewan. “Pada awalnya kita banyak 
diganggu ibadah di sini (di pinggir 

jalan). Gangguannya ketika Minggu pagi 
ketika kita bersiap ibadah, kita sudah 
menemukan banyak kotoran hewan, 
bangkai-bangkai hewan, telur busuk di 
tempat kita ibadah itu. Jadi artinya malam 
minggu atau minggu subuh dilumuri 
orang-orang tertentu. Itu berlangsung 
sampai tiga bulan,” terang Pendeta HKBP 
Filadelfia, Palti Panjaitan. 

Jemaat HKBP sudah memenangkan 
kasus ini dua kali “melawan” sang bupati 
demi memperoleh legalitas atas rumah 
ibadahnya sendiri. Pertama, melalui 
PTUN Bandung pada tahun 2010 karena 
PTUN menganggap bahwa penghentian 
pembangunan dan kegiatan ibadah 
HKBP melanggar HAM dan bertentangan 
dengan UUD 1945. Bukannya mencabut 
segel, Bupati Bekasi Sa’dudin justru 
mengajukan banding. Kedua, melalui 
PTUN Jakarta dengan “hasil akhir” yang 
sama pada Maret 2011. Kemenangan ini 
seharusnya berarti banyak bagi jemaat 
tetapi tidak ada eksekusi hingga kini. 
Bahkan gereja masih disegel meskipun 
pihak MA menyatakan menolak kasasi 
Pemkab. Surat penolakan ini sudah 
turun pertengahan tahun ini dan ini 
menandakan adanya pelaksanaan 
keputusan dalam kurun waktu 90 hari 
kerja. “Kemungkinan pihak gereja akan 
menyurati pengadilan agar pengadilan 
memaksa Bupati untuk melaksanakan 
putusan. Mungkin hanya itu yang bisa,” 
tandas Pendeta Palti sebagaimana 
dikutip KBR 68H (11/12/11). 

Pihak FKUB justru menganggap 
Gereja Filadelfia illegal karena tidak 
mengajukan izin pembangunan ke 
FKUB Bekasi sebagai salah satu syarat 
untuk mengajukan IMB. “Sepengetahuan 
saya, sampai hari ini Filadelfia belum 
pernah mengajukan permohonan 
pembangunan rumah ibadah ke 
FKUB. Kalau sudah ada permohonan 
itu kan bisa kita lihat, persyaratan 
administratifnya apa sudah lengkap 
atau kemudian. Kemudian kalau secara 

faktual keberadaan rumah ibadahnya itu 
kondusif memenuhi syarat, ya why not 
kita engga ada halangan untuk memberi 
rekomendasi. Persoalan sekarang adalah 
ketika ini sudah masuk ke pengadilan, 
kan porsinya jadi bermasyarakat,” terang 
Ketua FKUB Kab. Bekasi Sulaiman 
Zakcawerus.  

Keterangan sang ketua ini agaknya 
bertentangan dengan keterangan 
Wakil Ketua FKUB Bekasi, Sudarno. Ia 
menyatakan, sepeti ditulis CRCS (2011) 
bahwa FKUB belum pernah mengadakan 
rapat khusus meskipun surat permohonan 
rekomendasi sudah dilayangkan sejak 
2008. Di luar keterangan itu, menurut 
pihak HKBP, sebenarnya diperkirakan 
9 dari 17 anggota HKBP—dengan 
komposisi 12 orang mewakili Islam, 1 
orang mewakili Kristen, 1 orang mewakili 
Katolik, dan 1 orang mewakili Hindu, 1 
orang mewakili Buddha, dan 1 mewakili 
Konghucu—mendukung pendirian 
gereja. Namun, karena ketua FKUB 
terlalu kuat, maka tidak ada rekomendasi 
yang dikeluarkan. Fakta lainnya, 
diungkapkan di persidangan PTUN 
Bandung, adalah bahwa rekomendasi 
FKUB akan dikeluarkan setelah keluarnya 
rekomendasi dari Depag sebagaimana 
dikemukakan Wakil Ketua FKUB Bekasi. 
Padahal, menurut CRCS (2011), klausul 
ini tidak terdapat dalam PBM 2006 yang 
mengatur ihwal pembangunan rumah 
ibadah. 

