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Tidak terperikan membayangkan perasaan keluarga korban tragedi 
Cikeusik. Para pelaku bukan hanya diganjar dengan pidana ringan 
tetapi mereka tak dipersalahkan dengan pasal pembunuhan. 
Padahal, perbuatan pelaku telah mengakibatkan terbunuhnya tiga 
orang jemaat Ahmadiyah. Tetapi demikianlah kenyataan. Deden 
Sudjana, yang korban, bahkan turut diganjar hukuman enam bulan 
dipotong masa tahanan. Sungguh terlalu. Pada aras ini, supremasi 
hukum tak bisa diharapkan sehingga menjadi permakluman semata 
jika Deden tak banding. Karena satu hal: ia pasti kalah. Sikap ini juga 
tergambar di Makassar. Aparat tak tegas terhadap aksi semena-mena 
FPI setempat.

Berita buruk ini bersambung ke Bima. Di Bima, tepatnya di pesantren 
Umar bin Khattab (UBK), ditemukan bahan untuk merakit bom. Bukan 
itu saja, karena ternyata para santrinya bersenjatakan perang dan 
bahkan telah membunuh seorang polisi dengan alasan keagamaan. 
Pengasuhnya, oleh pihak MUI, setempat dianggap sebagai bagian 
jamaah takfir karena mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Ini 
berita baru—berbeda dengan ‘tradisi’ razia—mengingat pesantren 
biasanya lekat dengan nilai moderat dan bahkan oleh penelitian 
LP3ES (2007) dinilai menjadi ladang penyemaian budaya perdamaian. 
Pesantren yang santrinya hanya puluhan ini ternyata memiliki 
tradisi lain. Beberapa berita sejenis antara lain penyegelan masjid 
Ahmadiyah di Samarinda dan nestapa jemaat GKI Ciekusik akibat 
Walikota Bogor yang tidak mematuhi fatwa hukum MA. 

Berita baiknya, terdapat partai politik yang berencana menarik 
dukungan terhadap Walikota Bogor karena tidak patuh hukum. 
Jika ini terjadi, ia tentunya akan menjadi preseden baik di masa 
depan: bahwa kepentingan politik tidak selamanya menuhankan 
pragmatisme belaka tetapi juga nilai-nilai yang substansial dipegang 
teguh. 

Selamat membaca...
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Tragedi berdarah Cikeusik yang 
memakan tiga orang korban tewas 
dan lima orang luka menemui 

titik akhir. Dengan pengawalan dari 
ratusan polisi, hakim Pengadilan Negeri 
Serangi membacakan putusannya pada 
Minggu (31/07). Dihadiri oleh banyak 
orang, termasuk pendukung terdakwa, 
diadakan pemeriksaan satu per satu 
kepada yang akan memasuki ruang 
pengadilan. 

Ke-12 terdakwa menerima 
hukuman yang berkisar antara 3-6 
bulan. Sementara, tuntutan berkisar 
7-9 bulan: 7 bulan untuk Kyai Ujang 
Muhammad Arif dan 9 bulan untuk 
Deden Sujana yang merupakan jemaat 
Ahmadiyah. Kyai Ujang, misalnya, 
yang diduga menyebarkan sms untuk 
melakukan pembubaran Ahmadiyah 
dan menggunakan pita biru sebagai 
penanda kelompok pro pembubaran 
Ahmadiyah didakwa pasal 170 ayat 1 
dan ayat 2 ke-1 dan ke-3 KUHP juncto 
Pasal 160 KUHP dengan tuntutan 7 bulan 
penjara. Padahal, pasal ini menyediakanPadahal, pasal ini menyediakan 
ancaman pidana maksimal 6 tahun. Di 
tangan hakim, tuntutan ini berkurang 
1 bulan dari tuntutan JPU (Jaksa 
Penuntut Umum) yang dipimpin Mad 
Yunus dengan Pasal 160 KUHP sebagai 
dasarnya. ”Perbuatan terdakwa dengan 
menghasut baik secara lisan maupun 
tulisan sehingga menyebabkan orang 
lain melakukan tindak pidana,” kata 
Hakim Ketua Rasminto seperi ditulis 
Jurnal Nasional (03/08). Ujang pun akan 
segera bebas pada 9 Agustus 2011 sebab 
ia sudah ditahan sejak 16 Februari lalu. 

Idris Mahdani, yang dalam video 

Vonis Ringan untuk Tragedi Cikeusik
Oleh: Nurun Nisa’

tragedi mengancungkan golok dan 
berteriak “Kafir, Kafir!” didakwa dengan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 
juncto Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 
KUHP. Idris yang juga merusak rumah 
Ismail Suparman dikenai tuntutan 
6 bulan penjara dan oleh hakim 
diputuskan menjadi 5 bulan 15 hari. 
Sementara itu, remaja 17 tahun yang 
didakwa mengeroyok korban tewas 
Roni Pasaroni dan Warsono sekaligus 
merusak Toyota Innova ‘hanya’ dijatuhi 
hukuman 3 bulan penjara. Total jenderal, 
dari 12 terdakwa yang disidangkan, 10 
orang divonis enam bulan dan 2 orang 
lainnya divonis kurang dari 6 bulan. 
Yang menarik, dan tentu saja janggal, 
tidak satupun terdakwa dikenai pasal 
pembunuhan oleh JPU. 

Kejanggalan yang lain adalah 
vonis 6 bulan dari tuntutan 9 bulan yang 
diajukan JPU padahal pada saat yang 
bersamaan majelis hakim menyatakan 
Deden adalah korban dan tidak 
melakukan penghasutan. Meski Deden 
keberatan, kepada KBR 68 H (15/08), ia 
mengaku tak akan mengajukan banding 
karena ia pasti kalah. 

Vonis ringan ini segera ditanggapi 
oleh banyak pihak dengan nada kecewa. 
Firdaus Ahmadiyah, humas Ahmadiyah 
DKI Jakarta yang tekun mengikuti 
persidangan ini mengatakan bahwa 
vonis ini menjadi semacam persetujuan 
negara terhadap kekerasan Ahmadiyah. 
“Vonis ini bisa menjadi yurisprudensi 
bahwa negara mendukung legalisasi 
kekerasan terhadap Ahmadiyah,” terang 
Firdaus. 

Bagi Setara Institute, terdakwa 
tragedi Cikeusik yang menyebabkan 
perusakan, penganiayaan, dan 
pembunuhan seharusnya mendapat 
vonis kurang lebih 20 tahun penjara. 
Karena pentingnya kasus ini, Hendardi, 
Ketua Setara Institute, menyatakan 
akan mendatangi kejaksaan dan komisi 
yudisial untuk memeriksa pemeriksaan 
terhadap pihak-pihak terkait 
sehubungan dengan [rendahnya] vonis 
kepada para terdakwa. Hal yang hampir 
senada juga diusulkan oleh Indriaswati 
Dyah Saptaningrum dari ELSAM. “Kami 
meminta ada perhatian lebih dari Komisi 
Kejaksaan untuk segera membuat 
penyelidikan atas kinerja jaksa-jaksa yang 
bekerja untuk kasus Cikeusik ini,” jelas 

Indri setelah tuntutan dibacakan seperti 
ditulis KBR 68H (03/08). Penyelidikan ini 
diperlukan karena ELSAM melihat ada 
kemungkinan pelanggaran pedoman 
umum berperilaku bagi jaksa dan juga 
kemungkinan adanya pelanggaran 
hukum acara selama proses pengadilan 
berlangsung. 

Komisioner HAM Nurcholish 
mendesak kejaksaan segera mengajukan 
kasasi atas vonis para penyerang 
warga Ahmadiyah. Dalam hal ini, 
laporan masyarakat kepada Komisi 
Kejaksaan seputar tekanan terhadap 
JPU bisa dijadikan bahan bagi jaksa 
untuk membuka pengadilan lagi lewat 
kasasi. “Secara hukum itu sulit untuk 
dibuka lagi sidangnya. Tapi nanti bisa 
jadi bahan pertimbangan di tingkat 
banding atau pun kasasi,” terang 
Nurcholish sebagaimana ditulis KBR 
68 H (31/03). Laporan yang dimaksud 
adanya tekanan yang begitu kuat dari 
masyarakat soal tuntutan hukuman yang 
berakibat mengerikan. “Temuan yang 
saya dapatkan adalah adanya tekanan 
yang begitu kuat dari masyarakat 
kalau itu dituntut tinggi itu akan terjadi 
pertumpahan darah yang luar biasa,” 
terang Ketua Komisi Kejaksaan Halius 
Husain seperti ditulis KBR 68 H (01/08). 
Tekanan ini ditujukan kepada baik 
hakim maupun JPU sehingga lahirlah 
kesepakatan [untuk menuntut dan 
memvonis ringan].  

Bagi Step Vaessen lain lagi. Jurnalis 
al-Jazeera asal Belanda itu menyatakan 
bahwa vonis yang ringan disebabkan 
kekhawatiran hakim atas pembalasan 
para jenderal yang berada di belakang 
tragedi Cikeusik. “Ada sejumlah mantan 
jendral Indonesia yang dulu berkuasa, 
berada di belakang para penyerang,” kata 
Vaessen tanpa menyebutkan jenderal 
yang dimaksud seperi ditulis RNW.com 
(08/08). Vaessen bahkan menyatakan 
bahwa kekerasan di Cikeusik adalah 
persoalan politik semata. 

Kenyataannya, JPU menerima 
vonis tersebut. “Jaksa sudah terima 
vonis tersebut. Tidak ada upaya hukum 
banding,” ujar Kepala Pusat Penerangan 
Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor 
Rachmad. Noor menyatakan bahwa 
pertimbangan yang dilakukan sudah pas. 
“Pertimbangan dari JPU, bahwa putusan 
tersebut sudah sesuai dengan rasa 

“Seharusnya terdakwa 
dapat dituntut dengan 
pasal pembunuhan 
sebab penyerangan 
terhadap kelompok 
minoritas ini 
mengakibatkan 3 (tiga) 
orang tewas,” ujar 
Direktur LBH Jakarta, 
Nurcholish Hidayat
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keadilan, karena sesuai dengan bobot 
perbuatan dari masing-masing para 
pelakunya, sebagaimana yang terungkap 
dan diperoleh di persidangan,” jelas Noor 
seperti ditulis Detik.com (02/08). Jaksa, 
kata Noor, juga mempertimbangkan 
kritik dari masyarakat, termasuk dari LSM, 
namun hal tersebut tidak mempengaruhi 
jaksa. 

Indri bertambah kecewa 
karena pengadilan hanya berhasil 
menghukum mereka yang bertanggung 
jawab di lapangan, dan bukan aktor 
intelektualnya. Selain itu, tak satupun 
aparat polisi yang dijadikan terdakwa 
terkait dengan tindakan pembiaran dan 
pencegahan sebelum dan saat kejadian, 
padahal dalam rekaman video, aparat 
polisi terlihat mengerahkan aparat 
sekedarnya saja yang tidak sebanding 
dengan jumlah penyerang. Dalam 
rekaman juga dapat disimak ‘keinginan’ 
polisi untuk cuci tangan jika terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan selepas 
Deden, dari Ahmadiyah, menyatakan tak 
mau dievakuasi sebagaimana disarankan 
polisi. 

Sementara itu dari kalangan 
internasional, kecaman datang dari HRW 
(Human Rights Watch). Direktur HRW 
untuk Asia, Phil Robertson menyebut 
vonis tersebut menyedihkan bagi 
keadilan di Indonesia. Ia menganggap 
tunutan jaksa sebagai “terlalu ringan dan 
menggelikan” karena tidak mengenai 
pasal pembunuhan dan kejahatan-
kejahatan serius yang lain. 

Bagi Komnas Perempuan, vonis 
ini memupus kepercayaan publik 
terhadap hukum. “Putusan pengadilan 
ini mencedarai rasa adil, tidak hanya bagi 
korban tapi juga bangsa Indonesia. Ini 
mengeroposkan kepercayaan masyarakat 
terhadap kewibawaan hukum,” terang 
Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti 
Chudzaifah dalam siaran persnya 
sebagaimana dikutip oleh Vivanews 
(31/07). Putusan ini, kata Yuni, membuka 
peluangnya terjadinya kekerasan yang 
berulang. Sebagaimana hasil pemantauan 
di tempat lain, semisal Transito Lombok, 
kekerasan yang dimaksud juga akan 
menimpa perempuan dan anak-anak 
yang rentan terhadap kekerasan.   

Polisi dan Ulama Sweeping Miras 
Oleh: Nurun Nisa’

Polisi bersama dengan ulama yang 
tergabung dalam MUI melakukan 
sweeping miras ke sejumlah pasar 

swalayan di Kota Pasuruan pada Selasa 
(21/06). Dari sweeping ini ditemukan 
bahwa dari 20 swalayan yang di-sweeping, 
18 swalayan di antaranya menjual miras. 
Mereka memang tidak melakukan 
penyitaan terhadap produk miras, tetapi 
mereka meminta agar swalayan-swalayan 
seperti Giant, Alfamidi, Alfamart, dan 
Indomaret tidak menjual miras. Penjualan 
miras dianggap oleh para ulama telah 
mencoreng identitas kota Pasuruan 
sebagai kota santri.   

Upaya ini, menurut pihak dari 
MUI, dilakukan sebagai sebuah gerakan 
moral sekaligus menyongsong bulan 
Ramadlan dan revisi perda miras yang 
sedang berjalan. “Yang kami lakukan saat 
ini hanya gerakan moral. Di samping ini 
terkait perda miras yang tengah direvisi, 
sekaligus juga menjelang datangnya 
Ramadhan,” terang Habib Abu Bakar bin 
Hasan Assegaf seperti ditulis ANTARA 
News (22/06). Terhadap permintaan 

ini, pengelola swalayan menyatakan 
kesanggupannya asalkan dibuatkan surat 
tertulis untuk dilaporkan kepada atasan.  
“Hari ini juga akan langsung kami tarik. 
Tapi sebagai pertanggungjawaban dan 
laporan kepada atasan, kami meminta 
adanya surat tertulis,” kata Dedi, salah 
seorang pengelola swalayan. 

