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FPI adalah ormas bulan ini. Setelah didemo di Palangkaraya, ia didemo 
pula di Bundaran HI. Peserta demo sama-sama kesal dengan tingkah 
polah yang ‘hobi’ menebar kekerasan. Sebelumnya, FPI melempari 

gedung Kemendagri dan segera direspons dengan keras oleh Mendagri 
Gamawan Fauzi. Gamawan yang biasanya kalem menanggapi FPI ini segera 
memberikan peringatan bila FPI beraksi sekali lagi, setelah tragedi Monas 
dan anarkhi di gedung Kemendagri, maka akan dibubarkan. Tak hanya itu, 
Gamawan bahkan mengusulkan reformasi UU Ormas segera direvisi agar jalan 
pembubaran dapat dipercepat. Aksi kongkrit sang menteri layak dinanti.

Pada kasus lain, beberapa ormas Islam di Yogyakarta meminta pembubaran 
GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia) karena dianggap sesat. Mereka berdemo 
sehingga acara silaturahim nasional dibubarkan dan sayangnya Bupati 
memilih meminta hal yang sama supaya keadaan kondusif. Sementara di 
Kudus, seperti terjadi Ponorogo, MTA (Majlis Tafsir Al-Qur’an) didemo karena 
dianggap mengkritik tahlil yang sudah menjadi ritual kaum Nahdliyyin 
setempat. Sikap yang tidak toleran dari MTA ditanggapi dengan demonstrasi. 
Kejadian ini merupakan pekerjaan bagi kita semua agar bisa berdamai dengan 
perbedaan namun tetap santun dalam menyampaikan ajaran.

Akhirnya, selamat membaca. 
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‘Balada’ FPI, Polisi, dan Mendagri  

FPI benar-benar menjadi sorotan 
belakangan ini. Rencana evaluasi 
perda (peraturan daerah) anti 

miras (minuman keras) yang tidak selaras 
dengan Keppres Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol direspons FPI dengan segera. 
Keppres ini akan digunakan untuk 
mengevaluasi perda anti-miras Bandung, 
Banjarmasin, Balikpapan, Tangerang, 
Pamekasan, Maros, Manokwari, Penajam 
Paser Utara, dan Bali karena tidak selaras 
dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Mereka melakukan demonstrasi 
mendatangi kantor Kemendagri 
(Kementerian Dalam Negeri) pada 
Kamis (12/01). Tak hanya itu, massa FPI 
ini melempari kantor kementerian ini 
dengan beragam amunisi. Tak kurang, 
batu, tanah, telur busuk, dan air mineral 
dilemparkan ke bangunan yang terletak 
di Jl. Medan Merdeka Utara ini. Akibatnya, 
lampu taman, pos satpam, dan kaca 
bagian dalam kantor turut menjadi rusak. 
Mereka menuntut agar perda anti-miras 
tidak dibatalkan karena pada hakikatnya 
tidak bertentangan dengan Keppres. 
Peraturan yang pertama justru lebih 
tegas dan efektif memberantas miras: 
perda-perda ini melarang peredaran 

miras sementara Keppres ‘hanya’ 
melakukan pengawasan. 

Keruan saja si empunya kantor 
berang. Segera saja pihaknya melaporkan 
insiden perusakan ini kepada pihak 
kepolisian. Buat Gamawan, tidak ada 
toleransi terhadap aksi anarkhi semacam 
ini sehingga harus diproses hukum. Di 
Indonesia, kata Gamawan, kebebasan 
berserikat dan mengeluarkan pendapat 
dijamin oleh konstitusi tapi tidak ada 
jaminan ini bagi aksi pelemparan 
dan perusakan. Gamawan juga 
menyayangkan karena semestinya kedua 
belah pihak bisa berdiskusi soal ini. Jika 
tidak sepakat, maka bisa mengajukan uji 
materi, bukan aksi anarkhi.  

FPI lalu meminta maaf setelah 
kejadian ini. Sekretaris Majelis Syuro FPI 
Hasan Misbakhul Anam mendatangi 
Kemendgari meminta maaf kepada pihak 
Kemendagri yang diterima oleh Diah 
Anggraeni. Hasan menyatakan bahwa 
tujuan mereka berdemonstrasi adalah 
bertemu dengan pihak Kemendagri, 
entah Mendagri atau staf-nya, selama ia 
membidangi perda anti-miras. Namun 
kabar fasilitasi oleh pihak Kemendagri 
itu tidak langsung didapat sehingga 
mereka tidak lekas membubarkan 
diri. Mereka yang melakukan anarkhi 
adalah LPI (Laskar Pembela Islam) yang 
rata-rata anak muda yang tidak kuat 
menahan emosi. “Jika tadi kami sudah 
langsung mendapatkan kabar akan 
difasilitasi untuk bertemu, kami pasti 
langsung cepat bubar,” terang Hasan 
seperti ditulis Tempo.co (12/01). Sumber 
MRoRI menyebutkan bahwa mereka 
melakukan anarkhi begitu sampai di 
kantor Kemendagri. Pihak Kemendagri 
menerima permintaan maaf ini namun 
proses hukum akan tetap diteruskan.  

Esok harinya, FPI kembali 
mendatangi kantor Kemendagri untuk 
bertemu dengan Gamawan Fauzi. 
Dipimpin oleh Rizieq Shihab, mereka 
berdialog sepanjang dua jam. Rizieq 

menyatakan sudah menyampaikan 
persoalan yang sebagaimana mestinya, 
selain mengkritik redaksi surat yang 
dikirim ke Bupati Indramayu dan Walikota 
Bandung yang dapat ditafsiri sebagai 
instruksi pencabutan perda anti-miras.  
Selain itu, FPI mendapat garansi bahwa 
perda anti-miras tidak akan dicabut. 

 Beberapa hal yang patut 
dicermati, terutama ihwal sikap sang 
menteri mewakili Kemendagri. Mendagri 
yang lumayan kalem terhadap FPI ini 
berubah menjadi keras. Ia mengancam 
akan membekukan FPI, dengan dalil 
UU No. 8 Th. 1985, jika FPI melakukan 
aksi semacam ini sekali lagi. Aksi ini akan 
menjadi aksi ketiga FPI setelah tragedi 
Monas pada 01 Juni 2008 disusul dengan 
pelemparan gedung kantor Kemendagri 
ini. Bahkan, Mendagri menyatakan ingin 
memperpendek prosedur pembubaran 
ormas karena ormas anarkhis mesti 
secepatnya dihukum. “Kalau masih 
terjadi, menurut UU No 8 Th. 1985 
maka dilakukan pembekuan, kalau 
masih anarkis juga maka pembubaran. 
Kalau masih melakukan lagi, kita ambil 
tindakan, itu menurut UU dan kita sudah 
dalam tahap teguran kedua. Kalau ada 
tindakan anarkis kita akan pembubaran,” 
terang Gamawan seperti dikutip Okezone.
com (15/01). 

Sikap ini berbeda dengan 
respons ketika FPI dikaitkan dengan 
tragedi Cikeusik yang menewaskan tiga 
korban. Pihak Kemendagri bersikukuh 
perlunya bukti keterlibatan FPI dalam 
insiden di bulan Februari 2011 ini. Begitu 
pula ketika terjadi tragedi Monas pada 
2008 sewaktu Mendagri dijabat oleh 
Mardiyanto. Mardiyanto menyerahkan 
urusan ini kepada polisi, yang berarti 
ia merupakan tindakan kriminal yang 
dilakukan secara individual, bukan 
organisasi. Setelah itu, pelan-pelan baru 
diadakan tindakan menyasar kepada 
organisasi. Mendagri bahkan menyeret 
koleganya, Menkopolhukam dan Jaksa 
Agung, untuk mengutus persoalan 

"Kalau masih terjadi, 
menurut UU No 8 Th. 
1985 maka dilakukan 

pembekuan, kalau 
masih anarkis juga maka 

pembubaran. Kalau masih 
melakukan lagi, kita ambil 
tindakan, itu menurut UU 

dan kita sudah dalam tahap 
teguran kedua. Kalau ada 

tindakan anarkis kita akan 
pembubaran," jelas Mndagri 

Gamawan Fauzi 
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ini. “Tentunya kita harus pelajari secara 
mendalam. Ini terkoordinasi bukan hanya 
Mendagri saja, karena masalah organisasi 
kemasyarakatan itu berkaitan dengan 
aturan perundang-undangan yang 
ada. Bukan hanya Mendagri saja yang 
bisa membubarkan tetapi juga tentu 
dengan Jaksa Agung dan kepolisian,” 
kata Mardiyanto seperti ditulis Detik.com 
(03/06/08).

Surat ini sendiri diterbitkan pasca 
meletusnya penolakan FPI di Palangkaraya 
yang disetujui oleh aparat pemerintahan, 
bahkan oleh polisi sendiri. Ceritanya, 
FPI akan meresmikan cabangnya di 
Kalteng. Berangkat pada Sabtu pagi 
(12/01), Ketua Bidang Dakwah Muhsin 
Ahmad al-Attas, Sekjen K.H. Ahmad Sobri 
Lubis, Wasekjen K.H. Awit Masyhuri, dan 
Panglima LPI Ustad Maman menumpang 
pesawat Sriwijaya. Mereka sedianya akan 
mendarat di Bandara Tjilik Riwut untuk 
selanjutnya meresmikan FPI Kalteng dan 
dakwah dalam rangka peringatan Nabi 
Muhammad SAW. Rizieq absen karena 
sakit (Lihat: Di Bandara Tjilik Riwut, FPI 
Ditolak Masuk). 