Masyarakat sekitar gereja, seperti 
ditulis KBR 68H (27/12/11), tidak 
terganggu dengan keberadaan gereja 
ini—mereka membantu pemasagan 
terpal bahkan Ketua RW setempat 
memimpin pengamanan gereja secara 
langsung. Sebagian dari mereka merasa 
tidak nyaman melihat para jemaat 
beribadah di luar gereja, bahkan ingin 
membuka segelnya. “Ya (bantu, Red.) 
parkir sama bantuin pasang tenda. 
(Bagaimana bapak melihat jemaat ibadah 
di luar begini?) Kayaknya sih engga enak. 

“Ya kalau saya mengadu 
ke DPR tidak ada tindakan, 

ngadu ke Presiden tidak 
ada tindakan ada tindakan, 
mau siapa lagi saya ngadu? 

Apa perlu saya ngadu ke 
orang luar negeri? Ya engga 
mungkin lah, masalah saya 

kan di dalam negeri,” terang 
Pendeta Palti Panjaitan 
Gereja HKBP Filadelfia 

Bekasi 
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Pengennya kata saya sih harusnya dibuka 
(segelnya, Red.). Pengen saya itu,” terang 
Niman warga setempat. 

Ibadah jemaat HKBP Filadelfia 
sebenarnya telah dimulai sejak tahun 
2000. Selama dua tahun, seperti ditulis 
CRCS (2011), ibadah dilakukan dari 
rumah ke rumah oleh jemaat dari 
komunitas Batak yang berdomisil di 
sekitar Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun 
Jaya, Desa Satria Jaya, dan Desa Sumber 
Jaya Bekasi ini. Pada tahun 2003, jemaat 
HKBP ini membeli tanah kapling dan 
membangun dua unit ruko di Perumahan 
Villa Bekasi Indah namun bangunan yang 
direncanakan sebagai tempat ibadah ini 
ditentang warga.   

Keadaan ini membuat para jemaat 
kembali beribadah dari rumah ke rumah 
sampai tahun 2006 namun ternyata 
masih mengundang keberatan seperti 
diutarakan oleh warga sekitar, terutama 
warga Blok C Perumahan Villa Bekasi Indha 
2. Pada 02 April 2006 pimpinan HKBP 
Filadelfia dipaksa massa menandatangani 
surat pernyataan untuk mencari lahan 
baru pendirian gereja karena ibadah ini 
mengganggu tetetangga—naskah surat 
sendiri telah disiapkan sebelumnya. 

Jemaat HKBP kemudian memutuskan 
untuk membeli lahan seluas 1088 m2 
dari Ibu Sumiati pada 15 Juni 2007. 

Kepada Ibu Sumiati beserta ahli 
warisnya disampaikan dengan terus 
terang bahwa lahan yang akan dibeli akan 
dibangun gereja di atasnya dengan daya 
tamping 300-400 orang jemaat. Mereka 
tidak berkeberatan dan dibarengi dengan 
surat pernyataan disaksikan beberapa 
warga dam kepala desa setempat. Pihak 
gereja kemudian melakukan sosialisasi 
dan meminta dukungan dari masyarakat 
sesuai PBM dengan mengantongi 300 
KTP dan 259 tanda tangan persetujuan 
warga sekitar. Karenanya, Sukardi selaku 
kepala desa Desa Jejalen Jaya yang 
juga tidak keberatan dengan gereja ini, 
mengeluarkan surat izin persetujuan 
pembangunan gereja melalui Surat No. 
451.2/09/X/2007 tertanggal 11 Oktober 
2007. 