Sweeping dengan didampingi 
polisi dan satpol PP itu juga sebagai 
peringatan menyusul direvisinya Perda 
Miras kota ini. “Saat ini hanya peringatan 
saja agar supermarket di Kota Pasuruan 
tidak menjual minuman keras. Namun jika 
kemudian diketahui tetap ngotot, kami 
akan meminta aparat yang berwenang 
untuk melakukan penyitaan,” kata KH Said 
Kholil, Ketua MUI Kota Pasuruan. Revisi 
perda, menurut Tribunnews (22/06), ini 
berupaya “mencari pemahaman antara 
hukum positif negara dengan hukum 
Syariah Islam”. “Pemahaman antara miras 
dan minuman beralkohol itu yang saat ini 
tengah dibahas. Tapi bagi kami, minuman 
beralkohol berapa pun kadarnya, tetap 
masuk dalam kategori ‘khamar’,” kata 

“Saat ini hanya 
peringatan saja agar 

supermarket di 
Kota Pasuruan tidak 
menjual minuman 
keras. Namun jika 

kemudian diketahui 
tetap ngotot, kami 

akan meminta aparat 
yang berwenang 
untuk melakukan 
penyitaan,” kata 
Ketua MUI Kota 

Pasuruan, KH Said 
Kholil

 
Pengadilan atas tragedi Cikeusik bukan 
saja mengenaskan tetapi juga gagal. 
Bagi LBH Jakarta, kegagalan ini dapat 
diindikasikan melalui dakwaan JPU yang 
sangat lemah, eksaminadi saksi dan 
pembuktian yang minim, dan tuntutan 
hukuman yang sangat ringan. “Seharusnya 
terdakwa dapat dituntut dengan pasal 
pembunuhan sebab penyerangan 
terhadap kelompok minoritas ini 
mengakibatkan 3 (tiga) orang tewas,” 
ujar Direktur LBH Jakarta, Nurcholish 
Hidayat. Pendapat ini hampir sama 
dengan laporan Cikuesik Trial, yang rajin 
mengamati pengadilan tragedi Cikeusik, 
menjumpai beberapa kejanggalan. 
Hakim dan JPU, misalnya, lebih berkutat 
pada siapa yang menyerang terlebih 
dahulu ketimbang jejaring pelaku dan 
keterlibatan terdakwa dalam perkara. 
“Mereka lebih mengedepankan logika 
dan pandangan agama daripada 
pandangan hukum yang menyangkut 
sidang pidana,” ungkap laporan ini.  

[M]
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Habib Abu Bakar. 
Perda miras Pasuruan disahkan 

pada 2009 dengan tajuk “Pengawasan, 
Pengendalian dan Penertiban Peredaran 
dan Penjualan Minuman Berlkohol di 
Kabupaten Pasuruan”.  Pengesahan 
perda ini diliputi semangat pesimisme 
karena perda sebatas mengatur, bukan 
melarang peredaran miras seperti yang 
diinginkanbeberapa kalangan sehingga 
diragukan efektivitasnya. DPRD Pasuruan 
tetap memberlakukan perda pembatasan 
miras ini dengan pembatasan karena 
beralasan bahwa pasal-pasal yang 
mengatur miras bernada melarang. Di 
dalam Bab IV Pasal 5, misalnya, disebutkan 
bahwa “setiap orang atau badan hukum 
dilarang memproduksi, menawarkan, 
mengedarkan, memperdagangkan, 
menimbun, menyimpan, mengoplos, 
menjamu dan atau meminum minuman 
keras golongan B, C dan golongan D di 
seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan”. Jika 
perda diarahkan untuk melarang, maka 
ia akan di-drop di tingkat provinsi. ‘’Kalau 
kita menabrak pada aturan lebih tinggi, 

jelas didrop provinsi,” terang Ketua Pansus 
I Yasin Sudiono sebagaimana ditulis Jawa 
Pos (24/07/09). Sebab peraturan di atas 
perda, termasuk peraturan di tingkat 
nasional, hanya  membatasi miras dalam 
bentuk pengawasan, pengendalian, dan 
penertiban peredaran miras. 

Di  awal Juni, FPI Garut yang 
melakukan sweeping miras. Berbeda 
dengan sweeping a la MUI Jawa Timur, 
FPI menyita minuman keras di sepanjang 
wilayah Bayongbong, Samarang, 
Tarogong Kaler dan Kidul dan berakhir 
di pusat kota Garut pada Sabtu malam 
(04/06). Di Kota Garut, tokok Ek Bouw 
dikepung FPI karena diduga menjual 
miras. Toko Ekbouw ternyata sudah tutup 
dan pemiliknya dipaksa untuk membuka. 
Ketika kunci pintu tidak ditemukan, 
mereka mencoba membongkar paksa 
pintu tetapi akhirnya diadakan negosiasi 
dengan FPI. Massa FPI pun akhirnya 
membubarkan diri. Tetapi aksi FPI ini tak 
cukup sampai di sini: FPI mengancam 
akan merazia toko ini seminggu lagi 
jika polisi ini tidak melakukan apa-apa. 

Koordinator aksi Ustad Roni Fathillah 
menyatakan bahwa aksi ini diikuti oleh 
11 ranting FPI di kecamatan-kecamatan 
yang berada di Garut. Pihak kepolisian 
menyatakan bahwa di samping FPI 
Garut, FPI  Ciamis juga turut terlibat 
dalam razia ini. Aksi ini juga ditujukan 
untuk membubarkan tempat maksiat. 
Tak heran jika mereka turut  mengejar 
pasangan yang berpacaran di seputar 
alun-alun sepulang dari Ekbouw. 

Ratusan miras hasil razia sendiri, 
yang mayoritas berasal dari pedagang 
miras di terminal Guntur, diamankan PI 
dan selanjutnya diamankan oleh pihak 
kepolisian. Bukannya melarang, pihak 
kepolisian justru menyatakan akan 
berkoordinasi dengan FPI. “Kita akan 
berkoordinasi terus dengan FPI untuk 
menindak lanjuti minuman keras yang 
didapat dari razia ini,” terang Kepala 
Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Garut 
AKP Irfan seperti ditulis Radartasikmalaya.
com (06/06). 

 [M]

Razia Dilarang, Razia Berjalan
Oleh: Nurun Nisa’

Polri sudah menginstruksikan para 
Kapolda untuk bertindak tegas 
kepada Ormas yang melakukan 

razia menjelang dan selama Ramadhan 
ini. sebab, razia adalah wewenang polisi. 
Aparat di daerah kemudian membuat 
berbagai peraturan demi melarang 
ormas. “Tidak ada yang melakukan 
sweeping-sweeping. Mereka (Kapolda, 
Red.) kemarin telah diundang ke Jakarta. 
Makanya Kapolda selalu berkordinasi 

dengan Ormas-ormas tersebut. Makanya 
Ormas-ormas tersebut sudah diundang 
dan diberi arahan-arahan,” tegas Juru 
Bicara Kepolisian Republik Indonesia, 
Anton Bachrul Alam seperti ditulis KBR 
68H (30/07). 

Menindaklanjuti instruksi ini, 
Polda Metro Jaya, menyatakan akan 
menindak tegas razia tanpa koordinasi 
dengan aparat. “Undang-Undang secara 
resmi melarang. Dalam KUHP juga sudah 
melarang,” terang Kepala Bidang Humas 
Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharuddin 
Djafar seperti ditulis Okezone.com (15/07). 
Kombes Pol Baharuddin menganjurkan 
agar elemen masyarakat yang keberatan 
terhadap suatu hal melaporkan kepada 
yang berwajib dan mereka yang akan 
turun tangan. Polda Metro Jaya juga 
akan menurunkan personelnya sampai 
dengan 20 ribu orang. Polda Sulteng 
menyatakan niat yang sama. 

Kapolda Sulteng Brigjen Pol 
Dewa Parsana manyatakan bahwa pihak 
menggelar Operasi Cipta Kondisi untuk 
memberantas penyakit masyarakat—
seperti judi, prostitusi, minuman 
beralkohol yang dijual liar dan tanpa 

izin—yang biasanya menjadi sasaran razia 
masyarakat. Dengan nada yang hampir 
sama, Polres Jombang menyatakan akan 
berkomunikasi dengan ormas-ormas 
tersebut agar tidak melakukan tindakan 
main hakim sendiri. Juga menyiapkan 
tim khusus razia. “Menyambut bulan suci 
Ramadlan kami sudah menerjunkan tim 
khusus. Oleh karena itu, kami melarang 
keras ormas yang akan melakukan 
sweeping. Jika tetap ngotot, akan kami 
tindak tegas,” terang Kapolres Jombang, 
AKBP Marjuki. Selain tindakan tegas ini, 
pihak polisi Jombang juga menurunkan 
patroli di tempat-tempat yang rawan 
razia ormas demi mengantisipasi ulah 
mereka.

Namun lain peraturan, lain 
pelaksanaan di lapangan. Sejumlah 
ormas tetap ngotot. FPI Jombang, 
misalnya, menolak disebut melakukan 
razia, tetapi menjalankan pemantauan 
terkait tempat yang berpotensi 
menimbulkan maksiat. FPI juga 
mengaku tidak melakukan sweeping, 
melainkan semacam himbauan. 
“Orang menegakkan amar makruf nahi 
munkar kok tidak boleh,” terang Ketua 

“Namun, sejauh 
ini belum ada yang 
melaporkan ke 
Polrsetabes Makassar. 
Kalau ada, pasti kami 
proses dan tindak 
lanjuti,” ujar Kasat 
Reserse dan Kriminal 
Polrestabes Makassar, 
AKBP Himawan 
Sugeha 



Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXV, Agustus 2011   �

The WAHID Institute

FPI Jombang, Habib Abu Bakar Assegaf 
seperti ditulis Beritajatim.com (18/07). 
Abu Bakar mengaku didatangi petugas 
Polres Jombang. 

Jika FPI Jombang menampik 
larangan razia, GUIB Jawa Timur justru 
sudah merencanakan razia pada tanggal 
28 Juli 2011. Gabungan organisasi 
Islam yang terdiri dari 36 organisasi 
Islam ini—antara lain HTI, FPI, MUI, NU, 
dan Muhammadiyah—melaksanakan 
rencana ini dua hari kemudian. Mereka 
mendatangi lokalisasi Dolly dan 
sekitarnya dalam jumlah ratusan. Anggota 
GUIB ini menyebarkan tuntutan dan 
memghimbau pemilik rumah dan germo 
untuk menghentikan aktivitasnya. 

GUIB juga meminta pengelola 
wisma untuk menghentikan segala 
aktivitas lokalisasi selama Ramadhan 
serta mematuhi mematuhi ketentuan 
penutupan atau penghentian kegiatan 
operasionalnya selama Ramadan 
hingga Idul Fitri. Dasarnya, Perda Nomor 
2 Tahun 2008 Ayat 2 dan 3 tentang 
Kepariwisataan dan Keputusan Wali Kota 
Surabaya Nomor 50 Tahun 2002 tentang 

Penertiban Penggunaan Tempat untuk 
Perbuatan Asusila selama Ramadhan 
hingga Idul Fitri di Kota Surabaya. “Kalau 
melanggar, kami akan menutup paksa,” 
kata Mohammad Yunus seperti ditulis 
Jurnas.com (30/07). Entah apa yang 
dilakukan polisi. Padalah, sebelumnya 
Polda Jawa Timur menyatakan bahwa 
yang melakukan razia Ramadhan hanya 
polisi. “Ormas dan siapapun dilarang keras 
sweeping. Yang memiliki kewenangan 
adalah kepolisian,” terang Humas Polda 
Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana 
seperti ditulis VHRmedia (26/07).

Di Makassar, FPI mengambil 
puluhan botol miras berkadar alkohol 
tinggi dari sejumlah toko di Jl. Tupai, Jl. 
Cenderawasih, Jl. Nuri, Jl. La Galigo, Jl. Batu 
Putih, dan Jl. Gunung Merapi. Mereka 
juga mengancam akan menghancurkan 
barang dagangan di toko tersebut jika 
masih tetap buka pada bulan Ramadhan. 
Razia yang digelar pada Kamis malam 
(21/07) hingga Jumat dinihari (22/07) ini 
justru tidak ditindak tegas. Mereka justru 
dikawal ketat Polrestabes Makassar. 

Terhadap razia FPI ini, pihak 

kepolisian Makassar menyatakan akan 
menindak razia jika ada korban yang 
melapor. Karena tidak seorangpun 
‘korban razia’ melapor, maka tidak ada 
proses hukum bagi anggota FPI.  “Namun, 
sejauh ini belum ada yang melaporkan 
ke Polrsetabes Makassar,” terang Kasat 
Reserse dan Kriminal Polrestabes 
Makassar AKBP Himawan Sugeha, seperti 
ditulis Seputarindonesia.com (14/08). 
Polisi, kata AKBP Himawan, hadir dalam 
razia FPI untuk mengamankan sehingga 
tidak terjadi kekerasan. Pernyataan 
ini tentu kontras dengan hasil rapat 
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Fokorpimda) pada Selasa (26/07). Dalam 
forum ini disepakati adanya larangan bagi 
ormas untuk melakukan razia, terutama 
razia ormas yang tidak melibatkan 
aparat kepolisian, karena razia adalah 
wewenang polisi. Selain itu, razia sepihak 
ormas ini juga mengganggu ketertiban 
masyarakat. Kapolda Sulses Irjen Pol 
Johny Wainal Usman sendiri hadir dalam 
forum ini bersama perwakilan TNI dan 
sejumlah bupati/walikota di Sulsel.. [M]

FPI Desak SBY Bubarkan Ahmadiyah
Oleh: Nurun Nisa’

Lagi-lagi FPI mendesak SBY untuk 
mengeluarkan keputusan melarang 
Ahmadiyah di Indonesia. Setelah 

beberapa waktu lalu mengancam 
revolusi, kali ini FPI menyebut SBY 
sebagai banci. Mereka meneriakkan 
tuntutan ini pada Sabtu (30/07) di depan 
Istana Merdeka.

“Kalau Gubernur-gubernur 

sudah banyak keluarkan SK-SK larangan 
Ahmadiyah. Kenapa SBY yang laki-laki 
takut tidak membubarkan Ahmadiyah,” 
seru Habib Rizieq sebagaimana 
ditulis Tribunnews (30/07). Dalam 
kesempatan ini, Rizieq menyebutkan 
nama Ratu Atut Chosiyah, Gubenur 
Banten, yang perempuan sudah 
berani menerbitkan Pergub larangan 
Ahmadiyah di wilayahnya. “Kalau SBY 
tidak membubarkan, SBY banci,” seru 
Rizieq disambut gemuruh takbir massa 
FPI. Rizieq menambahkan kedatangan 
FPI ke Istana untuk menjantankan SBY. 
Dan jika SBY tidak juga melarang, maka 
SBY akan diturunkan. 