Sikap ini tentu berbeda dengan 
sikap Mendagri dalam beberapa 
kasus sebelumnya. Ketika FPI melalui 
mengancam menggulingkan presiden 

jika membubarkan ormas, Gamawan 
menyatakan bahwa jika ini disebut makar, 
maka ia perlu dibuktikan. “Kita perlu 
berpijak pada hukum dan pembuktian. 
Tidak bisa menyimpulkan secepat itu. 
Nanti pemerintah salah lagi,” kata Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti 
ditulis VIVAnews (16/02/11). Perubahan 
ini tentu akan bertambah mengejutkan 
ketika tanda-tanda pembekuan ormas 
menjadi melemah pasca pertemuan 
FPI. Mendagri yang sebelumnya 
terlihat terlihat tegas kini menekankan 
perlunya dialog. Bahkan ia menyatakan 
tak gampang membubarkan ormas 
meskipun telah melakukan pembubaran. 
Ia bahkan meminta agar pihak yang 
mendesak pembubaran FPI agar tudak 
terburu-buru. “Keberadaan ormas atau 
civil society adalah sebuah keniscayaan 
juga,” ujar Mendagri seperti ditulis Tempo.
co (16/11).

Sikap hampir senada diajukan 
kepada sikap Polri di saat beberapa 
pihak, termasuk mantan panglima TNI, 
sudah berapi-api menganggapnya 
makar. Polri memiliki ambivalensi ketika 
menangani FPI ketika tersangkut tragedi 
Monas. Polisi mendatangi markas FPI di 
Petamburan untuk diangkut paksa ke 
polisi. Hasilnya, 59 orang anggota FPI 

ditangkap minus Rizieq Shihab. Namun 
Rizieq Shihab diperbolehkan berpidato di 
luar penjara menemui pengikutnya yang 
meluruk ke Mapolda. Izin keluar ini tentu 
sangat istimewa buat seorang berstatus 
narapidana. Kejadian ini akan semakin 
membuat kita bertanya-tanya jika kita 
kaitkan dengan kabar dari Wikileaks 
menyoal aliran dana kepada FPI oleh BIN 
dan polisi. 

Kini polisi mengiyakan laporan 
dari pihak Mendagri dan segera 
akan memprosesnya tetapi di saat 
yang bersamaan menawarkan jalan 
lain bernama musyawarah sebelum 
dimejahijaukan. Cara ini disebut sebagai 
penyelesaian yang cerdas. “Semua 
orang minta hukum ditegakkan, ya 
kita proses, tetapi ada jalan-jalan lain 
yang bisa ditempuh, yaitu musyawarah 
itu. Jadi saya ini melayani, kalau mau 
ditempuh hukum ayo, mau musyawarah 
silakan,” terang Irjen Untung S. Rajab. 
Meskipun, musyawarah ini tidak dapat 
menghentikan proses hukum yang 
sudah berjalan. Hingga pertengahan 
Februari ini, tersangka yang ditetapkan 
sudah berjumlah enam orang menurut 
Mendagri dan tiga orang menurut polisi. 

Semoga ambivalensi ini segera 
berakhir tak lama lagi. [M]

Di Bandara Tjilik Riwut, FPI Ditolak Masuk 

Berangkat pada Sabtu pagi (12/01), 
Ketua Bidang Dakwah Muhsin 
Ahmad al-Attas, Sekjen K.H. 

Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen K.H. Awit 
Masyhuri, dan Panglima LPI Ustad Maman 
menumpang pesawat Sriwijaya menuju 
Palangkaraya. Mereka sedianya akan 
mendarat di Bandara Tjilik Riwut untuk 
selanjutnya meresmikan FPI Kalteng dan 
dakwah dalam rangka peringatan Nabi 
Muhammad SAW. Rizieq absen karena 
sakit. 

Tetapi mereka kemudian 
diturunkan di Banjarmasin. Sebab, 
rombongan FPI Pusat ini sudah ditolak 
begitu tiba di bandara. PK-JNA diserbu 
oleh massa yang sudah siap di bandara 

sejak pagi. Mereka merangsek masuk 
ke landasan pesawat dengan menjebol 
tiang pagar bandara. Mereka segera 
berlari mendekati pesawat hingga 
berjarak hanya sekitar lima puluh meter 
dengan besenjatakan mandau. Dengan 
keadaan semacam ini, para pengurus FPI 
itu diterbangkan ke Banjarmasin setelah 
terjadi pembicaraan dengan Kasatlantas, 
Kepala Keamanan Bandara, dan kru pilot 
Sriwijaya. Sementara itu, penumpang 
pesawat yang lain turun dengan aman 
sebagaimana biasanya. 

Sebelum demo ini, para tokoh 
masyarakat Dayak menyatakan sikap 
penolakannya terhadap FPI di Kalteng. 
Gerakan Pemuda Dayak Indonesia 

Kalimantan Tengah (GPDI-KT) dan 
Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan 
Tengah menyatakan penolakan atas FPI 
sejak Kamis (09/02) melalui surat seperti 
disampaikan Yansen A. Binti, Ketua GPDI-
KT di Tambun Bungai. Dalam surat ini 
disebutkan juga bahwa Ketua Umum 
DAD Kalimantan Tengah Sabran Achmad 
telah memberi instruksi lisan dengan 
aspirasi yang sama. Penolakan ini juga 
terjadi di Palangkaraya oleh ratusan 
pemuda Dayak yang mendeklarasikan 
berdirinya Barisan Pertahanan Masyarakat 
Adat Dayak Kalimantan Tengah. Dalam 
aksi itu, Wakil Sekjen Majelis Adat Dayak 
Nasional (MADN) yang juga Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kalteng Siun Jarias dan 
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Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) 
Kalteng Lukas Tingkes turut hadir. 

Tak kurang, sehari setelah insiden 
ini, berbagai tokoh masyarakat lintas 
agama, suku, dan organisasi kompak 
menolak pelantikan pengurus FPI di 
provinsi ini. Penolakan ini tidak ada 
kaitannya agama dan suku tertentu. 
Selain itu, demi kejadian tidak terulang 
kembali, maka semua pihak wajib 
bersama-sama menjaga kebersaman 
dan ketentraman serta kerukunan umat 
beragama dan memelihara Tri Kerukunan 
Umat Beragama sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Masyarakat juga diminta menghindari 
adu domba dalam masyarakat serta 
meminta aparat menindak pelaku tugas 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Semua pihak juga diminta untuk 
meningkatkan persatuan dan kesatuan 
dengan semangat Huma Bentang di 
Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila 
Kalteng. “Semua pimpinan agama, 
ormas, dan Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (FKPD) Kalteng menyatakan 
bahwa penolakan pelantikan FPI tidak 
ada kaitannya dengan agama dan suku,” 
kata Wakil Gubernur Kalteng H Achmad 
Diran ketika membacakan pernyataan 
sikap para tokoh di Palangka Raya. 

Mereka yang dimaksud adalah 
Ketua MUI Kalteng, Ketua PW-NU Kalteng, 
Ketua PW Muhammadiyah Kalteng, 
Ketua LDII Kalteng, Ketua FKUB Kalteng, 

Ketua PGPI, Kalteng Ketua DAD Kalteng, 
Ketua Majelis Jemaat GKE Kalteng, Ketua 
PGLI Kalteng, Ketua MBAHK Kalteng dan 
Ketua GPDI Kalteng. Dalam kesempatan 
ini hadir Gubernur Kalteng Agustin Teras 
Narang, Wagub Kalteng H Achmad 
Diran, Wakil Ketua DPRD Kalteng H Arief 
Budiatmo, Kapolda Kalteng Brigjen Pol 
Drs H Damianus Jackie, Ketua Pengadilan 
Tinggi Kalteng Yohanes Ether Binti, SH M. 
Hum. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng 
DR Syaifudin Kasim, SH. M. Si, mewakili 
Danrem 102/Pjg Mayor ARH Kurniawan 
Fitriana dan Kepala Pelaksana Harian BIN 
Kalteng Brigjen IGN Anjar Pramono, S. 
Sos juga turut hadir. 

Adapun pihak Kemendagri 
menyatakan mendukung sikap ini. 
“Gubernur telah berupaya menjaga 
ketenteraman dan ketertiban. Ia 
menangkap berkembangnya situasi 
resistensi agar tidak terjadi gesekan 
di masyarakat,” kata juru bicara 
Kemendagri, Reydonnyzar Moenek 
seperti ditulis Tempo.co (14/02). Menurut 
Reydonnyzar, langkah sang gubernur 
merupakan upaya pencegahan dan 
tidak menyinggung unsur SARA sama 
sekali. 