Namun masalah mulai timbul seiring 
‘gugatan’ dari warga yang menolak 

pendirian gereja. Mereka menuduh 
adanya rekayasa dan penipuan dalam 
proses memperoleh dukungan 
persetujuan warga sehingga dukungan 
dianggap bermasalah, termasuk oleh 
FKUI (Forum Kerukunan Umat Islam) 
yang dimotori oleh Ustadz Naimun, 
Ustadz Amil Mariadi, dan Ustadz Acep. 
Tetapi warga yang terdekat justru 
menyatakan bahwa FKUI adalah yang 
melakukan pemaksaaan dan ancaman 
terhadap warga negara agar mencabut 
dukungannya. Termasuk yang mencabut 
dukungan adalah Bongkon, sang Ketua 
RW, setelah diancam oleh FKUI tidak 
ditahlilkan ketika mereka meninggal. 

Di luar warga yang menolak, masih 
terdapat banyak warga yang mendukung. 
Di antaranya adalah H. Heri, warga NU 
yang mantan Ketua MUI Kec. Tambun 
Bekasi, yang juga memimpin Majelis 
Dzikir bernama Majelis Zikir Ikhwan. 
Ia tak mengubah dukungan bahkan 
menyuruh anggota majelis zikirnya 
untuk membersihkan kotoran yang 
ditaburkan warga penolak pembanguna 
Gereja Filadelfia. Bersama warga yang 
lain yang mendukung, pihak gereja 
kemudian mengajukan permohonan 
pembangunan gereja kepada Bupati 
Bekasi, Kepala Kantor Depag Kab. Bekasi, 
FKUB Kab. Bekasi, dan Camat Tambun 
Utara pada 02 April 2008. 

Oleh Camat, surat permohonan ini 
ditolak dengan alasan bahwa masih 
terdapat warga yang berkeberatan atas 
pendirian bangunan gereja melalui Surat 
No.452.2/76/II-/Ekmasy/2008. Alasan ini 
sesungguhnya aneh mengingat regulasi 
pendirian ibadah tidak mengatur tentang 
ada tidaknya warga yang berkeberatan, 
tetapi menetapkan ambang batas 
minimal jumlah dukungan warga. Kantor 
Depag setempat juga mengeluarkan surat 
No. Kd. 10.16.11/1473/2009 tertanggal 
18 Agustus 2009 yang bernada hampir 
sama. Depag tidak bisa memberikan 
rekomendasi sebab adanya pertentangan 
di masyarakat di masyarakat berupa 
penolakan masyarakat berdasarkan 
laporan Camat Tambun Utara. Selain 
itu, Depag menyarankan agar panitia 
melakukan sosialisasi dan pendekatan 

kepada masyarakat dan tokoh agama 
setempat. 

Tidak ada kepastian perizinan di satu 
sisi sementara kebutuhan beribadah 
mesti dipenuhi maka dibangun gereja 
darurat pada Desember 2009. Gereja 
yang dapat menampung sekitar 200 
jemaat ini terbuat dari triplek beralasakan 
tanah merah disertai gerbang setinggi 
dua meter untuk menjaga keamanan. 
Beribadah di gereja darurat tak membuat 
mereka luput dari serangan sehingga 
terpaksa beribadah di balai desa 
setempat. Termasuk serangan ini adalah 
serangan dua hari setelah Natal dan dua 
hari setelah Tahun Baru 2010.

Di penghujung tahun 2009 
penyegelan akhirnya dilakukan oleh 
Pemkab Bekasi beserta jajarannya setelah 
dikeluarkan SK Bupati No.300/675/
Kesbangpolinmas/09 tentang 
Penghentian Kegiatan Pembangunan 
dan Kegiatan Ibadah. Oleh yang 
berwenang, penyegelan ini sudah sesuai 
dengan Perda Kab. Bekasi No.7 Th. 1996 
tentang IMB. Setelah itu, tepatnya sejak 
17 Januari 2010, jemaat HKBP beribadah 
di luar gereja. Mereka memundurkan 
gerbangnya sejauh empat meter dari 
batas tanah untuk mengantisipasi 
pelebaran jalan. Hingga 20 Juli 2010, 
seperti ditulis CRCS (2011), tempat 
ibadah ini selalu diganggu dengan 
menaburi kotoran hewan, bangkai, dan 
telur busuk. Gangguan ini berkurang 
karena para tokoh penolak gereja sedang 
bersaksi di persiangan di PTUN Bandung 
yang akhirnya dimenangkan oleh pihak 
gereja.