FPI berjanji akan terus berteriak 
nyaring selama Ahmadiyah belum 
dilarang atau dibubarkan. dibubarkan 
karena membahayakan akidah umat. 
“Pokoknya kita akan tetap menyuarakan 
perjuangan ini. Kalau pemerintah tidak 
mampu, FPI lah yang akan menumpas 
mereka semua,”  jelas Juru Bicara FPI, 
Munarman seperti ditulis Okezone.com 
(30/07).

Mereka memiliki alasan yang 

beragam soal alasan ngototnya 
membubarkan Ahmadiyah. Dari 
mulai kemungkaran agama hingga 
kekhawatiran daerahnya diserbu 
Ahmadiyah dari Jawa. “Ahmadiyah 
adalah salah satu bentuk kemungkaran 
terhadap agama. Karena itu, sekarang 
saatnya SBY harus mengeluarkan keppres 
pembubaran Ahmadiyah,” kata Habib 
Abdurrahman Assegaf, tokoh FPI seperti 
dikutip Kompas.com (30/07). Abdul Kohar 
dari FPI Jawa Barat menyatakan bahwa 
Ahmadiyah merupakan bentuk intevensi 
asing. Jika SBY membiarkan keberadaan 
asing maka sesungguhnya SBY telah 
membiarkan kedaulatan Indonesia 
diintervensi kekuatan asing. Sementara 
itu, M Mulkani dari FPI Kalimantan Tengah, 
khawatir akan banyaknya Ahmadiyah 
dari Jawa ke Kalimantan yang justeru 
menimbulkan keresahan masyarakat.  

Demonstrasi di Istana ini 
merupakan salah satu rangkain kegiatan 
FI untuk memperingati ulang tahunnya 
yang ke-13. Massa FPI sudah berkumpul 
selepas subuh di depan kediaman resmi 
Presiden ini. [M]

“Kalau Gubernur-
gubernur sudah 
banyak keluarkan 
SK-SK larangan 
Ahmadiyah. Kenapa 
SBY yang laki-
laki takut tidak 
membubarkan 
Ahmadiyah,” seru 
Ketua FPI, Habib 
Rizieq
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Ada Bom di Pesantren UBK
Oleh: Nurun Nisa’

Sebuah ledakan cukup terdengar 
dari kompleks Pesantren Umar bin 
Khattab (UBK) pada Senin (11/07). 

Segera saja ledakan yang membuat 
plafon sebuah ruangan di mess guru 
itu memancing kehebohan warga Desa 
Sonco Sanolo, Kec. Bolo, Kab. Bima 
NTB. Mereka segera berbondong ke 
areal pesantren tapi tak bisa mendekat 
sebab pesantren sudah diblokade. Santri 
menyatakan keadaan telah terkendali 
sekaligus menegaskan bahwa ledakan 
berasal dari kompor gas. Penjelasan 
ini membuat warga yang berkerumun 
segera bubar. 

Tak lama, giliran polisi Bolo 
datang ke lokasi. Kedatangan ini bukan 
sekedar reaksi, tetapi hasil pengawasan 
aparat berwajib atas pesantren asuhan 
Abrori Muhammad Aly dalam beberapa 
bulan terakhir. Pasalnya, beberapa 
waktu lalu, Mujahid yang merupakan 
salah satu pendiri pesantran ini dicokok 
Densus 88 terkait aktifitas terorisme. 
Kejadian lain yang membuat polisi awas 
adalah dibunuhnya Briptu Rokhmad 
Saefuddin oleh santri pesantren ini 
bernama Saaban Abdurahman. Santri 

ABG itu, menurut versi polisi, datang 
layaknya warga melapor ke Polsek 
Bolo pada Kamis dinihari (30/06). 
Rokhmad segera memprosesnya tetapi 
sang pelapor ternyata menusuknya 
dengan sangkur. Dengan kondisi tak 
awas, Rokhmad langsung limbung 
tetapi ia masih sempat memanggil 
koleganya yang bertugas pada hari 
naas itu. ‘’Saat pelaku mengeluarkan 
sangkur dari pinggangnya, korban tidak 
menyadarinya. Karena dikira pelaku 
berniat mau melapor,’’ terang Kapolsek 
Bolo AKP Maulana seperti ditulis JPNN.
com (01/07).

 Briptu Sukardin, sang kolega, 
mendengar jeritan itu segera datang 
dan menemui kenyataan bahwa 
Rokhmad bersimbah darah. Pelakunya 
di depan matanya sendiri dan berupaya 
melakukan hal yang sama kepada 
Sukardin. Tapi Sukardin siaga—dengan 
mengambil kursi ia berupaya menghalau 
serangan dan nasibnya lebih baik: ia 
tidak menyetor nyawanya sebagaimana 
Rokhmad. Saaban akhirnya ditangkap 
dan kepada polisi ia mengaku setelah 
Briptu Agusalim dan Briptu Rusdin turun 
tangan setelah mendengar adanya 
keributan. Kepada polisi, santri asal 
Dompu itu mengaku bahwa penusukan 
dilakukan demi menjalankan perintah 
Tuhan. Polisi, kata Saaban, menjalankan 
undang-undang pemerintah yang tidak 
sesuai dengan Islam sehingga ia dapat 
dikategorikan sebagai musuh yang harus 
diperangi. Dari mana ABG mendapatkan 
ajaran ini? Ternyata dari ustadz Saaban 
sendiri. “Dicekoki pemahaman jihad 
oleh ustad yang ada di pondok 
pesantren bahwa Polri itu dan selain 
mereka adalah kafir karena menjalankan 
undang-undang pemerintah selain 
karena perintah Tuhan,” beber Juru 
Bicara Kepolisian Daerah NTB Sukarman 
Husein seperti ditulis KBR 68 H (13/07). 
Senjata yang digunakan ternyata sudah 
disiapkan. 

Kejadian yang terakhir inilah 
yang banyak terdengar. Sebagian 
versi bahkan menyebutkan ledakan 
yang kemudian diidentifikasi berasal 
dari bom ini untuk menyerang polisi. 
Mengapa disebut bom? Penyisiran TKP 
membuktikan bahwa di kamar Ustadz 
Firdaus ditemukan pentol korek api, 

solder, sumbu ledak, kabel-kabel, dan 
sembilan bom rakitan aktif yang sudah 
disiram air. Selain itu juga ditemukan 
17 jenis barang bukti termasuk 90 
bom molotov, puluhan senjata tajam 
berbagai jenis, puluhan buku jihad, 200 
keping VCD jihad, denah Mapolsek Bolo, 
dan sejumlah nama anggota kepolisian 
setempat beserta alamatnya. Ustadz 
Firdaus alias Suryanto Abdullah sendiri 
tewas akibat ledakan bom yang diklaim 
berapa dari kompor gas itu. 

Sosok ini baru diketahui polisi 
ketika mereka mengepung pesantren 
UBK selama hampir kurang tiga hari. 
Sebuah mobil angkot warna kuning 
hendak menuju areal pesantren 
langsung dicegat polisi yang tertahan di 
luar. Menyatakan akan menjemput sang 
ustadz,mobil ini dipersilakan masuk. 
Begitu keluar, segera saja ia ditahan 
setelah yang dijemput ternyata telah 
meninggal akibat ledakan. Jenazah 
segera diambil alih oleh polisi untuk 
diotopsi. Tetapi polisi tak bisa lebih jauh 
bertindak: polisi tertahan oleh para 
santri yang menjaga pesantren dengan 
ketat dan bahkan bersenjatakan perang, 
padang, dan panah. Warga bahkan tak 
berani melewati jalan di sekitar pesantren 
karena khawatir meletus bentrok polisi 
versus santri. TKP baru bisa ditembus 
setelah pesantren UBK dikepung tiga 
hari dengan bantuan tokoh masyarakat 
setempat dan unsur-unsur yang lain 
ditambah dengan pengerahan dua 
peleton personel Densus Antiteror 
88 dan Brimob serta tim Gegana. 
Tetapi penghuni pesantren keburu 
kabur, termasuk Abrori, yang notabene 
pimpinan pesantren UBK itu sendiri. 
Beberapa waktu kemudian rumah Abrori 
terbakar dan diduga disengaja untuk 
menghilangkan barang bukti. 

Dengan keberadaan bom di 
kompleks pesantren UBK ini, mau 
tak mau pesantren ini dihubung-
hubungkan dengan jaringan terorisme. 
Faktor penguatnya, sang ustadz, 
menurut polisi pernah menjadi anggota 
Jamaah Islamiyah dan berlatih militer di 
Mindanao dan pernah bergabung dalam 
latihan militer Jamaah Anshorut Tauhid 
di Bukit Jantho Aceh Besar. Keikutsertaan 
pada latihan yang disebut terakhir 
tentu menerbitkan anggapan bahwa 

“Pondok pesantren 
itu biasanya ada kyai 
yang berpengaruh. 
Pondok pesantren 
juga tidak eksklusif. 
Sumber ajarannya 
jelas. Mereka 
tidak mengajarkan 
kekerasan. Pondok 
pesantren  juga tidak 
mengajarkan para 
santrinya untuk 
menghunus pedang 
dan membuat bom,” 
terang Menteri 
Agama, Suryadharma 
Ali
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Firdaus adalah anggota JAT—pihak JAT 
mengakui bahwa Firdaus pernah menjadi 
anggota JAT namun akhirnya keluar 
karena indisipliner. Status yang sama juga 
berlaku bagi Abrori. “Tepatnya mantan 
anggota JAT. Mereka keluar setahun lalu 
karena indispliner,” terang Juru bicara 
JAT, Sonhadi sebagaimana diberitakan 
Gatra Edisi 21 -27 Juli. Diberitakan juga 
bahwa Abu Bakar Ba’asyir, pemimpin 
JAT yang baru saja ditahan dengan pasal 
terorisme, sering hadir untuk memberi 
ceramah di tempat ini. “Rupanya pondok 
Umar Bin Khattab ini punya kedekatan 
dengan Abu Bakar Ba’asyir,” terang Ketua 
Lembaga Penelitian dan Pengkajian 
Islam Amin Djamaluddin seperti ditulis 
Kompas.com (18/07). Berstatus anggota 
JAT atau tidak, Al Chaidar yang pengamat 
teroris menyatakan bahwa ideologi 
pesantren UBK sama dengan pandangan 
pandangan Ba’asyir tentang jihad. 

Seperti dipaparkan di atas, 
Abrori melarikan diri pasca insiden ini. 
Tetapi sang ayah meminta anaknya 
tidak disangkutpautkan dengan Firdaus. 
“Insyaallah dia sudah jujur. Pada saat bom 
meledak, ia baru tahu tentang adanya 
bahan peledak di pesantren,” terang Ali 
Ghani al-Wahyubi, ayah Abrori. Meski 
demikian, kata Ali, posisi sang anak bakal 
sulit karena dia pengasuh pesantren UBK. 
Tampaknya Abrori akan melalui kesulitan 
karena sebagai khatib di Masjid Istiqomah 
di Kel. Penatoi Kec. Punda Kab. Bima 
memiliki pandangan yang berbeda—
dalam arti yang ekstrim—berikut 
jamaah di dalamnya. Abrori, misalnya, 
dikatakan menyampaikan khutbah yang 
sebagian isinya menyuarakan paham 
anti-pemerintah. Bahkan melarang 
anggotanya bekerja sebagai pegawai 
negeri karena uang negara dianggap 
haram. Khutbah sejenis pernah diprotes 
oleh Wali Kota Bima, Qurais H. Abidin, 

yang pernah berjamaah di masjid ini. 
“Saya menyebut mereka Jamaah Takfir 
karena suka mengkafirkan orang,” terang 
Ketua MUI Kab. Bima Abdul Rahim Haris 
menyikapi ke-nyeleneh-an mereka. 

Abrori yang memiliki 50 santri 
ini akhirnya meringkuk di tahanan dan 
dikenai status tersangka setelah melalui 
perburuan beberapa lama. Tersangka 
lainnya adalah Mustakim Abdullah 
(17), Rahmad Ibnu Umar (36), M. Yakub 
(26), Julkifli (23), Rahmat Hidayat (22), 
Muslamin Talib (38), dan Syahril H. Manhir 
(23). 

Keberadaan pesantren yang 
berdiri sejak 2003 ini lalu menjadi 
kontroversi. Menteri Agama (Menag) 
Suryadharma Ali menyebutnya sebagai 
“ilegal” karena tidak terdaftar. Keterangan 
ini bersambung dengan keterangan 
Departemen Agama (Depag) setempat 
yang menyatakan bahwa pesantren ini 
tidak mendaftarkan  diri. ’’Karena ponpes 
merupakan lembaga pendidikan, 
seluruh kegiatannya harus dilaporkan ke 
Kemenang. Selama ini, kami tidak pernah 
mendapat laporan dari Ponpes UBK,’’ kata 
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten 
Bima H. Yaman H. Mahmud sebagaimana 
dikutip Indopos.co.id (16/07). Mereka, 
kata Yaman, pernah menanyakan 
persyaratan pendaftaran tetapi tidak 
pernah datang kembali untuk memenuhi 
persyaratan. Karenanya, pesantren ini di 
luar jangkauan Depag sehingga tidak 
dimasukkan dalam daftar pesantren 
binaan. Walhasil, ia beredar di luar radar 
Depag dan namanya muncul kembali 
setelah ledakan ini. 