FPI pun segera protes. Rizieq 
menyatakan bahwa yang mengepung 
bandara adalah golongan preman, 
bukan suku Dayak. “Jangan salah, yang 
mengepung FPI bukan orang Dayak, tapi 
preman,” tandasnya. Rizieq menegaskan 
bahwa kedatangan FPI ke Kalteng 
adalah karena diminta masyarakat Dayak 
membantu  konflik agrarian dengan para 
perusahaan nakal di sana. Sementara 
itu, Walikota Palangkaraya menyatakan 
bahwa, “Kami dikira memberikan izin 
untuk pembentukannya, padahal 
sampai saat ini Pemkot tidak pernah 
mengeluarkan atau menerima surat 
apapun terkait dengan rencana 
pembentukan pengurus FPI Kalteng,” 
terang Wali Kota Palangka Raya HM 
Riban Satia. 

Pengurus FPI juga melapor kepada 
aparat kepolisian. FPI mengajukan 
tuntutan pelanggaran KUHP berupa 
perbuatan tidak menyenangkan Pasal 
335, upaya perampasan kemerdekaan 

Pasal 333, perusakan secara bersama-
sama Pasal 170—pasal 170 ini juga 
ditimpalkan kepada tersangka yang 
berasal dari FPI kepada peserta aksi 
Indonesia Tanpa Kekerasan—dan 
percobaan pembunuhan Pasal 338. 
Adapun tersangkanya adalah Yansen 
Binti, Lukas Tingkes, dan Sabran seperti 
dikemukakan Rizieq. Namun perkara 
ini segera dilimpahkan kepada Polda 
Kalteng karena ia merupakan tempat 
kejadian perkara. Gubenur juga 
dilaporkan karena dianggap sebagai 
orang di balik layar penolakan terhadap 
FPI. 

Tidak puas, FPI melaporkan 
diri ke Komnas HAM.  FPI, melalui 
Munarman, melaporkan tindakan 
berupa penghadangan, pengepungan 
serta upaya percobaan pembunuhan 
yang dinilai telah mengindikasikan 
pelanggaran HAM. Mereka mengadukan 
3 point kepada Komnas HAM pada Senin 
(21/02). Pertama, konflik agrarian yang 
didera puluhan warga Kab. Seruyan 
Kalteng yang tidak mendapatkan 
perhatian dari Pemda, DPR, dan DPD. 
Kedua, penolakan masyarakat Kalteng 
atas kedatangan FPI yang menuurt FPI 
diorganisir dan dimotori oleh Agustin 
Teras Narang, Gubernur Kalteng. Ketiga, 
dugaan pelanggaran HAM berupa 
pembiaran yang dilakukan oleh Polda 
Kalteng terkait beberapa kejadian 
misalnya dugaan pembunuhan terhadap 
FPI dan pembakaran serta perusakan 
pada acara Maulid Nabi. 

Ditarik ke belakang, FPI termasuk 
kelompok kontra HAM. Pada tahun 2008 
lalu, misalnya, Sobri Lubis yang Sekjen 
FPI menyatakan bahwa ia tidak peduli 
jika membunuh orang Ahmadiyah ini 
merupakan tindakan melanggar HAM—
yang utama adalah kesesatan Ahmadiyah 
itu sendiri. “Persetan dengan kitab HAM, 
tai kucing dengan kitab HAM,” kata 
Sobri pada sebuah kesempatan tabligh 
akbar. FPI juga pernah membubarkan 
pelatihan HAM yang diselenggarakan 
untuk para waria di Depok pada 2010 
karena tidak melapor kepada tokoh 
masyarakat.  Namun, ketika merasa 
HAM-nya dilanggar, FPI mengakui hal ini. 

“Kami dikira 
memberikan izin untuk 

pembentukannya, 
padahal sampai saat ini 

Pemkot tidak pernah 
mengeluarkan atau 

menerima surat apapun 
terkait dengan rencana 

pembentukan pengurus 
FPI Kalteng,” terang Wali 
Kota Palangka Raya HM 

Riban Satia. 
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Menolak Kekerasan di Hari Kasih Sayang

Sudah jamak FPI melarang, merazia, 
dan membubarkan sebuah aktivitas 
atas nama moralitas dan nilai 

agama tertentu. Tak hanya itu, mereka 
juga tak lelah menuntut pembubaran 
Ahmadiyah yang dipandang sebagai 
umat yang sudah keluar Islam. Mereka 
bahkan pernah mengancam akan 
melakukan revolusi jika SBY tak kunjung 
membubarkan kelompok ini. Terakhir 
kali mereka merusak kantor Kemendagri 
(Kementerian Dalam Negeri) ketika 
melakukan demo menuntut tidak 
dicabutnya perda anti-miras di sembilan 
daerah. Aksi semacam ini terjadi di ragam 
waktu dan tempat namun dengan pola 

yang sama: melibatkan kekerasan.
Aparat memang bertindak namun 

ia berhenti hanya dalam beberapa 
kasus. Hukum yang ditimpakan ringan 
sehingga tidak mendatangkan efek jera. 
Pada aras inilah timbul banyak pendapat 
soal perlakuan yang pantas untuk ormas 
anarkhis semacam FPI. Keragaman 
pendapat ini tampak dari yang moderat 
hingga ekstrim: anggota dan atau 
simpatisan yang terlibat anarkhi mesti 
diadili seperti layaknya tindakan kriminal, 
aparat bertindak tegas terhadap ormas 
ini sebagaimana ormas lain tanpa rasa 
takut hingga ormas FPI mesti dibubarkan 
karena sikapnya yang konsisten anarkhis 
selama ini. Di tengah riuh perdebatan 
ini, muncul pula usulan revisi UU Ormas 
yang sudah diberlakukan sejak 1985. 
Khalayak umum bahkan punya cara 
sendiri memprotes kelakuan FPI: di 
Sulsel, mereka melawan arogansi FPI 
yang merusak warung cotto Makassar 
sedangkan di Sumut mobil ketua FPI 
di Sumut dibakar sekelompok ibu-ibu 
sebagai reaksi atas sikap arogannya. Berita 
paling mutakhir adalah penolakan FPI di 
Kalteng oleh sekelompok masyarakat 
yang jengah dengan FPI yang tak ramah. 
Mereka bukan saja didemo tapi sudah 
dirazia sejak tiba di bandara. 

Insiden terakhir inilah yang 
memantik mereka yang bergiat di 
jejaring media sosial untuk melawan 
FPI. Mengambil momentum Hari Kasih 
Sayang, mereka mengkampanyekan 
Indonesia Tanpa FPI dan Indonesia 
tanpa Kekerasan di Twitter. Aksi di dunia 
maya ini segera mengundang banyak 
pihak untuk terlibat dalam aksi damai 
di Bundaran HI pada Selasa sore (14/02). 
Peserta aksi ini lintas iman dan lintas 
gender sekaligus lintas profesi. Dari 
aktivis LSM, perempuan, laki-laki, LGBT 
hingga sutradara film turut hadir dalam 

acara ini. 
“Awalnya saya terinspirasi oleh 

gerakan penolakan warga Dayak, 
Kalimantan Tengah, yang secara terbuka 
menolak pendirian Forum Pembela Islam 
di wilayahnya,” terang Tunggal Pramesti, 
penggagas aksi. Aksi ini juga dilandasi 
oleh keprihatinan karena banyaknya 
aksi kekerasan oleh FPI namun aparat 
keamanan tak juga tegas bertindak 
sebagaimana ditulis BBC Indonesia 
(14/02). 

Vivi Widyawati menyatakan bahwa 
yang menyatukan adalah kemarahan 
yang sudah mencapai titik kulminasi. 
“Yang menggerakkan adalah kesamaan 
perasaan bahwa kami di sini sudah sangat 
marah dengan segala macam kekerasan 
yang dilakukan FPI. Makanya kemudian 
gerakan ini kemudian bernama gerakan 
Indonesia tanpa FPI, tanpa kekerasan. Ini 
sebetulnya dari berbagai macam individu 
yang ada di Jakarta. Ada pekerja pers, 
kantoran, ibu-ibu, LSM, dari organisasi 
massa yang punya kepentingan yang 
sama untuk melawan FPI,” terangnya 
sebagaimana dikemukakan dinyatakan 
KBR 68 H (20/02). 

Dimulai sekitar pukul empat 
sore, aksi ini digelar dengan nyanyian 
lagu Indonesia terlebih dahulu. Setelah 
itu disambung dengan orasi dari 
para peserta aksi, seperti Alissa Wahid 
dan Hanung Bramantyo. Hanung, 
yang cukup produktif membuat film 
bertema toleransi dan keragaman, 
menekankan perlunya memilih sikap. 
“Sebagaimana teman-teman kita yang 
ada di Palangkaraya, mereka bisa militan, 
mereka bisa menentukan kapan saya 
bisa bersikap, kita bersikap, kita bisa 
diganggu, dan tidak diganggu. Selama 
ini kita resah karena selalu dianggap 
salah,” terangnya berorasi. Militansi di 
Palangkaraya merujuk pada penolakan 

Pada tahun 2000, FPI bahkan meminta 
agar Komnas HAM dibubarkan. Terhadap 
kenyataan ini, Hesti Armi Wulan, yang 

menemui FPI memiliki jawaban sendiri. 
“Sudah merupakan kewajiban Komnas 
HAM untuk menerima pengaduan 

masyarakat,” terang Hesti seperti ditulis 
Tempo.co (23/02). 