Kini para jemaat HKBP Filadelfia 
sepertinya sudah hampir putus asa. “Ya 
kalau saya mengadu ke DPR tidak ada 
tindakan, ngadu ke Presiden tidak ada 
tindakan ada tindakan, mau siapa lagi 
saya ngadu? Apa perlu saya ngadu ke 
orang luar negeri? Ya engga mungkin 
lah, masalah saya kan di dalam negeri,” 
tambah Pendeta Palti. Pendeta Palti sudah 
menghimpun dukungan dari wakil rakyat 
tapi hasilnya nihil. Pertanyaan mereka 
adalah pernyataan bagi kita semua yang 
mengaku ber-Bhinneka Tunggal Ika. 

[M]
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Analisa dan Rekomendasi

Kasus Syiah Sampang membukikan bahwa kriteria sesat adalah elastis belaka. Bila kasus 1. 
terdahulu seringkali menjadikan 10 kriteria sesat MUI sebagai pedoman utama, maka 
‘kesesatan’ Syiah Sampang didasarkan pada ijtihad mayoritas setempat dan mendapatkan 
legitimasi aparat. Duet kekuatan ini bukan saja membuat Syiah terpojok, tetapi juga 
membuat mereka yang kontra leluasa memaksakan kehendaknya, termasuk mengusir 
Syiah berikut merusak aset-asetnya yang sah di mata hukum 

Dalam kasus penggrebekan rumah di Ciamis, menjadi keumuman jika yang dianggap 2. 
aliran sesat boleh saja digrebek. Parahnya, aparat turut terlibat meskipun belum memiliki 
bukti kesesatan

Pembangkangan Walikota Diani Budiarto makin menjadi-jadi dengan adanya upaya 3. 
pemindahan misa Natal ke Gedung Harmoni. Pembangkangan ini seperti menemukan 
legitimasi ketika pemerintah pusat hanya berkhotbah soal pentingnya ketaatan hukum 
tetapi pada saat yang sama menyerahkan kewenangan ini pada otoritas daerah. 
Pembangkangan ini juga membuat jemaat Gereja Filadelfia di Bekasi hanya bisa beribadah 
di trotoar

Kebebasan berpendapat benar-benar mendapatkan ancaman di negeri ini. Hanya karena 4. 
sebuah kelompok merasa yang paling benar, maka ia  menganggap stiker “Kami Butuh 
Islam yang Ramah , Bukan Islam Marah” sebagai provokasi dan mengejar-ngejar mobil 
yang menempelkan stiker

Menjadi harapan besar ketika GP Ansor terus konsisten dengan agenda untuk 5. 
mengamankan perayaan Natal. Kesigapan mereka, dengan tetap berkoordinasi dengan 
aparat, merupakan obat penawar bagi meruyaknya semangat anti-keberagaman yang 
membuat kondisi kebabasan beragama di Indonesia semakin buruk

Halangan untuk merayakan Natal bagi GBIS Mojokerto oleh aparat kampung setempat 6. 
masih saja terjadi. Selalu saja soal izin yang digugat dan aparat keamanan tak mampu 
menjamin keamanan mereka karena tunduk pada tekanan mayoritas

Rasanya mengherankan sekali ketika Syiah tiba-tiba masuk deretan aliran sesat. Pada detik 
ini, kita harus percaya bahwa definisi sesat adalah selera mayoritas belaka, tak peduli 
dengan kriteria yang ada. Sama mengherankannya dengan stiker kecil yang dianggap sebagai 
provokasi. 