Gubernur NTB bahkan menyebut 
pesantren UBK sebagai kamp sementara 
Menag menolak pesantren yang memiliki 
puluhan santri ini disebut pesantren. 
Pesantren yang sejati, kata Menag, tidak 
mengajarkan santrinya menghunus 

pedang. “Pondok pesantren itu biasanya 
ada kyai yang berpengaruh. Pondok 
pesantren juga tidak eksklusif. Sumber 
ajarannya jelas. Mereka tidak mengajarkan 
kekerasan. Pondok pesantren juga tidak 
mengajarkan para santrinya bagaimana 
menghunus pedang dan membuat bom,” 
terang Suryadharma Ali sebagaimana 
ditulis Kompas.com (17/07). Selain itu, 
pesantren itu, harus bisa memengaruhi 
kecerdasan intelektual masyarakat dan 
mampu membangun budaya dan 
ekonomi masyarakat di sekitarnya. 
Keluhan ini nampaknya wajar karena 
Menag baru bisa memasuki pesantren 
ini 2004 setelah berbagai upaya 
ditempuh. Mereka menolak diberikan 
bantuan oleh pemerintah, dan tidak mau 
memberlakukan kurikulum pemerintah. 
“Ini ganjil, dengan tidak mau dimasuki 
oleh Kementerian Agama itu sudah 
keganjilan,” terang Suryadharma Ali 
seperti ditulis Inilah.com (13/07).

GP Ansor menuntut pesantren-
pesantren yang menganjurkan kekerasan 
dan bertentangan dengan UUD 1945 
dan Pancasila untuk ditutup, termasuk 
pesantren ini. “Jangan sampai pesantren 
diidentikkan sebagai pelaku kekerasan,” 
jelas Nusron Wahid seperti ditulis ANTARA 
News (17/07). PBNU meneriakkan aspirasi 
yang sama. “Menurut saya ditutup saja” 
terang Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil 
Siradj seperti ditulis Jurnas.com (15/07). 
Bagi Kang Said, panggilan akrabnya, 
pndok pesantren yang benar pada 
umumnya kooperatif dengan aparat 
keamanan, bukan malah menutup diri 
sehingga mengundang tanda tanya. 
Pihak Menag tampaknya akan melakukan 
langkah ini jika penyelidikan nantinya 
membuktikan ajaran radikalisme dan 
menyimpang diajarkan pesantren UBK. 
Kita tunggu hasilnya.  [M]

Masjid Ahmadiyah Samarinda Disegel  
Oleh: Nurun Nisa’

Dengan alasan meresahkan 
masyarakat, Pemkot Samarinda 
menyegel masjid ad-Dzikra di 

bilangan Komplek Perumahan Bukit 
Indah Permai pada Kamis siang (28/07). 
Pemkot juga beralasan untuk mencegah 
terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. 
“Penyegalan ini kami lakukan juga atas 

desakan berbagai pihak, terutama warga 
setempat di tiga RT, yakni RT 27, 28, dan 
RT 29 yang resah dengan aktivitas mereka 
,” kata Kepala Kesbangpol Samarinda, H 
Darjad. 

Penyegelan dilakukan oleh 
tim terpadu dari Pemkot dengan cara 
memasang stiker bertuliskan “Disegel 

Pemkot” pada dinding musholla dan 
menutupnya dengan menggunakan 
kayu. Rombongan yang dimaksud, 
menurut Mubwil Ahmadiyah Kaltim, 
terdiri dari Ketua MUI, Kepala Satpol 
PP, Kepala Kantor KementerianAgama 
Samarinda, Wakasatintel Polwiltabes 
Samarinda, anggota DPRD Kota 
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Samarinda, Kapolsek Sei Kunjang, Ketua 
RT 26, Koramil Sei Kunjang dan anggota 
FPI.  

Akibat penyegelan ini, jemaat 
Ahmadiyah Samarinda mengalami 
kesulitan beribadah mengingat masjid 
Adz-Dzikra merupakan masjid sentral 
bagi mereka. “Kami sangat terpukul 
sekali setelah mendapatkan perlakuan 
tidak baik dari Pemkot, yakni tentang 
penyegelan tempat ibadah kami. 
Sampai sekarang pun kami masih syok 
dan kebingunan mencari alternatif 
tempat ibadah,” Muhidin, Ketua Majlis 
Khuddamul Ahmadiyyah Cabang 
Samarinda dalam siaran persnya. 
Padahal, mereka ingin melakukan sholat 
taraweh pada Ramadhan ini dan sholat 
Idul Fitri setelahnya.  

AKTUB (Aliansi Anti Kekerasan 
Terhadap Umat Beragama), melalui 
siaran persnya, mengecam tindakan ini 
karena dianggap bertentang dengan 
konstitusi sebagaimana termaktub dalam 
pasal 29 (2) UUD 1945 yang menjamin 
kebebasan untuk melaksanakan ibadah. 
Selain itu, SKB 3 Menteri No. 3 Th. 2008, 
No.: KEP/A/JA/6/2008, No. 199 Th. 2008 
tentang Peringatan dan Perintah kepada 
Penganut, Anggota dan atau Pengurus JAI 
dan Warga Masyarakat dan  SK Walikota 
No. 200/160/BKPPM.II/2011 tentang 
perintah penghentian dan penutupan 
aktifitas JAI tidak menyebutkan klausul 
“penyegelan” di dalamnya. Karenanya, 
AKTUB akan melaporkan hali ini kepada 
Komnas HAM dan kepolisian.  

Menurut pihak Muballigh 
Wilayah Kalimantan Timur (Mubwil 
Kaltim) dalam berkas sepanjang 
satu halaman, menyatakan bahwa 
penyegelan ini sudah berhembus 
via sms sejak 25 Juli 2011. Sms yang 
dimaksud berasal dari Ketua RT 27 yang 
memberitahukan bahwa Pemkot akan 

melakukan penyegelan mesjid jemaat 
Samarinda oleh Pemkot Samarinda. 
Si pengirim meminta agar barang-
barang yang masih digunakan untuk 
dikeluarkan dari mesjid. Pada Kamis 28 
Juli 2011, pukul 10.00 WITA, dua orang 
intel dari Polsek Sei Kunjang datang 
ke rumah misi danmenyampaikan 
bahwa rombongan Pemkot yang 
akan melakukan penyegelan sedang 
dalamperjalanan menuju komplek 
mesjid jemaat Samarinda. 

Lima belas menit kemudian, 
rombongan dari Pemkot Samarinda yang 
dipimpin oleh Kepala Kesbanglinmas 
Kota Samarinda, Darajat tiba di rumah 
misi (Kantor Ahmadiyah, Red.). Kepala 
Kesbanglinmas menyampaikan maksud 
dan tujuan datang ke komplek mesjid 

Jemaat Samarinda yaitu untuk menyegel 
Mesjid. KepalaKesbanglinmas kemudian 
mempersilahkan Ketua MUI Kota 
Samarinda untuk menyampaikan pesan 
dilanjutkan dengan pesan dari Kepala 
kementerian Agama Kota Samarinda. 

Pihak Ahmadiyah melalui 
Mubaligh Wilayah yang didampingi 
pengurus (Sekr. Mal dan Qaid 
Majelis) kemudian mempertanyakan 
dasar hukum dilakukannya 
penyegelan. Kesbanglinmas dan 
Ketua MUImemberikan jawaban 
dengan mendasarkan kepada SK 
Walikota dan Fatwa MUI dan surat 
dari tiga Ketua RT yang menyatakan 
bahwa keberadaan Ahmadiyah telah 
meresahkan masyarakat. Ketua MUI 
sempat emosi karena Mubaligh Wilayah 
masih mendesak untuk dikeluarkan 
bukti/dasar hukum penyegelansecara 
tertulis sebagaimana keinginan Qaid 
Majelis MKAI Samarinda. Emosi yang 
bersangkutan agak mereda setelah 
Ketua Kesbanglinmas dan Kepala Satpol 
PP berjanji akan memberikan dasar 
hukum penyegelan secara tertulis. 
Mereka menegaskan bahwa syarat untuk 
dikeluarkannya dasar tertulis harus ada 
penyegelan terlebih dahulu.

Tim ini kemudian keluar dari 
rumah misi dan meminta agar barang-
barang yang berguna untuk dikeluarkan 
dari mesjid sebelum dilakukannya 
penyegelan pada 15 menit selanjutnya. 
Di Jendela depan kemudian dipasang 
kertas yang bertuliskan “Disegel 
Pemerintah Kota Samarinda” yang 
dibubuhi stempel Sekretaris Daerah 
Kota Samarinda. Penyegelan dilakukan 
selama lebih kurang 30 menit dipimpin 
langsung oleh Kepala Kesbanglinmas. 

[M]

“Kami sangat 
terpukul sekali 

setelah mendapatkan 
perlakuan tidak baik 
dari Pemkot, yakni 
tentang penyegelan 
tempat ibadah kami. 
Sampai sekarang pun 
kami masih syok dan 
kebingunan mencari 

alternatif tempat 
ibadah,” terang Ketua 

Majlis Khuddamul 
Ahmadiyyah Cabang 
Samarinda, Muhidin 

Siswa Baru Wajib Bisa Baca al-Qur’an
Oleh: Nurun Nisa’

Menyandang gelar siswa baru 
di sekolah kini bukanlah 
perkara mudah. Dengan biaya 

pendidikan yang terus menjulang dan 
tes masuk yang tentu saja tak mudah, 
mereka kini dibebani untuk memiliki 
kemampuan membaca al-Qur’an. Di 
Kota Palembang yang demikian ini 
wajib hukumnya sebagaimana tertera 
dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 

No. 17 Th. 2011 tentang Petunjuk 
Teknis Penerimaan Siswa Baru. “Sesuai 
ketentuan tersebut, setiap siswa yang 
akan masuk SMP dan SMA negeri wajib 
lulus ujian membaca ayat-ayat pendek 
dalam Al Quran,” terang Ketua Komisi 
IV DPRD Kota Palembang, Agus Tridasa 
seperti ditulis Mediaindonesia.com 
(28/06). 

Meskipun hanya berlaku 
bagi muslim, peraturan ini tak ayal 
menimbulkan problem tersendiri. Agus 
menekankan, sebagaimana ditulis 
Amperanews.com (26/06), mereka yang 
lulus baca al-Qur’an akan diprioritaskan 
untuk diterima. Dengan demikian, 
mereka yang tidak lulus dalam tes ini 
akan dinomorduakan dengan siswa 
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yang memiliki nilai yang sama dalam tes 
lainnya. Sesuatu yang sebenarnya tidak 
menjadi klausul dalam UU Sisdiknas kita. 

Situasi yang hampir senada terjadi 
di Kab. Bungo, Jambi. Penerimaan siswa 
bagi SMP yang mulai digelar 27 Juni-
3 Juli 2011 mewajibkan kemampuan 
baca al-Qur’an yang dibuktikan dengan 

sertifikat. Disyaratkan hanya bagi yang 
muslim, mereka yang sudah memenuhi 
syarat pendaftaran, mesti mengikuti tes 
ini lagi tiga bulan kemudian. Selama 
rentang bulan ini, siswa harus sudah 
pandai membaca al-Qur’an. “Ini untuk 
memotivasi agar mereka belajar mengaji. 
Dan ini juga ada kaitan dengan program 
pemerintah agar betul berjalan tidak ada 
lagi yang buta baca al-Qur’an,” terang 
Bupati Bungo Sudirman Zaini seperti 
dikutip oleh Tribunjambi.com (22/06). 
Beberapa aparat pemerintah yang lain, 
seperti Pemkot Banda Aceh dan Pemkot 
Makassar, nampaknya akan mengikuti 
jejak serupa. Dinas Pendidikan (Dindik) 
Pamekasan juga mempertimbangkan 
akan memberlakukan hal yang serupa 
tetapi keperluan kenaikan kelas.

Di Maros, kemampuan baca al-
Qur’an bahkan menjadi salah satu tolok 
ukur kenaikan pangkat PNS. Mereka 
yang sudah lulus tes ini akan mendapat 
sertifikat Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) 
untuk selanjutnya digunakan dalam 
pengurusan kenaikan pangkat. “Kalau 

“Sesuai ketentuan 
tersebut, setiap siswa 
yang akan masuk 
SMP dan SMA negeri 
wajib lulus ujian 
membaca ayat-ayat 
pendek dalam Al 
Quran,” terang Ketua 
Komisi IV DPRD Kota 
Palembang, Agus 
Tridasa 

PNS yang bersangkutan tidak bisa 
memperlihatkan sertifikat BTQ, dia tidak 
bisa naik pangkat atau mencapai PNS 
100% bagi CPNS yang masih berstatus 
80%,” terang Bupati Maros HM Hatta 
Rahman seperti ditulis Makassarterkini.
com (29/06). 

Peraturan-peraturan ini rupanya 
terus bermunculan sejak meruyaknya 
peraturan daerah (perda) bernuansa 
agama. Di Kab. Gowa misalnya sejak 
2003 telah terbit Perda Kab. Gowa No. 
07 Th. 2003 tentang Bebas Buta Aksara 
al-Qur’an pada Pendidikan Tingkat Dasar 
dalam Wilayah Kab. Gowa. Dua tahun 
sebelumnya telah muncul  di Solok 
muncul perda sejenis yang ditandatangi 
oleh sang bupati yang kini menjadi 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri): 
Gamawan Fauzi. Perda tersebut bernama 
Perda No. 10 Th. 2001 tentang Pandai 
Baca al-Qur’an bagi Murid Sekolah Dasar, 
Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
serta Calon Pengantin. Sungguh patut 
diwaspadai. [M]

Markas JAT di Mojokerto Dirusak Massa
Oleh: Nurun Nisa’

Sebuah gubuk semi permanen dan 
pagar bambu yang mengitarinya 
dirusak puluhan warga Desa Betro, 

Kecamatan Kemlagi, Mojokerto pada 
Minggu siang (17/07). “Ini bangunan 
milik kelompok teroris, meresahkan 
desa. Ayo dirusak,” teriak salah satu warga 
seperti ditulis Detik.com (17/07). Tidak ada 
aparat di lokasi sehingga massa dengan 

leluasa “menjalankan” aksinya. Perusakan 
ini di lahan seluas 1800 m ini dipicu oleh 
keinginan pemiliknya, Sutrisno yang 
merupakan ketua JAT (Jamaah Anshorut 
Tauhid) setempat, untuk menjadikannya 
sebagai markas JAT. Warga kesal dengan 
Sutrisno dan kawan-kawannya yang 
sering ke Jakarta untuk mendukung Abu 
Bakar Ba’asyir (ABB) yang terkena pasal 
terorisme. 