[M]

“Yang menggerakkan 
adalah kesamaan 

perasaan bahwa kami 
di sini sudah sangat 

marah dengan segala 
macam kekerasan yang 

dilakukan FPI. Makanya 
kemudian gerakan ini 

kemudian bernama 
gerakan Indonesia tanpa 
FPI, tanpa kekerasan. Ini 
sebetulnya dari berbagai 

macam individu yang ada 
di Jakarta. Ada pekerja 
pers, kantoran, ibu-ibu, 

LSM, dari organisasi 
massa yang punya 

kepentingan yang sama 
untuk melawan FPI,” 

terang Vivi Vidyawati, 
korlap demo Indonesia 

Menolak Kekerasan
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FPI sejak tiba di bandara Tjilik Riwut. Alissa 
Wahid sendiri meminta agar kita semua 
berani bersuara. “Kita mau kerja keras 
untuk Indonesia. Kita perlu Indonesia 
lepas dari ketakutan akan kekerasan 
dari kelompok-kelompok yang merasa 
dirinya paling benar. Pemerintah itu 
takut pada orang-orang yang berani 
menyuarakan suaranya. Maka kita harus 
menyuarakan suara kita Indonesia tanpa 
kekerasan,” tandasnya.

Di sela-sela demo ratusan massa 
terus mengumandangkan “Indonesia 
Damai, Tanpa FPI, Tanpa Kekerasan”. Selain 
itu juga mereka membawa spanduk 
seperti “Tolak Kekerasan! Sudah Cukup” 
dan “Kutuk Kekerasan Atas Nama Agama”. 
Selain itu terdapat spanduk bertuliskan 
“Hadiah Valentine’s untuk Habib Rizieq”. 
Spanduk ini direnggut oleh beberapa 

orang karena mereka tak terima dengan 
slogan Valentine disandingkan dengan 
Habib. Mereka juga meneriakkan 
slogan antihomoseksualitas dan sempat 
memukuli pengunjuk rasa. Korban 
pemukulan adalah Bandi dan Fan 
Baga—Baga adalah anggota Jaringan 
Gusdurian yang setia mengkampanyekan 
keragaman dan menolak kekerasan.  
Ahmad Dahlan (24), Burhan (23), 
Syarifudin (44), dan J (48) diperiksa dan 
pada J, yang simpatisan FPI, kemudian 
ditetapkan tersangka pada Rabu (15/02). 
“Alat buktinya yakni visum korban dan 
rekaman video. Di situ terlihat jelas 
dia mendorong dan memukul,” jelas 
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, 
Komisaris Besar Rikwanto sebagaimana 
ditulis Kompas.com (15/02). 

Insiden ini tentu saja 

mengecawakan mengingat aksi ini 
dipindah ke depan Plaza Indonesia gara-
gara kabar penyerbuan oleh massa FPI 
dari Petamburan. Peserta aksi sudah 
‘menuruti’ kehendak aparat keamanan 
tapi ternyata terjadi penyerangan. 
“Kami sudah mengatakan kepada pak 
polisi aksi hari ini dari jam 4 sampai 
jam 6 sore. Tolong Anda jaga, kami 
masih mempercayai Anda, kami lapor 
kepada Anda kalau kami akan aksi hari 
ini. Tapi polisi mengatakan, ‘kami tidak 
jamin keselamatan Anda karena FPI 
akan datang ke sini’. Kami minta kepada 
Negara untuk antisipasi terhadap 
keberadaan organisasi-organisasi 
atas nama agama atau apapun yang 
mengancam kehidupan sipil,” keluh Ririn 
Sefsani, peserta aksi.  

[M]

GAI Yogyakarta Didemo

Massa berbendera Gerakan Anti 
Maksiat, Front Jihad Islam, 
Gerakan Pemuda Ka’bah, 

Front Umat Islam, dan Majelis Mujahidin 
Indonesia mendemo pengajian dan 
silaturahim nasional pada Jumat sore 
(13/01). Sekitar seratus orang datang 
ke acara yang berlokasi di kompleks 
SMK PIRI (Perguruan Islam Republik 
Indonesia) di seberang Stadion Mandala 
Krida Yogyakarta. 

GAI yang merupakan 
perkumpulan Ahmadiyah Lahore itu 
didemo lantaran dianggap sesat karena 
menganggap Nabi Muhammad sebagai 
Nabi terakhir. Di antara mereka terdapat 
spanduk bertuliskan “Ahmadiyah Sesat, 
Bubarkan”.  Salah satu orator menyatakan 
bahwa “Ahmadiyah harus dibubarkan 
karena mengakui Mirza Ghulam sebagai 
nabi”. Karenanya, sebagaimana ditulis 
Tempo.co (13/01), ia sesat sebab dalam 
Islam tak ada Nabi setelahnya. Orator 
lainnya membawa-bawa pemerintah 
dalam penyesatan Ahmadiyah. 
“Pemerintah pusat telah menyatakan 
bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat 
dan dilarang untuk melakukan aktivitas 

apapun. Sehingga, kami menuntut 
pembubaran organisasi ini,” terang Abu 
Chaidar dari MMI (Majelis Mujahidin 
Indonesia) seperti ditulis Berita Satu 
(13/01).

Pihak GAI menyangkal hal ini 
sebab Mirza Ghulam Ahmad bukanlah 
Nabi. “Ia adalah ulama,” terang Ketua 
Umum Pedoman Besar GAI Muslich 
Zainal Asikin. Berbagai literatur juga 
menyebutkan bahwa Ahmadiyah 
Lahore menganggap Mirza Ghulam 

sebagai mujadddid atau pembaharu 
dan mengakui Nabi Muhammad sebagai 
Nabi terakhir. Muslich menyatakan para 
pendemo mungkin mengira bahwa GAI 
adalah Ahmadiyah Qadiyan yang lazim 
disebut dengan JAI (Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia). 

Acara yang sebenarnya akan 
berlangsung sampai Sabtu itu dihentikan 
dengan alasan tidak kondusif setelah 
kedatangan Wali Kota Yogyakarta Haryadi 
Suyuti dan wakilnya ke lokasi. Haryadi 
menolak dianggap telah melakukan 
pembubaran pertemuan ini—dasarnya 
sesungguhnya adalah kesepakatan.  
“Hal ini bisa dipahami, oleh peserta 
pengajian dan panitia. Mereka sepakat 
untuk menghentikan pengajian pada 
sore hari ini juga,” kata Haryadi. Haryadi 
juga menghimbau agar para pendemo 
segera membubarkan diri karena 
kegiatan yang didemo sudah selesai. 
Sang walikota juga menghimbau agar 
menjaga Kota Yogyakarta tetap kondusif, 
aman, tentram, dan damai untuk seluruh 
warga masyarakat. Langkah hampir 
senada juga dilakukan pihak kepolisian. 
Para pendemo meninggalkan lokasi 

“Ahmadiyah di 
Yogyakarta bukanlah 

Ahmadiyah yang dilarang 
sesuai dengan pedoman 

Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, 

dan Jaksa Agung tanggal 
9 Juni 2008,” ujar M. 

Yusuf Asry, ketua tim 
investigasi Kemenag
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setelah Kapolres Kombes Polisi Mustakim 
menjamin kegiatan GAI akan selesai pada 
malam hari.  

Polisi dan TNI berjaga-jaga di 
lokasi sebab khawatir terjadi bentrok. 
Kekhawatiran ini menyusul adanya 
rapat di markas FJI Padokan, Kasihan, 
Bantul pada malam harinya. Dalam 
rapat itu disepakati bahwa mereka 
akan mengerahkan 250 orang untuk 
membubarkan acara ini. Aparat yang 
didominasi polisi wanita (polwan) 
membentuk pagar betis mencegah 
mendekati lokasi namun mereka terus 
mendesak sehingga akhirnya berhasil 
merangsek masuk. 

Kemenag (Kementerian Agama) 

menurunkan tim investigasi sepanjang 
25-27 Januari 2012. Hasilnya, para 
pendemo keliru karena GAI bukanlah 
Ahmadiyah yang dilarang dalam SKB. 
“Ahmadiyah di Yogyakarta bukanlah 
Ahmadiyah yang dilarang sesuai dengan 
pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, 
dan Jaksa Agung tanggal 9 Juni 2008,” 
ujar M. Yusuf Asry, ketua tim investigasi 
Kemenag sebgaimana ditulis Tempo.co 
(27/01). Kelompok yang dilarang dalam 
SKB Ahmadiyah adalah kelompok JAI 
(Jemaat Ahmadiyah Indonesia) atau 
Ahmadiyah aliran Qadiyan sementara 
GAI di Yogyakarta adalah Ahmadiyah 
Lahore. Yusuf juga menyatakan bahwa 

isi SKB Ahmadiyah belum tersosialisasi 
dengan baik. “Jadi salah persepsi dan 
sasaran,” kata Yusuf dalam paparannya di 
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

MUI Yogyakarta menyatakan akan 
lebih mengawasi GAI setelah kejadian 
ini. “Kami akan terus mengawasi seluruh 
aktivitas dari GAI maupun dari Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia (JAI),” kata Ketua 
MUI DIY, Thoha Abdurahman seperti 
ditulis ANTARA News (15/01). Thoha 
menyatakan bahwa kegiatan GAI ini 
tidak dilaporkan kepada MUI Yogyakarta 
padahal sudah ada kesepakatan bahwa 
seluruh aktivitas mereka untuk melakukan 
pelaporan ini.   