Selain itu, tempat  ini sering 
digunakan untuk berkumpul orang-orang 
dari daerah lain pada malam harinya. 
Sementara di pagi harinya, mereka 
melakukan senam dan lompat-lompat 
selayaknya latihan militer. “Biasanya 
mereka mengadakan latihan militer di 
belakang situ. Mereka biasanya berlarian 
sambil lompat-lompat seperti tentara,” 
kata seorang warga, Sun seperti  ditulis 
Detik.com (17/07). Dengan keadaan ini, 
warga keberatan jika kampungnya dicap 
sebagai teroris karena aktivitas-aktivitas 
ini. Selain itu, warga geram karena 
kelompok Sutrisno gemar melabeli 
amalan dan ritual ibadah warga setempat 

sebagai kafir. “Warga sangat resah, sebab 
kelompok ini mengkafirkan umat Islam 
di sini. Amaliyah ibadah warga dianggap 
sesat, syirik dan kafir,” kata Imron, tokoh 
agama setempat.Kepada mereka yang 
tidak mau bergabung dalam kelompok 
ini juga dilabel kafir. Perusakan juga 
disertai dengan penggeledahan rumah 
Sutrisno dan Likan yang diduga anggota 
JAT. Pada saat kejadian di lokasi juga 
terdapat dua anggota JAT namun mereka 
berhasil meloloskan diri. 

Dengan keberatan-keberatan ini, 
mereka lalu mengadakan pertemuan 
di balai desa setempat. Pertemuan ini 
menghasilkan keputusan untuk meminta 
agar Sutrisno menghentikan aktivitasnya 
dan mereka yang bukan warga setempat 
diminta pindah paling lambat pukul 
sembilan hari Minggu (17/07). Selain 
itu, pindah. Permintaan pindah ini 
bukan reaksi yang mengejutkan karena 
pada 2007, kelompok ini ditolak ketika 
masih bernama MMI—JAT merupakan 
organisasi baru ketika ABB pecah kongsi 
dengan Muhammad Jibril. MMI ini juga 

“Kalau tanah ini 
luasnya sekitar 1.800 
meter, Pak, saya beli 
total sekitar Rp 110 juta 
lunas. Ini rencananya 
akan saya buat usaha 
dan tempat kumpul 
anggota JAT,” kata 
Sutrisno
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pernah ditolak di desa sebelah, Desa 
Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kab. 
Mojokerto. Tetapi Sutrisno menolak 
sehingga warga melampiaskan 
kemarahannya dengan perusakan itu.

Sutrisno sendiri tak terima dengan 
peristiwa yang menimpa asetnya. 
”Saya tak terima dan akan melaporkan 
tindakan perusakan ini ke pihak berwajib. 
Ini tanah saya,dan saya tahu siapa saja 
pelaku dan provokatornya,” tegasnya. 
Ia menyatakan bahwa perusakan di 
tanahnya diprovokasi oleh Imron. Imron, 
menurutnya, adalah orang gila. “Imron 
itu mirip orang gila. Dia mengaji sendiri, 
meski tidak memiliki pengikut. Mengaji 
di musala, tak ada jamaah, tapi tetap 
mengaji. Beda dengan Ustadz Qomar, 
dia tokoh agama juga, tapi banyak 
pengikutnya,” pungkas mantan Kepala 
Desa Betro seperti ditulis Surabayapagi.
com (18/07). 

Namun Imron menyatakan 
bahwa kekesalan massa karena Sutrisno 
menolak aspirasi warga—seperti telah 
disebut di atas—adalah hal yang 
mendasari perusakan asset Sutrisno. 
Aparat kepolisian setempat menyatakan 
bahwa kejadian ini adalah implikasi 
rapat semalam sebelumnya, bukan 
sesuatu yang spontan. Sutrisno, kepada 
polisi, menyatakan bahwa lahannya 
akan didirikan bangunan untuk usaha 
kerajinan kayu dan sekaligus tempat 
kumpul jamaah JAT. “Kalau tanah ini 
luasnya sekitar 1.800 meter, Pak, saya 
beli total sekitar Rp 110 juta lunas. Ini 
rencananya akan saya buat usaha dan 

tempat kumpul anggota JAT,” katanya 
kepada Kapolres sembari menunjuk 
puing-puing bambu yang rusak 
sebagaimana ditulis Detik.com (18/07). 
Sutrisno sendiri tidak membantah 
bahwa dirinya dan beberapa temannya 
merupakan anggota JAT namun ia 
menolak jika aktivitasnya itu merupakan 
bagian dari jaringan terorisme. 
Kapolsek Kemlagi AKP Romhadi sendiri 
menegaskan bahwa perusakan itu 
dilakukan atas dasar kesepakatan warga. 
”Itu sudah menjadi kesepakatan warga. 
Karena dalam pertemuan sebelumnya, 
pihak Sutrisno menolak tuntutan warga,” 
tegas Romhadi sebagaimana dikutip 
Seputarindonesia.com (18/07). 

Namun, pihak JAT menyatakan 
yang sebaliknya: Sutrisno bukanlah 
anggota JAT dan JAT tidak memiliki 
markas di Mojokerto. “JAT sudah 
investigasi di Desa Betro, ternyata 
Sutrisno yang rumahnya dirusak itu sama 
sekali tidak pernah menjadi anggota JAT,” 
terang Direktur JAT Media Center  seperti 
ditulis Itoday.com (18/07). Peristiwa 
perusakaan, kata Sonhadi, merupakan 
buah perseteruan utang-piutang 
antara Sutrisno dan Imron di mana 
Sutrisno menggunakan nama JAT untuk 
berlindung. “Sutrisno memanfaatkan 
nama JAT dalam menghadapi Imron,” 
tambahnya. Sementara itu, sebelum 
terjadi perusakan telah beredar selebaran 
yang menyatakan bahwa Sutrisno adalah 
adalah pengikut JAT dan mengajarkan 
terorisme—Sonhadi tidak menyebut 
sebagai pelakunya. Imron. Menurutnya, 

saat ini merupakan sesuatu yang lazim 
jika seseorang menggunakan nama 
organisasi untuk kepentingannya sendiri. 
Sonhadi bahkan membandingkan 
bahwa penggunaan sentiment ini 
sebanding dengan pengakuan seorang 
debt collector sebagai anggota Densus 88 
untuk menjalankan tugasnya di Malang 
beberapa waktu lalu.

Pasca perusakan, polisi berjaga-
jaga di sekitar lokasi dan mencermati 
setiap kerumunan warga agar suasana 
kembali kondusif. Polisi ini melibatkan 
polisi dari Breto dan kepolisian desa 
terdekat—kepolisian Mojokerto 
belum diturunkan mengingat jaraknya 
yang mencapai 30 km atau satu jam 
perjalanan ke lokasi. Namun polisi tidak 
mau tergesa-gesa mengamini tuduhan 
terorisme ini. “Kita tidak bisa tergesa soal 
tuduhan teroris. Tapi memang sudah 
lama polisi juga memantau kelompok ini,” 
tambahnya. Meski begitu, kata Rohmadi, 
ia memahami tuntutan warga tetapi ia 
pun bertugas melindungi semua warga 
negara di sisi yang lain

Polisi sendiri telah memeriksa 
empat warga dan dua orang dari JAT 
untuk keperluan penyelidikan kasus ini. 
“Enam orang dari warga setempat dan 
dua dari anggota JAT sedang menjalani 
penyidikan, mereka hanya sebatas 
saksi-saksi saja terkait kasus perusakan 
kemarin. Untuk nama-namanya masih 
dirahasikan,” kata Kapolres Mojokerto 
AKBP Prasetijo Utomo. Termasuk dari 
mereka yang diperiksa adalah Sutrisno.  

[M]

Walikota Bogor Melawan Hukum
Oleh: Alamsyah M. Dja’far

Sebelum Pemerintah Kota Bogor 
mematuhi keputusan hukum, 
jemaat Gereja Kristen Indonesia 

(GKI) Yasmin Bogor akan tetap beribadah 
di trotoar. “Terpaksa kami lakukan, 
karena Pemkot Bogor mengabaikan 
hukum,” kata juru bicara GKI Yasmin Bona 
Sigalingging dalam konferensi pers di 
the Wahid Institute (WI) pertengahan 
Juli (14/07).

Sejak Pemkot menggembok 
gereja di jalan KH Abdullah Bin Nuh, 
Taman Yasmin, Bogor, 10 April 2010 
jemaat gereja memang rutin menggelar 
ibadah di trotoar. Persis di depan gereja 
ibadah mereka dijaga aparat kepolisian 
dan satpol PP. “Karena diusir polisi dan 

satpol PP, tahun 2011 kami bergeser 
beberapa meter,” tambahnya.

Pada 27 Agustus 2010, Pemkot 
sebetulnya sempat membuka segel 
gereja, plus berita acara resmi. Anehnya, 

sehari setelahnya kembali digembok.
Kasus ini mulai bergulir sejak 

2008 setelah Kepala Dinas Tata Kota 
dan Pertamanan Bogor Yusman 
Yopie membekukan Pembekuan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin. 
Alasannya muncul desakan dari Forum 
Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor. 
Surat izin pendirian gereja ini sendiri 
keluar pertama kali pada 13 Juli 2006.

Pencabutan tiba-tiba itu direspon 
pihak GKI dengan membawa kasusnya 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Bandung. GKI menang. Permohonan 
banding dan kasasi kepala Dinas Tata 
Kota juga ditolak pengadilan, termasuk 

Sumber MRORI 
juga menyebut ada 
pengusaha yang 
kecewa yang bermain 
di isu penolakan 
gereja
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Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah 
Agung (MA). Pada 9 Desember 2010, 
MA mengeluarkan putusan Nomor 
127 PK/TUN/2009 berisi penolakan 
PK dan meminta Pemkot mencabut 
pembekuan.

Anehnya, Walikota Diani Budiarto 
yang terpilih lagi menjadi Walikota Bogor 
menggandeng Achmad Ru’yat, kader 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tak patuh 
keputusan MA. Gereja tetap tak bisa 
dipakai beribadah. 

Bahkan Diani merilis Surat 
Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 
645.45-137 tahun 2011. Isi surat yang 
diteken 11 Maret 2011 itu mencabut 
Keputusan IMB GKI Yasmin yang juga 
dikeluarkannya pada tahun 2006. 
Keputusan itu dilakukan Diani setelah 
tiga hari sebelumnya mencabut surat 
pembekuan Kepala Dinas Tata Kota. Ini 
strategi Diani merespon keputusan MA. 
Pada tahun 2006, Diani adalah Walikota 
Bogor untuk periode pertama. Pada 
peletakan batu pertama pembangunan 
GKI Yasmin, Diani bahkan memberi kata 
sambutan yang dibacakan Asisten I 
Daerah. 

Atas pencabutan dan sikap ngotot 
Diani ini GKI lantas melaporkannya ke 
lembaga pemantau kinerja pelayanan 
publik Ombudsman Indonesia. GKI 
menilai Pemkot membangkang. Laporan 
dibalas Ombusman dengan keluarnya 
rekomendasi berisi tenggat waktu 60 
hari untuk Pemkot mencabut SK yang 
keluarnya pada 11 Maret itu. Ombudsman 
menilai SK pencabutan IMB GKI Yasmin 
perbuatan mal-administrasi. 

Rekomendasi dibacakan Anggota 
Ombudsman, Budi Santosa, di Gedung 
Pengadilan Tipikor, Juli lalu itu diserahkan 
kepada Sekretaris Daerah Bogor Bambang 
Gunawan, perwakilan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat Achdiat, dan Direktur 
Ketahanan Seni Budaya Agama dan 
Kemasyarakatan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo. 

Aksi Walikota ini menuai kritik 

keras. PDI-P yang merupakan salah atu 
pendukung Diani, di samping Partai Golkar, 
PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, 
dan PDK—menyatakan akan mencabut 
dukungan atas Diani karena sikapnya 
ini setelah yang bersangkutan dipanggil 
guna “mempertanggungjawabkan” 
keputusannya. “Terjadi kekhawatiran 
kawan-kawan kami di lapangan persoalan 
ini digiring pada isu agama,” terang 
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) bidang Hankam dan 
Hubungan Internasional, Andreas Hugo 
Pareira seperti ditulis Suara Pembaruan 
(26/07). Padahal, menurut Andreas, kasus 
ini merupakan murni urusan hukum. 

Kepada media Ketua Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda 
Ansor Nusron Wahid bahkan tegas 
mempersilakan Walikota keluar dari 
Indonesia. “Kalau dia tetap tidak mau 
menjalankan keputusan MA berati dia 
sudah abai terhadap UU jadi silakan keluar 
dari Indonesia,” katanya seperti dikutip KBR 
68 H (26/07). Bahkan menurutnya pejabat 
publik yang menolak menjalankan 
keputusan hukum bisa digugat ke 
pengadilan dan juga berpeluang untuk 
dicopot dari jabatannya.

Hingga kini Diani tetap menolak 
mencabut SK 11 Maret itu. Dalam 
Rapat Koordinasi Khusus di Kantor 
Kementerian Koordinator Politik Hukum 
dan Keamanaan (Kemenko Polhukam) 
Jakarta Pusat yang membicarakan soal 
status Yasmin.

Walikota yang diberitakan 
menggelar pernikahan ke-4 dengan 
gadis berusia 19 tahun itu menyebut 
empat alasan melakukan pembekuan: 
resistensi, pemalsuan, lokus yang tidak 
sesuai, dan demi menjaga stabilitas.

Kasus Yasmin itu memang 
berbuntut gugatan pemalsuan tanda 
tangan persetujuan warga sekitar 
berdirinya gereja. Ketua RT Curug Mekar 
terseret sebagai terdakwa dan sudah 
divonis pengadilan empat bulan penjara 
karena dianggap terbukti memalsukan 

42 tanda tangan warga. “Tapi kasus itu 
tak ada hubungannya dengan status 
hukum pendirian gereja,” Kata Bona. 

Pemkot sendiri mengklaim kalau 
mereka juga berusaha memfasilitasi. 
Misalnya menawarkan jemaat GKI 
Yasmin beribadah di gedung sementara, 
Gedung Harmoni Bogor. Alasannya 
trotoar bukan tempat ibadah dan bisa 
menyulut konflik. Pihak GKI Yasmin 
sempat memenuhi permintaan itu. Tapi, 
karena dianggap Pemkot tak punya niat 
baik menyelesaikan kasus ini, mereka 
kembali beribadah di jalan. Menurut 
Bona cara itu juga diambil agar publik 
tetap memperhatikan kasus ini dan tak 
tenggelam tanpa penyelesaian berarti 
seperti kasus gereja HKBP Cikeuting, 
Bekasi.

Bona menilai sikap bergemingnya 
Pemkot itu sebetulnya langkah provokatif 
yang bisa menyulut kelompok-kelompok 
masyarakat penolak kehadiran gereja 
menyerang jemaat seperti terjadi dalam 
kasus HKBP Cikeuting yang menelan 
korban penusukan dan pemukulan.

Sejauh ini isu agama yang 
sebelumnya disuarakan menurutnya 
sudah berubah dengan isu yang lebih 
“sekuler”. Jika sebelumnya yang muncul 
isu kristenisasi, kini kelompok-kelompok 
yang melarang jemaat GKI Yasmin 
beribadah di trotoar mengangkat isu 
kepentingan umum. Jika sebelumnya 
menggunakan teriakan Allahu Akbar, kini 
mereka lebih banyak menyanyikan lagu 
seperti Maju Tak Gentar atau Indonesia 
Raya. 

Di balik ngototnya sikap Diani, 
berkembang isu dugaan tukar guling 
tanah. Letak gereja itu strategis. Sumber 
MRORI juga menyebut ada pengusaha 
yang kecewa yang bermain di isu 
penolakan gereja.

Tampaknya kasus ini masih 
panjang dan tak mungkin apa yang 
dikhawatirkan Bona terjadi: kekerasan!

[M]

Sekolah al-Irsyad Akhirnya Gelar Upacara Bendera 
Oleh: Nurun Nisa’

Upacara bendera akhirnya digelar 
di SD dan SMP Al-Irsyad Al-
Islamiyyah setelah pihak sekolah 

‘dibujuk’ pihak pemerintah pada 
Senin (18/07). Dipimpin oleh Bupati 

Karanganyar, Rina Iriani, upacara ini 
berlangsung hikmat, meskipun diiringi 
demo dalam kesempatan yang sama 
semenjak pukul setengah tujuh pagi. 
Dalam demo tersebut mereka meminta 

penjelasan mengapa anak-anak dipaksa 
untuk menghormati bendera. Setelah 
mendapat penjelasan, massa FPI 
kemudian keluar dari kompleks sekolah.

Selayaknya upacara bendera para 
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siswa SD dan SMP berbaris di halaman 
di bawah komando pemimpin upacara. 
Sementara itu, dan para pegawai 
pemerintah berbaris di jalan karena 
terbatasnya luas lapangan. Upacara 
ini juga dihadiri Muspida Karanganyar 
antara lain Dandim Karanganyar, Letkol 
Inf Edi Basuki Kapolres Karanganyar, AKBP 
Edi Suroso, dan perangkat kecamatan 
setempat. 

Semuanya berlangsung 
sebagaimana biasanya sampai upacara 
pengibaran bendera diiringi lagu 
Indonesia Raya. Massa, yang sudah 
mundur, ternyata meneriakkan takbir 
‘menyaingi’ suara koor lagu dari para 
peserta upacara. Semakin tinggi suara 
takbir, suara nyanyian Indonesia Raya 
dari para pegawai pemerintah semakin 
nyaring. Sementara itu, seperti ditulis 
Joglosemar.com (19/07), tidak sedikit 
siswa yang terlihat ketakutan. Sebagian 
anak bahkan terlihat menangis 
mengalami ketegangan ini. Suansana 
kondusif kembali ketika pengibaran 
bendera, dan juga Indonesia Raya, selesai 
dinyanyikan. Takbir kembali terdengar 
tetapi bisa diredam oleh aparat. 

Dalam kesempatan upacara 
ini, Bupati selaku inspektur upacara 
menyampaikan amanat upacara 
mengenai pentingnya pendidikan 
kebudayaan. “Oleh karena itu saya 
sudah menginstruksikan pada 
satuan pendidikan, untuk melakukan 
pendidikan Pancasila kepada anak didik 
kita. Diharapkan dengan pendidikan 
Pancasila sejak dini, generasi penerus 
akan memiliki rasa cinta Tanah Air yang 
tinggi,” ujar Rina seperti dikutip Okezone.
com (18/07). Bupati juga menyatakan 
bahwa NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 
merupakan pegangan dalam hidup 
berbangsa. ”Kami menghargai hak 
asasi manusia, dan kami menghindari 
terjadinya konflik mendasar,” terang 
Bupati.

Pada kesempatan tersebut, yang 
terlihat hadir hanya Kepala SD Sarwo 
Edi. Ia menyatakan senang dengan 
terselenggaranya upacara ini. “Sekolah 
kami sekolah itu sekolah pinggiran, 
jadi kami senang atas perhatian yang 
diberikan pemerintah,” terangnya. 
Kepala Sekolah SMP Al Irsyad, Sutardi, 
tidak nampak. Beberapa siswa sekolah 
terlihat tidak menghormat bendera 
meskipun pihak sekolah berjanji akan 
menyelenggarakan upacara sesuai 
intruksi pejabat yang berwenang.

Perubahan sikap sekolah ini 
diwarnai dengan alot. Pihak Pemkab 
berkali-kali melakukan pendekatan 
secara intensif kepada sekolah Al-Irsyad. 
Mereka sempat menolak tetapi kemudian 
melunak namun meembatalkan latihan 
upacara yang sedianya digelar pada 
Jumat (15/07). “Jadi ada tiga poin yang 
masih belum sepakat. Keyakinan mereka 
bahwa hormat bendera dan menyanyi-
kan lagu Indonesia Raya serta hormat 
pimpinan upacara musyrik,” terang Ca-
mat Tawangmangu, Yopi Eka Jati Wibowo 
sebagaimana ditulis Solo Pos (16/07). 
Pertemuan yang dimaksud dihadiri oleh 
jajaran Muspika di antaranya Yopi Eko 
Jati Wibowo, Kapolsek Suwardi, dan Dan-
ramil Kapten (Inf ) yang dilakukan secara 
tertutup selama satu setengah jam di ru-
ang Kepala SMP Al Irsyad Al-Islamiyyah, 
Sutardi. Kementerian Agama (Kemenag) 
juga terlibat dalam dialog kepada pihak 
sekolah ini. Yopi menyatakan bahwa 
yayasan menyetujui upacara bendera 
sementara pihak sekolah menolak dan 
kecenderungan kedua yang lebih kuat. 

Pada akhirnya sekolah ini 
melaksanakan upacara, setelah 
bermusyawarah dengan seluruh guru dan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga 
pada Sabtu (16/07), meski dengan 
disertai absennya Sutardi yang selama 
ini getol menolak upacara bendera pada 
esok harinya. Dengan demikian, bersama 
SDIST al-Bina di Matesih, keduanya sudah 
melakukan upacara bendera. Rina sendiri 
menolak anggapan FPI, Choirul yang 
mempertanyakan tindakan Pemkab 
Karanganyar yang seolah-olah memaksa 
sekolah untuk melaksanakan upacara. 
”Kami mengetahui dari Kecamatan kalau 
Al Irsyad sudah bersedia melaksanakan 
upacara, dan kami tidak melakukan 
pemaksaan,” terang Rina. Selain itu, 
pelaksaan upacara merupakan kegiatan 
sekolah yang memiliki dasar hukum dan 
sesuai dengan aturan yang berlaku di 
NKRI—sehingga terma “paksaan” tidaklah 
sesuai. Pemkab juga sudah melakukan 

pendekatan secara persuasif terhadap 
pihak sekolah.

Sebelumnya PP (Pengurus 
Pusat) Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
melakukan intervensi kepada sekolah 
di bawah organisasinya ini. Organisasi 
ini menyatakan bahwa penolakan 
penghormatan bendera bukan 
pendapat organisasi, melainkan opini 
Sutardi pribadi. Untuk keperluan ini, PP 
Al-Irsyad melansir siaran pers pada 8 
Juni 2011 seperti termuat dalam situs 
resmi mereka. Ditandatangani oleh 
Ketua Umum H. Abdullah Djaidi, pers 
rilis bernomor 032.B.PP.06.2011 ini berisi 
tiga hal. Pertama, bahwa sikap al-Irsyad 
al-Islamiyyah terhadap penghormatan 
bendera Merah Putih, menyanyikan 
lagu Indonesia Raya maupun terhadap 
lambang-lambang negara lainnya sesuai 
dengan fatwa-fatwa ulama al-Irsyad tidak 
menganggap sebagai perilaku syirik 
dalam aqidah dan tidak bertentangan 
dengan mabadi al-Irsyad serta praktik 
Perhimpunan sejak dari awal berdirinya 
pada tahun 1914. 

Kedua, PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
telah memperingatkan kepada Ketua 
Pembina Yayasan tersebut untuk 
memberikan sanksi yang sepadan 
terhadap personil bersangkutan serta 
melakukan pembinaan agar dapat 
memahami secara benar tentang mabadi 
Al-Irsyad serta tidak mengajarkan hal-hal 
yang bertentangan dengan pemahaman 
mabadi kepada para anak didik. Karena 
akan merusak citra organisasi di kalangan 
masyarakat. 

Ketiga, mengingat perkembangan 
situasi saat ini dengan munculnya 
organisasi lain yang menggunakan 
nama, logo serta atribut organisasi yang 
sama atau sengaja dimiripkan sebagai 
antisipasi terhadap adanya penyusupan 
ajaran-ajaran baru yang tidak sejalan 
dengan mabadi Al-Irsyad. Dalam 
persoalan ini PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
menyatakan telah berupaya dan terus 
berusaha semaksimal mungkin untuk 
mengamankannya dan senantiasa 
berkonsultasi dan mengharapkan 
bantuan Pemerintah baik Kementerian 
Dalam Negeri maupun Kementerian 
Hukum dan HAM dalam membenahi 
adanya rongrongan terhadap Al-Irsyad 
Al-Islamiyyah terkait ajaran-ajaran yang 
kami khawatirkan tersebut. Untuk itu, 
organisasi ini mengharapkan agar 
pemerintah dapat merespon dengan 
baik apa yang menjadi concern dan 
harapan mereka  demi kebaikan dalam 
menjaga NKRI. 

“Sekolah kami 
sekolah itu sekolah 
pinggiran, jadi kami 
senang atas perhatian 
yang diberikan 
pemerintah,” terang 
Kepala SD Al-Irsyad 
Sarwo Edi 
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Sehari setelahnya, giliran Lajnah 
Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Solo 
yang unjuk bicara. Menurut Ketua Lajnah 
Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Solo, 
Haydar Ahmad Sungkar, pernyataan awal 
Sutardi adalah pernyataan pribadi yang 
tidak bisa disamakan dengan pendapat 
keseluruhan Al-Irsyad. Haydar, seperti 
dikutip Solo Pos (10/09), juga menyatakan 
bahwa pihaknya mendukung 
sepenuhnya kebijakan pemerintah yang 
selama sudah terbina kerja sama yang 

baik di antara keduanya. 
Kalangan lainnya menyatakan 

bahwa Al-Irsyad memiliki afiliasi dengan 
tokoh Laskar Jihad Poso yang dipimpin 
oleh Ustadz Jafar Umar Tholib. “Jafar Umar 
Thalib adalah pendiri Ponpes Ihya As 
Sunnah Yogyakarta. Beliau adalah tokoh 
Laskar Jihad, yang juga sponsor Laskar 
Jihad di Poso,“ terang Penyuluh Agama 
Islam Kementerian Agama Karanganyar 
Zuhaid dalam rapat bersama Muspida 
setempat, Selasa (07/06). Zuhaid tidak 

menjelaskan afiliasi yang dimaksud 
tetapi ia menyatakan adanya kesamaan 
pendapat soal hormat bendera antara Al-
Irsyad dengan pesantren pimpinan Jafar 
Umar Tholib. “Mereka memiliki ajaran dan 
fatwa seperti apa yang ada di Arab Saudi. 
Menghormat bendera bagi mereka 
adalah bid’ah dan tidak perlu dilakukan,” 
tambahnya seperti ditulis Okezone.com 
(07/06).  [M]

MUI Sidoarjo: Jangan Sampai Kota Santri Jadi Kota Karaoke  
Oleh: Nurun Nisa’

MUI Sidoarjo prihatin dengan 
merebaknya tempat hiburan di Sidoarjo. 
Sebab, tempat ini selain menyajikan 
live music dan aneka minuman keras 
juga konon menyediakan perempuan 
yang bisa menemani pengunjung atau 
biasa disebut purel. Jika hal ini dibiarkan 

terus-menerus, maka dikhawatirkan kota 
Sidoarjo yang identik dengan kota santri 
berubah menjadi kota karaoke. “Kalau 
dibiarkan terus dan merajalela, Sidoarjo 
akan menjadi kota karaoke, bukan kota 
santri lagi,” ujar KH. Nurul Huda, pengasuh 
pesantren al-Falah Siwalan Panji seperti 
ditulis Beritajatim.com (06/07). 

Terhadap fenomena ini, MUI 
juga meminta aparat yang berwenang 
untuk menertibkannya karena ditengarai 
menyalahi izin sebagaimana dilaporkan 
warga kepada para ulama. Dalam hal 
ini, tempat yang diperuntukkan secara 
legal untuk restoran atau tempat makan 
berubah menjadi tempat karaoke dan 
live music sehingga mesti ditertibkan. 
“Aparat penegak hukum pemerintah 
seperti Satpol PP harus berani bertindak 
menegakkan Perda,” tambahnya. 
Jika dibiarkan, maka para pemimpin 

“Kalau dibiarkan 
terus dan merajalela, 
Sidoarjo akan menjadi 
kota karaoke, bukan 
kota santri lagi,” ujar 
pengasuh Pesantren 
al-Falah Siwalan Panji, 
KH. Nurul Huda

[pemerintahan] Sidoarjo akan dimintai 
pertanggungjawabannya di akherat 
kelak. 

Untuk keperluan ini, puluhan 
ulama yang tergabung dalam MUI 
Sidoarjo berkumpul untuk dan juga 
mengundang otoritas setempat untuk 
membahas masalah ini. Pembahasan 
ini juga meliputi aturan operasi tempat 
hiburan khusus di bulan Ramadhan. 
Sayangnya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, 
Dinas Pariwisata, dan Dinas Perijinan 
tidak hadir. Pihak MUI Sidoarjo berjanji 
mengundang kembali pihak-pihak ini 
untuk membahas permasalahan ini, di 
samping melibatkan Satpol PP, Polres, 
Dandim, dan unsur masyarakat lainnya 
untuk ikut serta. 