[M]

Bukan hanya Syiah di Karang Gayam 
yang mengalami ancaman. Di 
Garut, belasan penangut Syiah 

diamankan Polres Garut. Selama dua hari 
mereka menginap di Polres yang terletak 
di Jalan Sudirman Karangpawitan, Garut.

Para penganut Syiah dari Desa 
Margaluyu Cikajang itu, menurut 
pihak kepolisian, melapor dan minta 
dilindungi. Permintaan ini dilatari oleh 
ketersinggungan warga setelah para 
penganut Syiah secara bersama-sama 
meninggalkan khutbah Jumat yang 
masih belum selesai pada Jumat (20/01). 
Ketersinggungan ini ditindaklanjuti 

Syiah Garut Diamankan Polisi

dengan kedatangan warga kepada 
para penganut Syiah. Tujuannya untuk 
melakukan konfirmasi namun mereka 
justru terlihat marah. “Namun warga Desa 
Margamulya semakin marah sehingga 
untuk menghindari tindakan anarkis, 
ke 18 orang warga Syiah dievakuasi ke 
Mapolres Garut”, ungkap Kapolres Garut, 
AKBP Enjang Hasan Kurnia seperti ditulis 
Detik.com (27/01).

Pada Jumat (27/01) mereka 
dipulangkan kembali setelah situasi 
dirasakan aman dan mediasi digelar 
meskipun belum terjadi kesepakatan. 
“Hasilnya belum seratus persen tapi 
sudah ada kesepakatan untuk menjaga 
Garut kondusif, seluruh warga Syiah 
sudah kami kembalikan ke rumah 
masing-masing tadi pagi,” ujar Enjang 
sebagaimana dikutip Tempo.co (27/01).

Nasib Syiah di Karang Gayam 
sendiri tidak kunjung membaik. Mereka 
beraudiensi dengan Komisi III DPR 
RI untuk mengadukan pembakaran 
rumah dan pesantren serta tindakan 
diskriminatif lainnya. “Saya hanya minta 
keadilan, mereka yang berbuat (pidana) 
harus ditindak. Saya juga minta tidak ada 
lagi penindasan terhadap minoritas,” kata 
KH Tajul Muluk seperti dikutip ANTARA 
News (17/01). Tajul meminta dilindungi 

oleh para penegak hukum sebab mereka 
juga merupakan warga negara Indonesia 
sebagaimana warga yang lain.

Tajul mengungkapkan adanya 
tawaran untuk relokasi namun ia menolak 
karena tidak ada jaminan keamanan 
di dalamnya. “Kalau saya di tempat 
kelahiran dan desa kami sendiri tidak 
ada perlindungan, bagaimana kalau di 
lokasi lain yang saya tak kenal?,” kata Tajul. 
Adapun kesesatan Syiah, sebagaimana 
diungkapkan oleh beberapa pihak, bagi 
Tajul hanya merupakan rekayasa belaka. 

Kesesatan Syiah ditolak oleh 
Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj. 
Menurutnya, tidak ada yang menyesatkan 
Syiah termasuk Wahabi sekalipun yang 
merupakan aliran paling keras dalam 
Islam. Yang ada adalah perbedaan 
antara Sunni dan Syiah yang tidak perlu 
dipertajam, apalagi sampai pada taraf 
penyesatan—sesuatu yang juga terjadi 
dalam internal Sunni.  “Dalam Sunni saja 
banyak perbedaan yang tajam, misalnya 
penganut Imam Syafii dan Hanafi, itu 
saja berbeda tajam, apalagi Syiah,” terang 
Kang Said, panggilan akrabnya seperti 
ditulis Tempo.co (27/01). Pada aras ini, 
sikap yang diperlukan adalah ukhuwwah 
dan toleransi. Karenanya, ia menolak 
sikap Menag Suryadharma Ali yang 

“Namun warga Desa 
Margamulya semakin 

marah sehingga untuk 
menghindari tindakan 

anarkis, ke 18 orang 
warga Syiah dievakuasi 

ke Mapolres Garut”, 
ungkap Kapolres Garut, 

AKBP Enjang Hasan 
Kurnia
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menyatakan bahwa Syiah bertentangan 
Islam—meskipun pendapat ini kemudian 
disanggah oleh yang bersangkutan pada 
kesempatan yang lain.  

Di Bandung, Jawa Barat, Syiah 
sudah menerima ‘ancaman’ sejak 
tahun 2011. FUUI (Forum Ulama Umat 
Indonesia) meminta Gubernur Jawa 
Barat meminta agar melarang aliran ini 
satu paket dengan Ahmadiyah namun 

mereka tak surut. “Kita percaya dengan 
aparat pemerintahan kita, dengan 
pemangku kekuasaan kita, bahwa ada 
hukum, ada presiden dan sebagainya. 
Dan tidak perlu rebutan surga. Ada hal 
lain yang dapat kita lakukan daripada 
harus bicara tentang sesat menyesatkan,” 
tandas Anggota Dewan Syuro IJABI, 
Muhammad Bagir sebagaimana ditulis 
KBR 68H (12/04/11). Di Tegal, Jawa 

Tengah, sendiri telah terbit peraturan 
untuk mewaspadai aliran Syiah pada 
tahun yang sama. Yaitu, Surat Edaran (SE) 
Nomor 451.1/008 tertanggal 02 Pebruari 
2011 tentang himbauan kepada warga 
agar mewaspadai aliran Syi’ah Imamiyah 
oleh Walikota Tegal, H Ikmal Jaya, SE Ak. 
Surat ini mendapat kritik dari banyak 
pihak.

 [M]

Mengaku Atheis, PNS Ditahan

Alexander atau Aan ditangkap 
polisi pada Rabu (18/01). CPNS 
di Bappeda Dharmasraya 

Padang itu mengaku atheis. Ia tidak 
mengakui adanya Tuhan, sebagaimana 
iblis dan neraka, karena kejahatan yang 
masih tersebar di mana-mana.  “Jika 
Tuhan memang ada, kenapa hal yang 
buruk-buruk itu ada. Seharusnya yang 
ada di dunia ini, hanyalah kebaikan, 
jika memang Tuhan itu pengasih dan 
penyayang. Tuhan tidak mampu berbuat 
itu,” jelas Alexander seperti ditulis Padang 
Ekspres (19/01). Dengan keyakinan ini, ia 
meninggalkan sholat dan puasa yang 
dijalaninya sejak kecil pada tahun 2008. 

Selain itu, ia membuat akun di 
sebuah jejaring sosial. Dengan nama 
Atheis Minang, Alexander yang menjadi 
administrator, bersama 3 orang lain, 
menyebarkan wacana atheisme dalam 
setiap postingan. Postingan ini kemudian 
ditanggapi oleh para anggota grup yang 
berjumlah sekitar 1200 orang. 

Beberapa di antara mereka 

menanggapi bahkan mengkritik. 
Sebagiannya merasa resah. Alexander 
menyatakan bahwa sesama anggota 
ini tidak saling mengenal. Namun 
sepertinya mereka penasaran sehingga 
mencari Aan sampai ditemukan bahwa 
ia ternyata seorang CPNS. Ia dipukul lalu 
digelandang ke kantor polisi.  “Komunikasi 
dilakukan melalui dunia maya, sesama 
anggota ada yang tidak saling kenal. 
Saya tidak tahu apa salah saya, tahu-
tahu saat saya berada di kantor, datang 
sekelompok massa dan menghajar saya 
serta langsung membawa saya ke Polsek 
Pulaupunjung,” jelasnya. 

Setelah dimintai keterangan, Aan 
ditahan dikarenakan ancaman hukuman 
melebihi 5 tahun. Ia dijerat dengan pasal 
27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 6 
tahun penjara karena menggunakan 
fasilitas internet untuk penistaan agama, 
pasal 156 A tentang penodaan agama, 
dan pasal 260 KUHP tentang pemalsuan 
akta otentik dengan mengaku Islam 
padalah atheis. Statusnya tersangka, 
seperti dituturkan oleh Kepala Polisi 
Sektor (Polsek) Pulau Punjung AKP 
Nofrial SE, sebagaimana dilaporkan MUI 
dengan alasan akun di media sosial 
ini meresahkan warga. Polisi sendiri, 
seperti ditulis Padang Ekspres (28/01), 
menyatakan telah memeriksa enam 
saksi dan menyita print out facebook, 
komputer, dan beberapa media 
lainnya yang digunakan sebagai media 
penyebaran pahamnya. 

MUI setempat menyatakan 
bahwa atheis adalah perkara terlarang 

dalam Islam. Karenanya, MUI akan 
meminta Aan itu bertaubat. Selain atheis 
melanggar hukum positif di Indonesia 
sebab yang diakui hanya enam agama 
dan aliran kepercayaan.  Semestinya 
atasan langsung memcat CPNS semacam 
ini. “Saya meminta agar kepala dinasnya 
langsung memberi sanksi tegas, kalau 
perlu dipecat saja,” terang Ketua Bidang 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Sumbar, Gusrizal Gazahar. 

MUI menduga Aan menjadi atheis 
karena tidak belajar ilmu tauhid atau 
enggan belajar. Bisa juga, kata ketua MUI, 
sudah belajar tetapi ia belum menemui 
guru yang memberi penjelasan secara 
komprehensif. Ia pun meminta agar para 
ulama memberikan ceramah tauhid 
dalam porsi yang besar—bukan seperti 
selama ini di mana aspek hiburan lebh 
ditekankan dalam berdakwah. 

Beberapa orang mengunjungi 
Aan. Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan 
berkunjung kurang lebih sejam demi 
membuat Aan bertobat. Namun upaya 
ini sepertinya tak mempan. Namun sang 
bupati menyatakan tidak akan memecat 
yang bersangkutan selama belum 
berkekuatan hukum tetap. Selama 
menjalani proses penyidikan, ia menjadi 
urusan polisi dan jaksa. “Kita belum bisa 
mencabut statusnya sebagai CPNS. Kita 
tetap memakai praduga tidak bersalah 
karena proses hukumnya masih berjalan,” 
terangnya sebagaimana dikutip Padang 
Ekspres (20/01). 

Misi yang sama dilakukan 
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam 

Saya tidak tahu apa salah 
saya, tahu-tahu saat saya 
berada di kantor, datang 

sekelompok massa dan 
menghajar saya serta 

langsung membawa saya ke 
Polsek Pulaupunjung,” terang 

Aan
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Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti 
Dt Rajo Pangulu dan Ketua LKAAM 
Dharmasraya, Zulfikar Atut Dt Penghulu 
Besar. Dalam pertemuan sepanjang 40 
menit di ruangan Kapolres, Kapolres 
Dharmasraya AKBP Chairul Aziz juga 
turut hadir, Aan diajak berdialog supaya 
kembali ke jalan yang benar.  Pihak LKAAM 
menyatakan bergembira karena ada 
tanda-tanda perubahan pada diri Aan. 
“Syukur alhamdulillah, dia mulai berubah 
dan kita berharap dia kembali lagi ke 
ajaran agama Islam. Mari kita dukung 
dia bersama-sama. Tanggung jawab kita 
bersama untuk menyembuhkannya,” 
ucap Zulfikar Atut seperti ditulis Padang 
Ekspres (25/01). 

Sementara itu, atasan Aan 
di Bappeda menyatakan tidak akan 
menghalangi proses hukum yang 
berjalan namun ia menekankan bahwa 

kasus ini adalah atas nama pribadi, bukan 
lembaga. “Kami tak akan menghalangi 
proses hukum yang dihadapinya,” ujar 
Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya 
Adilisman seperti ditulis Tempo.com 
(19/01). 

Keluarga mengaku malu dengan 
atheisme Aan. “Apa yang dilakukan Alex 
betul-betul membuat kami malu dan 
tertekan. Kami tidak menyangka dia jadi 
seperti itu. Kami hanya berharap Alex 
bisa kembali lagi ke ajaran yang benar. 
Kami akan lakukan apapun caranya, yang 
penting dia kembali sadar, bahwa apa 
yang dianut adalah salah besar,” terang 
Armas, orang tua Aan. Aan menyatakan 
memiliki merasa bersalah namun 
alumnus Unpad (Universitas Padjajaran) 
Bandung namun menurutnya memiliki 
pemahaman yang berbeda adalah 
sesuatu yang wajar dan biasa.

Aan mengaku kepada pihak 
LKAAM yang berkunjung bahwa paham 
atheis itu mulai tertatam sejak SD hingga 
tamat kuliah tahun 2007.  Pada tahun 
2008, selepas wisuda, dia memantapkan 
diri sebagai atheis. Aan, sebagaimana 
diceritakan orang tuanya, adalah sosok 
cerdas yang selalu mendapatkan predikat 
juara kelas. Setelah merampungkan 
studinya di SMAN 7 Lubukbuaya Padang, 
Aan melanjutkan kuliah di Unpad pada 
jurusan Statistik. Setelah lulus pada 
tahun 2008, ia tinggal di Jakarta bersama 
bibinya. Pulang setahun setelahnya, 
Aan kemudian diterima sebagai CPNS 
di Dharmasraya sebagai CPNS Bappeda. 
Atasannya di Bappeda menjumpai kesan 
cerdas pada Aan serta tertutup namun 
mengedepankan rasionalitas pada 
segala hal. 

 [M]

Menghujat Tahlil, MTA Didemo

Puluhan aktivis muda NU berdemo 
di depan Gedung Nagsirah di 
bilangan Jl. Sudirman, Kudus, Jawa 

Tengah pada Sabtu (28/01). Mereka gerah 
dengan tindakan MTA yang menggugat 
tahlil dan aktivitas lainnya yang selama ini 
menjadi ritual warga NU. Mereka berasal 
dari GP Anshor, Fatayat, IPNU, IPPNU, PMII 
Kudus, dan Banser Kudus. 

Mereka melakukan demo karena 
tafsir MTA yang dirasakan menyinggung 
warga Kudus yang sebagian besar 
berafiliasi kepada NU. MTA dianggap 
menghujat tahlil yang merupakan dosa 

besar. “Pengajian yang dilakukan juga 
pernah menghujat para kiai. Hal paling 
fatal, dosa orang yang melakukan 
tahlil dianggap lebih besar dibanding 
orang yang berzina. Padahal tahlil 
sudah menjadi tradisi warga NU,” ujar 
Saiful Anas, koordinator aksi yang juga 
pengurus PP IPNU seperti ditulis KRjogja.
com (28/01). Selain itu warga NU Kudus 
juga memiliki sejunlah tradisi klasik yang 
dibawa oleh Sunan Kudus. Sikap tidak 
toleran ini jika dibiarkan terus-menerus 
akan meresahkan masyarakat. Keberatan 
lainnya adalah kegiatan ini tidak 
mendapatkan izin dari pihak kepolisian 
setempat. 

Peserta demo berangkat 
bersama-sama dengan berjalan kaki 
menuju Gedung Ngasirah setelah 
mengkonsolidasikan diri sejak pagi 
sekitar pukul 10.00 WIB. Dikoordinasi 
oleh Saiful Anas, aksi ini dimulai dengan 
tahlil di depan lokasi yang dijaga ketat 
aparat. Setelah itu, mereka bergiliran 
melakukan orasi. Saiful Anas meminta 
agar panitia mencabut seluruh bendera 
yang terpasang dalam waktu lima menit. 
Jika tidak maka mereka yang akan 

mencabutnya sendiri. Begitupun dengan 
banner selamat datang dan seragam 
yang dipakai panitia. 

Aksi ini dijaga oleh 300 personel. 
Kapolres Kudus AKBP Andik Setyono 
turun langsung. Kapolres menyatakan 
acara ini sudah diberitahukan kepada 
pihaknya namun ia meminta ada dialog 
dengan para kyai sepuh di Kudus sebagai 
bentuk penghargaan kepada tradisi yang 
sudah berjalan. “Hal ini bisa dicegah, jika 
terjalin komunikasi dari pengurus MTA 
dengan kiai sepuh di Kudus sebagai 
budaya yang dijunjung tinggi masyarakat 
setempat,” ujar AKBP Andik. 

Pengajian ini berakhir pada siang 
hari meskipun dijadwalkan selesai pada 
pukul 15.00 WIB. Sekitar 3000 ribu peserta 
mesti pulang di bawah penjagaan polisi. 
Abdur Rozaq, Ketua Panitia Pengajian 
sekaligus Ketua Perwakilan MTA Kudus 
Rozaq Al Abat, menyatakan bahwa 
acara ini bukan dibubarkan oleh massa 
pendemo melainkan sudah selesai 
sebelum Dhuhur sehingga para peserta 
yang datang segera pulang. Ia juga 
membantah bahwa MTA adalah sesat. 
“MTA hanya pengajian biasa yang 

“Hal ini bisa dicegah, 
jika terjalin komunikasi 

dari pengurus MTA 
dengan kiai sepuh di 

Kudus sebagai budaya 
yang dijunjung tinggi 

masyarakat setempat,” 
terang Kapolres Kudus 

AKBP Andik Setyono



Monthly Report on Religious Issues, Edisi XL Februari 2012 10

mengajarkan Alquran dan Hadis. Tidak 
ada yang menyimpang dari ajaran Islam,” 
terangnya seperti dikutip Mediaindonesia.
com (28/01).