 [M]

Mementaskan Tari Perut, The Jungle Terancam Ditutup 
Oleh: Nurun Nisa’

Mengiringi pembukaan wahana 
The Wave, manajemen The 
Jungle mementaskan tari hula-

hula khas Hawai, yang memamerkan 
perut, untuk dinikmati pengunjung The 
Jungle. Tari ini dipermasalahkan karena 
ia dapat dinikmati siapa saja, termasuk 
anak-anak, yang memenuhi pelataran 
kolam renang arena hiburan keluarga di 
kawasan Bogor Nirwana Residence Bogor. 
Menjadi sesuatu yang memprihatinkan 

karena Walikota Bogor, Diani Budiarto—
yang baru saja menikahi gadis belia 
sebagai istri keempatnya—turut 
hadir. Pementasan ini juga ditengarai 
melakukan bagian dari larangan yang 
termaktub dalam UU Pornografi (UUP). 

Karena sebab-sebab inilah, 
maka DPRD Kota Bogor berencana 
untuk memanggil manajemen the 
Jungle setelah mendapat laporan dari 
masyarakat yang menamakan diri 

sebagai Keluarga Muslim Bogor (KMB). 
Penampilan tari ini dianggap oleh KMB 
sebagai menodai kota Bogor sebagai kota 
halal. Untuk keperluan pemanggilan ini, 
DPRD mengirimkan surat kepada pihak-
pihak yang bersangkutan. “Kita sudah 
buat surat dan langsung dikirimkan 
kepada manajemen The Jungle dan 
pertemuan kita agendakan minggu 
depan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota 
Bogor Maman Herman seperti ditulis 
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Mediaindonesia.com (30/06). DPRD Kota 
Bogor juga merencanakan akan meminta 
keterangan kepada Diani tentang soal 

yang sama. 
Agenda pemanggilan ini terwujud 

pada Senin (04/07) di mana Wahid 
Asrori dari Marketing dan Komunikasi 
(Markom) The Jungle dan Harka Pradana 
dari Departmenet Head Estate mewakili 
The Jungle. Kepada anggota dewan, 
Wahid menyatakan “Kami tidak pernah 
menampilkan tarian ini sebelumnya, ini 
hanya kebetulan karena situasi pantai 
jadi kami menampilkan tarian Hula-hula 
tersebut,” terang Wahid seperti ditulis 
Kompas.com (05/07).

Wahid mengaku bahwa tari ini 
juga dipentaskan bersama tari yang 
lain, yaitu tarian Rampak Gendang 
dari Bogor. Adapun kemunculan tari 
hula-hula yang dominan—seolah-olah 
ia merupakan satu-satunya tari yang 
dipentaskan—dipicu oleh media. “Jadi 
kami tidak memperkirakan efeknya 
seperti ini karena sebenarnya kami tidak 
memperlihatkan tarian itu. Acara tersebut 
lebih kepada peluncuran wahananya. 
Hanya saja media yang mengekspose ke 
arah sana,” kata Wahid. Demi mendengar 
berita ini, wartawan dari salah satu media 
meminta klarifikasi. 

Selain itu, Wahid juga mengklaim 
bahwa tidak anak-anak yang melihat 
pertunjukan ini. Begitupun dengan sang 
walikota karena yang bersangkutan 

belum hadir ketika tari itu ditampilkan. 
“Setahu saya Bapak Diani belum tiba 
saat tarian itu ditampilkan,” tambahnya 
seperti ditulis Bogorplus.com (04/07). 

Maman kemudian menengahi. 
Baginya, pihak pihak The Jungle telah 
melakukan kelalaian sehingga membuat 
berita serta video tentang tarian 
pembuka wahana ini dikonsumsi publik. 
Maman juga menambahkan bahwa 
yang dilakukan pihak pengelola wahana 
dianggap menodai perdikat kota 
halal yang dicanangkan oleh Pemkot 
Bogor. “Saat ini Kota Bogor sedang 
mewacanakan menuju ’Kota Halal’, tapi 
peristiwa ini sudah mencoreng nama 
masyarakat dan menampar kami para 
anggota dewan,” terangnya seperti 
dikutip ANTARA News (05/07). 

Pernyataan tersebut langsung 
dibantah oleh anggota Komisi A DPRD 
Kota Bogor, dengan memperlihatkan 
bukti berupa foto. Foto ini memperlihatkan 
anak-anak berjejer menonton tari. 
Anggota dewan Ani Sumarni dalam 
kesempatan yang sama menyatakan 
bahwa pertunjukan ini telah melanggar 
pasal 4 ayat 1 UUP. “Sudah sangat jelas 
di UU Pornografi, kenapa The Jungle 
bisa meloloskan tarian perut ini sampai 
dua kali, pas acara pembukaan dan di 
sore harinya,” ungkap Ani. Pasal yang 
dimaksud menyatakan bahwa setiap 
orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi yang secara 
eksplisit memuat: a. persenggamaan,a. persenggamaan, 
termasuk persenggamaan yang 
menyimpang; b. kekerasan seksual; c. 
masturbasi atau onani; d. ketelanjangan 
atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan; e. alat kelamin; atau 
f. pornografi anak. Ani Sumarni juga 
meminta pihak the Jungle menyerahkan 
susunan acara pembukaan wahana the 
Wave untuk selanjutnya dievaluasi pihak 
dewan. 

Usai pertemuan ini, Komisi A 
memutuskan untuk mengeluarkan tiga 
rekomendasi, termasuk penutupan 
sementara dan pemeriksaan izin operasi. 
Izin dipersoalkan karena diperoleh 
keterangan dari Polres Bogor bahwa 
The Jungle belum mengantongi izin 
keramaian dari kepolisian, kelurahan, 
dan keramaian terkait peluncuran 
wahana baru ini. Rekomendasi ini 
nantinya juga akan memasukkan saran 
MUI sebagai salah satu pertimbangan. 

”Sebelum memutuskan rekomendasi, 
kami di Komisi A akan bersilaturahmi 
dengan MUI sebagai lembaga tertinggi 
yang memahami hal ini,” terang 
Maman seperti ditulis Mediaindonesia.
com (05/07). Alasannya, MUI sebagai 
lembaga tertinggi yang memahami 
masalah sosial kemasyarakatan 
diharapkan mampu memberikan 
pertimbangan dan penilaian, kaidah 
agama yang dikuasai oleh lembaga 
keagamaan tersebut. Rekomendasi ini 
akan dirapatkan di tingkat pimpinan 
DPRD untuk selanjutnya disampaikan 
kepada pemerintah daerah. Merekalah 
yang akan mengambil keputusan.  
Pihak polisi juga turun tangan dalam 
kasus ini. Sebagaimana penyebaran 
video porno dan perdearan miras, 
pementasan tari perut juga turut 
mengganggu ketertiban masyarakat 
dan kenyamanan masyarakat. Jika 
ditemukan pelanggaran, maka akan 
ditindak sesuai peraturan yang berlaku, 
termasuk indikasi kepada pelanggaran 
UUAP. Untuk keperluan ini, Polres Bogor 
telah memeriksa manajer The Jungle dan 
event organizer (EO) yang bersangkutan. 
“Dari hasil pemeriksaan, pihak The Jungle 
berdalih bahwa tarian itu dilakukan 
di tempat yang tepat, yakni di kolam 
renang dan merupakan seni,” terang 
Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Iman 
Imanudin seperti ditulis Republika Online 
(01/07). Namun sebelum memutuskan 
pelanggaran yang dimaksud, Iman 
menyatakan akan meminta keterangan 
ahli terlebih dahulu untuk memastikan 
pertunjukan ini bagian dari pertunjukan 
seni atau justru masuk ranah pronografi. 
“Jika kegiatan itu sudah melanggar, 
maka akan dijerat dengan pasal 23 
Undang-Undang tentang Pornografi 
dan Pornoaksi,” tegasnya. 

[M]

“Sebelum 
memutuskan 
rekomendasi, kami 
di Komisi A akan 
bersilaturahmi 
dengan MUI 
sebagai lembaga 
tertinggi yang 
memahami hal 
ini,” terang Ketua 
Komisi A DPRD 
Kota Bogor Maman 
Herman
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Wartawan Indonesia Anti Pluralisme
Oleh: Nurun Nisa’

International Journal of Press 
dan Yayasan Pantau melakukan 
survey bertajuk Misi Jurnalisme 

Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, 
Pembangunan, dan Nilai-nilai Islam 
untuk meneliti sikap wartawan Indonesia 
menyangkut isu-isu pluralisme di 
Indonesia. Isu yang dimaksud misalnya 
sikap mereka terhadap pelarangan 
Ahmadiyah, fatwa haram MUI soal 
pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, 
formalisasi syariat Islam, dan poligami.

Dilakukan oleh Lawrence Pitak 
(Washington University) dan Budi 
Setiyono (Yayasan Pantau), survey ini 
dilakukan terhadap 600 wartawan di 16 
provinsi, minus Papua dan Maluku karena 
dianggap belum aman. Provinsi yang 
dimaksud antara lain NAD, DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Utara. 
Mereka 85 % beragama Islam, 7 % Kristen 
Protestan, 4 % Katolik, 3 % Hindu, Buddha 
0,8%, dan 0,2 % masuk dalam kategori 

 “Kita mulai berpikir 
(ulang) untuk 
menyebut Islam 
Indonesia itu toleran,” 
ujar Rumadi.

lain-lain. Para wartawan ini berlatar 
belakang pekerja media mainstream.

Dalam survey tersebut tergambar 
bahwa wartawan Indonesia tidak pro 
pluralisme.  Mereka mendukung isu 
pelarangan Ahmadiyah (64,3%), fatwa 
haram MUI (63,5%), UU Anti Pornografi 
(63,1%), dan larangan terhadap Majalah 
Playboy (63%). Mereka juga mendukung 
hukum syariah (37,6%), poligami 
(20,3%), hukum cambuk (20,2%), dan 
jilbab (20,3%). Namun, dalam saat yang 
bersamaan, mayoritas wartawan yang 
disurvey menjawab bahwa “Indonesia” 
merupakan identitas diri di atas segala-
galanya. 

Survey ini, kata Andreas Harsono 
dari Yayasan Pantau, membuktikan 
tingkat independensi wartawan terhadap 
subyek berita. Jika ia menjadi wartawan 
seharusnya ia tidak menonjolkan 
identitas agama atau etnisnya dengan 
cara bersikap pro pluralisme. “Ketika 
wartawan keluar rumah, identitas 
agama dan suku harus ditinggalkan,” ujar 
Andreas Harsono dalam presentasi pada 
Selasa siang (24/08). 

Atmakusumah Asraatmadja 
menyatakan sikap wartawan ini 
disebabkan adanya keterikatan 
dengan masyarakat dan pemimpin 
yang konservatif. “Kalau pemimpinnya 

konservatif, sulit mengharapkan 
wartawan yang modern dan rasional,” 
terang si jurnalis senior ini seperti ditulis 
VHRmedia (24/08).

Tetapi hal ini tidak mengejutkan 
bagi Rumadi. Peneliti the WAHID 
Institute menyatakan bahwa wartawan 
merupakan cerminan masyarakat umum. 
Artinya, kecenderungan masyarakat 
umum yang tidak ramah terhadap isu 
pluralisme ‘terwakili’ dalam survey ini. 

Dalam hal ini, orang Islam 
tidak mampu memisahkan identitas 
agamanya dengan profesinya. Wartawan, 
dalam hal ini, tidak mampu memisahkan 
tugasnya sebagai pencari berita dan 
sikapnya pribadi sebagai Muslim yang 
memiliki keyakinan tertentu dalam 
sebuah persoalan isu. Atas alasan 
inilah Rumadi menjadi mengaku ragu 
dengan kemampuan Indonesia untuk 
menampilkan diri sebagai bangsa yang 
toleran. “Kita mulai berpikir (ulang) untuk 
menyebut Islam Indonesia itu toleran,” 
ujar Rumadi.

Survey yang melibatka 32 surveyor 
di bawah pimpinan Imam Shofwan ini 
telah diselenggarakan pada 2009 dan 
resmi diterbitkan pada Februari 2011. 
Menurut Andreas, survey ini merupakan 
survey pertama tentang bias wartawan 
di Indonesia.   [M]

Menolak Tutup, Warung Coto Dirusak FPI 
Oleh: Nurun Nisa’

Rombongan FPI baru saja selesai 
menghadiri pertemuan dengan 
Pemprov Sulsel terkait finalisasi 

Pergub Sulsel tentang pelarangan 
aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) di Sulsel. Tetapi rupanya mereka 
tidak langsung pulang ke markas. Senin 
siang (08/08), mereka menyatroni warung 
coto di Jl. AP Pettarani yang beroperasi di 
siang hari.  

FPI meminta Hj Adriani, pemilik  
warung, untuk menutup usahanya itu. 
Tetapi pemilik warung tak mau. Warung 
kemudian diobrak-abrik. Pemilik tak 
terima dan melakukan pembelaan diri 
terhadap serangan kelompok ini. Dalam 

duel yang tidak seimbang ini—massa FPI 
berjumlah sekitar 30 orang—tiga orang 
karyawan terluka. Mereka adalah Ikbal, 
Daeng Gassing , dan Rudi. 

Ikbal menderita luka paling parah 
dengan luka robek sepanjang 5 cm di 
perutnya. Selain itu, satu unit lemari 
kaca pecah, 98 gelas, 46 mangkuk coto 
hancur, serta sejumlah makanan rusak 
akibat serangan ini.  Pemilik warung 
tak terima diserang FPI. “Kami tidak 
terima diperlakukan seperti ini, mereka 
semuanya seperti binatang yang 
langsung menyerbu kami, kami kan 
hanya cari uang dari para langganan 
kami yang tidak puasa,” ujar Rudi seperti 

ditulis detik.com (08/08).
Waktu itu, sekitar tujuh orang 

anggota FPI memasuki warung ini 
meminta agar ia ditutup karena adanya 
momen bulan Ramadhan. Di tengah 
pembicaraan ini, anggota FPI yang lain 
justeru merusak asset warung. Ikbal 
yang tidur akhirnya terbangun setelah 
kamarnya digedor sehingga ia terbangun. 
Ikbal marah dan melawan FPI. Ia akhirnya 
mengalami luka robek sepanjang 5 cm di 
perutnya. 