MUI Kudus tidak menyalahkan 
atau maupun membenarkan aksi ini. 
Aksi ini dinilai sebagai upaya untuk 
menghindarkan keresahan masyarakat. 
“Kudus selama ini sudah kondusif. 
Masyarakat Kudus rata-rata Nahdliyyin, 
sementara MTA banyak menyinggung 
perasaan orang-orang Nahdliyyin,” 
ungkap Ketua MUI Kudus, KH. Syafiq 
Nashan sebagaimana dikutip Suara 
Merdeka (29/01).

Setelah demo ini, dikabarkan 
akan ada dialog antara GP Ansor Jawa 
Tengah dengan MTA. “Saya baru diberi 
informasi dari wilayah terkait pertemuan 
dengan pihak MTA. Kita tunggu dulu 
hasilnya,” terang Ketua PC Ansor Kudus 
Abdul Ghofar. Adapun Kepala Kantor 

Kemenag (Kementerian Agama) Kudus, 
Hambali, meminta MTA agar sementara 
waktu menghentikan aktivitasnya demi 
menjaga supaya suasana Kudus tetap 
kondusif.  PBNU sendiri menyatakan 
akan menyelidiki aktor dari demo NU. 
Namun juru bicara PBNU, Sulton Fathoni, 
menegaskan bahwa NU tidak pernah 
menyesatkan MTA. 

Bukan kali pertama MTA di demo. 
Sebelum aksi aktivis ini, MTA juga pernah 
didemo oleh masyarakat di Ponorogo 
karena mengharamkan reog dan 
mengecam tahlil yang telah menjadi ritual 
kultural warga setempat. MTA sendiri 
didirikan oleh Ustadz Abdullah Tufail 
Saputro di Surakarta pada 19 September 
1972 . MTA, sebagaimana hasil penelitian 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Jawa Tengah (2008), didirikan 
dengan semangat agar orang Islam 
memahami al-Qur’an dengan baik dan 

benar. Karena ketiadaan pemahaman ini 
mereka menjadi terpinggirkan padahal 
mereka yang berkontribusi banyak 
dalam mengusir penjajah.  

Paham mereka, sebagaimana 
terungkap dalam dokumen MTA, adalah 
lana a’maluna wa lakum a’malakum 
(bagiku amalku, bagimu amalmu). 
Mereka berpedoman pada al-Qur’an 
dan Hadits dan tidak berpegang dengan 
madzhab tertentu. Pengajiannya bersifat 
umum dan khusus. Yang khusus adalah 
kajian tafsir, diabsen, dan dihadiri para 
pengurus. Mereka memiliki radio yang 
didirikan pada 01 Maret 2007 dengan 
gelombang 109.7 MHz. Kurang elastisnya 
pemahaman dan pemahaman ajaran al-
Qur’an ketika menghadapi perbedaan 
dengan kelompok atau umat lain. 
Warga MTA juga belum mau mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
pihak lain selain Jumatan.   [M]

Massa penolak GKI Taman 
Yasmin bukan saja mendemo 
jemaat GKI Taman Yasmin di 

setiap akhir pekan. Pada Minggu (15/01), 
mereka mendemo anggota DPR, Eva 
Kusuma Sundari dan Lily Wahid yang 
meninjau jemaat.

Dengan barikade aparat yang 
belum sempat terbentuk, mereka dapat 

mendekati jemaat. Para pendemo pun 
‘berkesempatan’ mengejar jemaat 
sementara polisi berupaya mencegah 
warga mendekati jemaat. Sempat terjadi 
kejar-kejaran di antara mereka. “Tolong 
polisi jangan melindungi mereka. 
Jadinya tiap Minggu selalu datang,” tutur 
perwakilan warga dalam orasinya seperti 
ditulis Kompas.com (15/01). 

Anggota DPR Dikejar Massa Kontra GKI TKI Yasmin

Eva turun dari mobil ketika massa 
terlihat mulai mengusir jemaat. Mobil itu 
dikejar karena Eva dianggap terlalu vokal 
membela para jemaat. Anggota DPR dari 
Komisi III ini mendapat perlakuan tidak 
menyenangkan, bahkan bisa dibilang 
intimidatif. Adapun Lily yang berasal dari 
Komisi I aman. 

Seorang ibu dalam rombongan 
pendemo, seperti dituturkan Eva, 
menudingnya sambil berteriak 
mengapa Eva datang ke Taman Yasmin. 
Eva dianggap sebagai jemaat tetapi 
penjelasannya bahwa ia seorang 
anggota DPR tidak membawa tidak 
membawa manfaa. Ia justru dimarahi. 
“‘Ini daerah kami. Kenapa kamu bela yang 
salah? Mereka melakukan pemalsuan. 
Saya mau bicara dengan kamu,” Terang 
Eva menirukan sebagaimana ditulis 
VIVAnews (16/01). 

Massa lantas mengulurkan 
tangan ke arahnya dan mendorong 
serta menarik bajunya di bagian pundak. 
“Mereka melotot kepada saya. Sedih 
sekali,” rinci Eva. Melihat Eva dikepung, 

Eva disarankan masuk ke mobil namun 
menolak di awal. Karena merasa kasihan, 
Eva memilih masuk dan dibawa ke 
rumah jemaat yang sedang beribadah. Ia 
dikawal sepeda motor. Lily Wahid sudah 
di rumah ini.

Tidak beberapa lama, beredar 
info bahwa massa akan mendatangi 
rumah di mana Eva berada. Mereka 
berteriak bahwa Eva menyusup. “Eva 
penyusup. Kalau berani, keluar. Jangan 
sembunyi seperti dedemit (setan).” Polisi 
memberikan ultimatum kepada massa. 
“Jika ada yang ganggu dua anggota 
DPR di dalam, akan ditangkap.” Namun 
massa kemudian mendatangi Ketua 
RT. Jemaat dan Eva lalu membubarkan 
diri. “Ini strategi intel tampaknya,” kata 
dia. Pengalaman ini membuat Eva 
merasakan bahwa hak konstitusi jemaat 
telah dirampas oleh massa. 

Kapolsek Bogor Barat Kompol 
Hida TJ menyatakan bahwa Lily dan 
Eva memang hadir namun tidak bisa 
dipastikan mereka mewakili partai atau 
pribadi. Namun ia memastikan bahwa 

“Mereka melotot kepada 
saya. Sedih sekali,” terang 

anggota Komisi III DPR 
RI, Eva Kusuma Sundari
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kondisi aman dan kondusif. Ia membantah 
terjadinya insiden pengejaran dan 
penarikan baju. “Situasi aman terkendali, 
warga yang berorasi juga lancar. Mereka 

memang tidak menghendaki ada 
tempat ibadah di situ. Tidak ada insiden 
pengejaran atau penarikan baju,” terang 
Kompol Hilda seperti ditulis Detik.com 

(15/01). Eva sendiri menyatakan sengaja 
datang ke GKI Yasmin untuk persiapan 
rapat koordinasi soal GKI Yasmin di DPR 
yang akan digelar pada Rabu (18/01).  []

Hukuman 15 Tahun untuk Ba’asyir

Abu Bakar Ba’asyir (ABB) 
harus menerima kenyataan 
hukumannya bertambah 

enam tahun ketika Majelis Hakim MA 
menyatakan kasasinya ditolak pada 
Senin (27/02). Keputusan bernomor 
2452 K/Pidsus/2011 ini membatalkan 
putusan banding di Pengadilan Tinggi 
Jakarta sebelumnya yang mengurangi 
hukuman (ABB) menjadi sembilan tahun 
pada Oktober 2011 sebagaimana tertera 
pada amar putusan bernomor 332/
Pid/2011 PT. DKI. Putusan ini sekaligus 
menjadi penegasan berlakunya putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) 
pada 16 Juni 2011. 

“Menetapkan kembali putusan PN 
Jakarta Selatan nomor 148/Pid.B/2011/
PN Jaksel tanggal 16 Juni 2011 yang 
menyatakan terdakwa Abu Bakar Ba’asyir 
melakukan tindak pidana terorisme 
dan dijatuhi hukuman penjara selama 
15 tahun,” ujar Ketua Majelis MA, Djoko 
Sarwoko selaku pimpinan sidang yang 
dikutip oleh Kabiro Humas MA, Ridwan 
Mansyur saat mengumumkan putusan 

kasasi di Gedung MA, Jakarta Pusat seperti 
ditulis Kompas.com (27/02). Dua anggota 
majelis yang lain, Mansyur Kertayasa dan 
Andi Samsan Nganro, juga menyepakati 
keputusan ini.  Selain itu, terdakwa Ba’asyir 
membayar biaya perkara di semua 
tingkat Peradilan sebesar Rp 2.500,00. 
Alasan penolakan ini adalah Pengadilan 
Tinggi hanya mempertimbangkan 
delik materil, sedangkan tindak pidana 
teroris merupakan tindak pidana formil 
sehingga akibat dari tindakan terdakwa 
tidak perlu dibuktikan. 

Tindak pidana yang dimaksud 
adalah pelatihan militer di Bukit Jalin 
Jantho, Aceh. Pembela menyatakan 
keberatan dengan dakwaan ini karena 
menganggap bahwa pelatihan tidak 
seharusnya digolongkan dalam tindak 
terorisme. Adapun kepemilikan senjata 
illegal diakui oleh pembela ABB namun 
pasal yang digunakan adalah pasal 
dalam UU Darurat sehingga sepenuhnya 
ABB bebas dari dakwaan terorisme 
sebagaimana termuat dalam Pasal 14 jo 
Pasal 7 UU No 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme sebagai Undang-Undang.  

TPM (Tim Pembela Muslim) 
selaku pembela ABB menyatakan akan 
melakukan PK (Pengajuan Kasasi) jika 
yang diungkapkan di media massa 
adalah benar karena pihaknya belum 
menerima salinan putusan sidang. Pokok 
persoalan yang menjadikan mengajukan 
PK, bukanlah masa hukuman melainkan 
adanya intervensi AS dalam putusan ini. 
“Sudah pasti kalau ini ada campur tangan 
AS, karena apa yang diputuskan MA ini, 
kok berkaitan dengan pernyataan AS 
itu ke Ba’asyir,” tutur Akhmad Kholid dari 
TPM sebagaimana ditulis Okezone.com 
(28/02).  

Pernyataan yang dimaksud adalah 
pernyataan yang dirilis Departemen 
Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat 
yang menegaskan bahwa JAT (Jamaah 
Anshorut Tauhid) pimpinan ABB sebagai 
organisasi teroris. Status ini diberikan 
terkait keterlibatan JATdalam serangan 
terorisme di Indonesia, misalnya 
pengeboman Gereja Bethel Injil Sepenuh 
(GBIS) Kepunton Solo. JAT juga dinilai 
terlibat dalam perampokan sejumlah 
bank untuk membeli senjata dan bahan 
peledak. Mereka juga memutus sistem 
keuangan internasional jaringan JAT. 

JAT sendiri menyebut hukuman 15 
tahun ini sebagai “kedzaliman sekaligus 
makar penguasa thaghut kepada ulama 
yang istiqomah dalam menegakkan 
tauhid dan memperjuangkan syariat 
Islam”. Mereka memiliki pendapat 
yang hampir senada dengan TPM 
terkait intervensi pihak asing. “Kami 
menengarai  keputusan MA tersebut 
dipengaruhi oleh rilis yang dikeluarkan 
DEPLU Amerika Serikat pada tanggal 23 
Februari 2012 sehingga patut diduga 
Keputusan Kasasi MA sarat dengan 
intervensi Amerika, dan jika ini benar 
terjadi maka peradilan di Indonesia 
tidak lagi berdasar hukum yang sah dan 
adil tetapi berdasarkan pesanan asing 
yakni Amerika. Dan nampaknya MA lebih 
takut pada Amerika daripada Allah SWT,” 
terang press release JAT tertanggal 28 
Februari 2012. 

Komisi Yudisial (KY) menyatakan 
bahwa kasasi ABB tidak boleh 
diintervensi. Jika terdapat indikasi kuat 
adanya intervensi maka KY, sebagaimana 
dinyatakan Ketua KY Eman Suparman, 
tindak segan-segan untuk turun langsung 
menginvestigasi hal ini. 

 [M]

“Menetapkan kembali 
putusan PN Jakarta 
Selatan nomor 148/

Pid.B/2011/PN Jaksel 
tanggal 16 Juni 2011 yang 

menyatakan terdakwa Abu 
Bakar Ba’asyir melakukan 

tindak pidana terorisme 
dan dijatuhi hukuman 

penjara selama 15 tahun,” 
ujar Ketua Majelis MA, 

Djoko Sarwoko
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Analisis
Aksi menolak FPI di Palangkaraya dan Bundaran HI merupakan respons kejengahan masyarakat atas berulangnya kekerasan 1. 
oleh ormas FPI sekaligus tidak tegasnya aparat keamanan menyikapi hal ini. Aksi ini bukan reaksi pertama kali karena ibu-ibu 
di Medan telah membakar mobil ketua FPI setempat karena sikapnya yang arogan. Sayangnya, aparat tidak bertindak cepat 
sehingga aksi penolakan, jarang sekali ormas ditolak, dalam berbagai bentuknya ini terus menjalar ke berbagai tempat 

Meskipun teguran Mendagri terhadap aksi anarkhi FPI sudah sangat terlambat, ia layak disaluti, asalkan ditindaklanjuti dengan 2. 
aksi kongkrit. Hal senada juga perlu ditujukan kepada putusan kasasi MA yang mengukuhkan kembali vonis 15 tahun untuk 
Abu Bakar Ba’asyir mengingat bahaya terorisme yang tidak ringan bagi keragaman di negeri ini

Usulan percepatan pembubaran melalui revisi UU Ormas akan menjadi upaya bunuh diri demokrasi di negeri ini. Jika 3. 
mekanisme ini dijalankan, bukan mustahil akan banyak ormas yang berguguran tanpa sebab mengingkat seringkali regulasi 
semacam ini digunakan rezim penguasa seenaknya sendiri

Seperti disinggung pada MRoRI sebelumnya, persoalan penyesatan dan seringkali berujung pada tuntutan pembubaran 4. 
adalah soal politis belaka sebagaimana yang menimpa GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia) di Yogyakarta. Oleh ormas-ormas 
Islam, yang terbiasa memakai standar MUI, kini menyesatkan GAI yang tidak termasuk dalam kategori sesat versi MUI dengan 
mengabaikan kategori ada tidaknya pengakuan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Inkonsistensi seperti berdampak 
negatif yang tidak sedikit bagi kehidupan kita yang beragam, apalagi jika aparat setempat tidak bertindak sebagaimana 
mestinya

Nalar yang waras memang menjadi barang langka di negeri ini sebagaimana terjadi di Garut. Ketika jemaat Syi’ah setempat 5. 
meninggalkan sholat Jumat, yang perlu diklarifikasi sebabnya, masyarakat setempat justru mendatangi mereka beramai-
ramai dan ujungnya intimidasi. perbuatan tidak menyenangkan yang diterima Eva Kusuma Sundari, anggota DPR Komisi III. 
Termasuk dalam kategori ini adalah Pihak Syiah akhirnya memilih mengungsi ke kantor polisi daripada menghadapi situasi 
seperti ini 

Para pendukung delik penodaan terhadap agama kini memiliki alasan baru atheisme. Seperti halnya aliran sesat, mereka 6. 
pun diperlakukan dengan rumus yang sama: dilaporkan polisi dengan pasal penodaan agama, dipenjara, dan ditobatkan. 
Soal keberagaman, dengan demikian, bukan lagi soal penghayatan akan keyakinan atau keimanan tertentu melainkan 
urusan mendisiplinkan keberagaman individu atau kelompok tertentu sehingga ia berjalan sesuai dengan pemahaman yang 
diinginkan—biasanya pemahaman agama dari kalangan arus utama. Urusannya menjadi kategori (bermasalah) sesat dan 
tidak sehat atau theis dan atheis sebagaimana kategori normal dan tidak normal yang didedahkan oleh Foucault

Setelah didemo di Ponorogo, giliran MTA diprotes di Kudus merupakan penghargaan terhadap keragaman yang belum bisa 7. 
tercipta dengan baik karena penyebaran ajaran oleh kelompok lain diiringi dengan rasa benci (hate speech)

Rekomendasi
Aparat keamanan seharusnya menindak tegas para pelaku kekerasan tanpa mempedulikan asal-usul ormas dari mana ia 1. 
berasal. Sebab, pembiaran yang berlarut-larut akan berpotensi menciptakan spiral kekerasan, mengutip Camara, berdimensi 
horizontal 

Undang-undang Ormas 1985 perlu direvisi namun bukan untuk mempercepat proses pembubaran ormas anakhis seperti FPI 2. 
sebagaimana diwacanakan oleh Mendagri. Revisi UU Ormas hendaknya menekankan pentingnya kebebasan ekspresi beserta 
kode etiknya, terutama tekanan keras kepada kekerasan. Kekerasan sepenuhnya menjadi urusan para penegak hukum karena 
termasuk dalam kategori tindakan kriminal

Kita perlu menginternalisasi pentingnya keberagamaan yang bersambung dengan nilai etik sosial. Dalam aras ini, semangat 3. 
keberagamaan perlu disandingkan dengan norma hidup bersama yang humanis agar tidak terjadi intimidasi, konflik, dan 
penyebaran rasa benci. MTA tidak perlu menyinggung ritual NU dalam kegiatan dakwah atau pengajian, misalnya, atau 
masyarakat di Garut seharusnya menyambangi pemukiman Syiah setempat secara beramai-ramai sebagai protes karena 
meninggalkan khutbah sholat Jumat yang belum selesai sebagaimana umat Islam yang kontra GKI Taman Yasmin tidak perlu 
menyerang atau mengejar Eva Kusuma Sundari demi membuktikan kesalehannya  

Sudah semestinya para tokoh agama dan tokoh masyarakat mengawasi para warganya. Mereka yang dianggap menyimpang, 4. 
karena berperilaku sesat dan tidak percaya Tuhan, tidak perlu ditertibkan dengan UU Penodaan Agama. Aturan ini tidak akan 
memberikan reparasi, jika hal ini yang sesungguhnya diinginkan, melainkan hukuman badan yang seringkali memperteguh 
keyakinan