Versi lain, seperti ditulis ANTARA 
News (08/08), menyebutkan bahwa 
penyerangan FPI terjadi karena pemilik 
warung menolak menuruti ‘perintah’ FPI, 
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bahkan melakukan perlawanan. Demi 
mendapatkan reaksi ini,  FPI tak gentar 

melakukan perusakan. “Di Poso saja 
kami tidak takut, apalagi yang beginian,” 
teriak Suparman, salah seorang 
anggota FPI berulang kali. Pengunjung 
berhamburan dan para staf perempuan 
menangis melihat kejadian ini. Setelah 
menyelesaikan aksinya, massa FPI 
berlalu dan kembali berkonvoi mencari 

warung lain yang beroperasi pada siang 
Ramadhan. 

“Nggak boleh itu, nggak boleh kita 
sweeping-sweeping itu kewenangannya. 
Itu main hakim sendiri. Laporkan [ke] 
polisi, biar polisi yang menangkap,” kata 
Juru Bicara Markas Besar Kepolisian 
RI, Inspektur Jenderal Anton Bachrul 
Alam menanggapi aksi FPI Sulsel yang 
sudah terhitung tiga kali ini seperti 
dikutip VIVAnews (15/08). Sebelumnya, 
Mabes Polri telah menghimpun para 
kapolda untuk mengamankan situasi 
di daerahnya masing-masing selama 
Ramadhan, termasuk menertibkan 
ormas yang melakukan razia pada bulan 
puasa. 

Kasat Reserse dan Kriminal 
Polrestabes Makassar AKBP Himawan 
Sugeha menyatkan hanya akan 
memproses anggoa FPI yang akan 
melakukan kekerasan jika ada pihak 
korban yang melapor. “Namun, sejauh 
ini belum ada yang melaporkan ke 
Polrsetabes Makassar. Kalau ada, pasti 
kami proses dan tindak lanjuti,” ujar 
AKBP Himawan sebagaimana dikutip 
Seputarindonesia.com (15/08). Bahkan 
AKBP seperti membela FPI—menurutnya 

FPI hanya mengingatkan agar warung 
tutup pada siang hari di bulan Ramadhan. 
Jika terjadi kekerasan itu adalah akibat 
dari reaksi pemilik warung. “Seperti 
saat razia di warung coto di Pettarani, 
kan ditanggapi negatif pemilik warung 
sehingga terjadi kekerasan sesuai 
pemberitaan media,” tandasnya. 

Terhadap aparat yang lamban 
menindak ini, LBH Makassar mengkritik. 
“Pemerintah dan polisi tidak berdaya 
melawan FPI. Razia kan bukan 
kewenangan ormas, tetapi aparat 
keamanan,” terang Ketua LBH Makassar, 
Abdul Muthalib. Abdul khawatir jika razia 
semacam ini dibiarkan berlanjut maka 
akan merembet kepada hal lain, misalnya 
razia kepada pihak yang berbeda dengan 
pendapatnya. 

Panglima FPI Sulsel Abdurrahman 
akhirnya memang ditangkap tetapi 
dengan pasal pengahsutan, bukan 
pengrusakan. “Abdurrahman tidak 
melakukan pengrusakan, tapi menghasut. 
Ancaman pidananya penjara maksimal 
6 tahun,” kata AKBP Himawan Sugeha 
seperti ditulis VIVAnews (15/08). Tiga anak 
buahnya juga menjadi buronan polisi. 

[M]

“Namun, sejauh 
ini belum ada yang 
melaporkan ke 
Polrsetabes Makassar. 
Kalau ada, pasti kami 
proses dan tindak 
lanjuti,” ujar Kasat 
Reserse dan Kriminal 
Polrestabes Makassar, 
AKBP Himawan 
Sugeha 

Makan Siang di Bulan Puasa, PNS Bisa Dipecat 
Oleh: Nurun Nisa’

Walikota Bengkulu Ahmad 
Kanedi menyatakan akan 
memecat PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) di seluruh jajarannya yang terbukti 
makan di tempat umum di siang hari 
Ramadhan selama bulan Ramadhan 

tahun ini. Jika bukti sudah lengkap, 
keputusan pemecatan langsung 
diberikan pada hari yang sama tanpa 
harus mendengarkan masukan dari 
anggota Badan Pertimbangan Pejabat 
Kota Bengkulu. 

“Semua pegawai negeri sipil 
(PNS) yang terbukti makan siang di 
tempat umum seperti rumah makan, 
pasar, dan warung akan dikenakan sanksi 
tegas berupa pemecatan,” terang Ahmad 
Kanedi seperti ditulis Kompas.com 
(01/08). Keputusan ini, menurut Ahmad 
Kanedi, telah diumumkan kepada semua 
PNS di jajaran Pemda Bengkulu berikut 
sanksinya. Pada kesempatan yang sama 
juga, semua PNS melakukan sumpah 
siap dipecat jika terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap aturan ini. 

Satpol PP akan melakukan 
pengawasan terhadap PNS terkait 
pelaksanaan peraturan ini.  “Untuk 
menegakkan disiplin PNS pada 
Ramadhan dan menghormati umat 
Muslim yang sedang berpuasa, Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu akan 

melakukan razia rutin di tempat-tempat 
umum selama Ramadhan,” tambahnya. 
Selain itu, walikota menyediakan 
imbalan Rp 1 juta kepada masyarakat 
yang berhasil menangkap basah PNS 
yang makan di tempat umum. 

Dalam razia yang digelar Satpol 
PP plus satu orang dari Polres Bengkulu 
setelah peraturan ini ditetapkan, mereka 
menangkap empat PNS yang tertangkap 
basah makan pangsit di warung pangsit 
Tris dan Ece pada Rabu (03/08). Keempat 
PNS tersebut adalah Rolandia Tambunan 
(staf Disperindag Provinsi), Lismawati 
(staf Kantor Camat Pondok Kelapa 
Benteng), Rokhimah (staf Depkumham 
Bengkulu), dan Chandra Wijaya (staf 
DPPKA Kabupaten Seluma). Akan tetapi, 
sebagaimana pengamatan RB TV (05/08), 
Satpol PP tidak bisa berkutik karena 
mereka semua tidak tercatat sebagai 
PNS wilayah kerja Pemkot Bengkulu. 
Satpol PP hanya mencatat nama masing-
masing untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada pihak atasan.  [M]

“Semua pegawai 
negeri sipil (PNS) 
yang terbukti makan 
siang di tempat umum 
seperti rumah makan, 
pasar, dan warung 
akan dikenakan 
sanksi tegas berupa 
pemecatan,” terang 
Walikota Bengkulu, 
Ahmad Kanedi
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Analisa dan Rekomendasi

Analisa

1. Mayoritarianisme masih menjadi arus utama iklim kebebasan beragama dan berkeyakinan kita.  Alih-alih menegakkan 
hukum, tuntutan massa lebih didengar dalam kasus Cikeusik. Demikian juga dalam kasus penyegelan masjid Ahmadiyah 
di Samarinda. Tidak jarang, sikap ini diikuti dengan pelanggaran atas nama norma hukum sebagaimana terjadi di Bogor. 
Sikap ini juga masih berlangsung di Makassar. Bukannya, menindak pelaku perusakan warung cotto Makasaar, aparat 
justru mempermasalahkan reaksi negatif pemilik warung yang menolak desakan massa FPI Sulsel untuk menutup 
warungnya

2. Sikap wartawan terhadap isu-isu pluralisme akhirnya tergambar dengan jelas. Sebagaimana terungkap dalam survey 
International Journal of Press dan Yayasan Pantau (2009) soal sikap mereka terhadap isu-isu pluralisme di Indonesia adalah 
kontra. Mereka misalnya setuju pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dan fatwa haram MUI atas pluralisme, liberalisme, 
dam sekularisme. Dengan latar belakang sebagai pekerja media mainstream, bukan tidak mungkin sikap mereka ini 
mempengaruhi sikap para di berbagai wilayah

3. Razia bahkan sudah dimulai menjelang Ramadhan sebagaimana Ramadhan tahun lalu dengan pelakunya adalah aktor 
yang juga hampir sama. Dalam beberapa kesempatan, sikap aparat pun tidak banyak berubah: tidak bertindak tegas 
melainkan seperlunya. Dianggap seperlunya karena tidak melarang keras tetapi sekedar mengawal ketat tindakan 
kelompok ini seperti terjadi di Makassar. Di lokalisasi Dolly, ketika GUIB melakukan penyisiran, aparat justru tidak nampak 
kehadirannya

4. Pesantren, dalam penelitian yang dilakukan LP3ES (2007), dinyatakan sebagai salah satu agen perdamaian. Gelar ini 
disematkan karena nilai-nilai pesantren yang diajarkan kyai kepada para santrinya adalah nilai-nilai yang mengandung 
penghargaan kepada kelompok lain dan bahkan turut serta dalam transformasi budaya yang keras, dalam arti verbal 
maupun bukan verbal, kepada budaya damai. Gelar ini tidak dapat dipasangkan kepada Pesantren Umar bin Khattab 
(UBK) yang mengkafirkan pihak yang tidak sepaham bahkan mengajarkan memegang parang. Karena karakteristik ini, 
pesantren UBK tidak bisa diharapkan menabur perdamaian di tengah kemajemukan, apalagi mewariskan nilai-nilai 
perdamaian kepada para santri yang nantinya menjadi penerus negeri yang majemuk ini

5. Sikap politik PDI-P untuk mencabut dukungan bagi Walikota Bogor, Diani Budiarto, patut dipuji. Sikap ini jika konsisten 
dilaksanakan akan memberikan efek kejut bagi Dani atas sikapnya yang tidak patuh terhadap keputusan lembaga hukum 
tertinggi di negeri ini. Pembangkangan atas keputusan MA belum membuahkan sanksi apapun hingga saat ini, tetapi 
penarikan dukungan politik dari partai yang memiliki “saham” cukup besar diharapkan dapat mengurangi legitimasi sang 
walikota itu sendiri sehingga ia dapat mengubah pendiriannya

6. Perda bernuansa agama belumlah tamat riwayatnya. Meski tidak produktif seperti di awal kemunculannya pada kurun 
2001-2003, perda jenis ini terus tumbuh, misalnya perda wajib baca al-Qur’an.  Pemkot Palembang dan Pemkab Bungo 
mewajibkan calon siswa untuk memiliki kemampuan baca al-Qur’an sejak tahun ini dan nampaknya akan segera disusul 
oleh Pemkot Makassar, Pemkot Banda Aceh, dan Pemkab Pamekasan

7. Intoleransi masih menjadi bagian dari sikap masyarakat kita sehari-hari. Ia bukan saja mewarnai hubungan antar-umat 
beragama karena ketegangan tertentu, misalnya, pendirian rumah ibadah, melainkan antar-umat beragama itu sendiri. 
Sikap ini menjadi balasan bagi sikap kelompok lain yang intoleran seperti terjadi di Mojokerto. Sikap dari mereka yang 
mengaku JAT yang intoleran—dalam bentuk pengkafiran—“dibalas” dengan sikap yang sama tidak tolerannya dalam 
bentuk penyerangan dan perusakan kelompok

8. MUI ternyata kini menjadi salah satu pihak penting dalam pengambilan keputusan aparat seperti terjadi dalam kasus tarian 
perut di wahana The Jungle. Ini sesungguhnya mengherankan karena MUI bukanlah bagian dari hierarki pengambilan 
keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh DPRD Kota Bogor sebelum memberikan rekomendasi atas perut. MUI 
bukan lagi sebagai wadah musyawarah terhadap umat beragama Islam tetapi juga tempat konsultasi pejabat publik. 
Selain itu, isu pronografi—yang menjadi salah satu isu utama dalam perkara ini—bukan bagian dari kompetensi MUI
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Rekomendasi

1. Aparat keamanan seharusnya bersikap tegas terhadap organisasi paramiliter yang kerap melakukan sweeping atas 
nama penghormatan terhadap bulan Ramadhan. Ketegasan bukan saja diwujudkan dalam instruksi penindakan tegas 
terhadap razia seperti dilakukan oleh Polri tetapi juga konsistensinya di lapangan. Karena, seringkali instruksi kandas di 
lapangan semata-mata aparat tidak konsisten dengan berbagai alasannya, termasuk tunduk kepada massa  

2. Aparat pemerintah perlu mewaspadai timbulnya pemahaman keagamaan yang ramah terhadap kekerasan sekaligus 
tidak pro NKRI di berbagai ranah kehidupan, termasuk bagi pesantren yang diduga mengajarkan ajaran dengan kedua 
tipikal ini. Kewaspadaan ini lebih tepat jika berbentuk persuasif, ketimbang koersif

3. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mesti tegas menertibkan peraturan di bawah undang-undang agar 
tidak melangkahi wewenang atau justru membuat peraturan yang tidak dikenal UU, bila perlu mencabutnya sama 
sekali. Sikap ini penting agar tidak terjadi semangat favoritisme bagi kalangan agama tertentu. Di samping juga untuk 
menunjukkan sikapnya sebagai aparat negara yang patuh konstitusi meskipun di masa lalu Mendagri merupakan bagian 
dari terbitnya peraturan jenis ini

4. Tokoh agama lokal dan pihak-pihak terkait semestinya ikut campur dalam menyemai harmoni dalam masyarakat, terutama 
ketika kemajemukan sikap dapat memicu sebuah ketegangan. Pertama-tama ia mesti dicegah sebelum berujung pada 
ketegangan tingkat tinggi yang justru diekspresikan dengan tindakan-tindakan destruktif semisal perusakan terhadap 
properti dan penyerangan kepada yang berbeda paham, bukan saja kepada warga sipil tetapi juga kepada aparat 
seperti terjadi di Bima. Sikap ini juga selayaknya dimiliki oleh para kuli tinta sebagai salah satu ujung tombak penyebaran 
informasi

5. DPDR Kota Bogor seharusnya melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan isu sekitar kontroversi tari perut di wahana 
The Jungle. Karena menyangkut isu pronografi dan keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan ini, maka 
yang seharusnya dilibatkan adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak dan lembaga 
sejenisnya. MUI merupakan pihak yang kurang kompeten dalam bidang ini, antara lain, karena perkara tidak langsung 
menyangkut norma-norma agama 
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