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Ketenangan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah 
(Malteng), Selasa (9/12/08) terusik dengan aksi demonstrasi 
dari Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Maluku Tengah 

yang dipimpin Asmara Wasahua yang berakhir rusuh. Aksi itu disu-
lut pernyataan seorang guru SD Negeri 4 Masohi, Welhelmina Holle, 
yang dianggap melecehkan Islam. FKUI menuntut agar guru tersebut 
dicopot dari jabatannya dan menuntut agar yang bersangkutan minta 
maaf kepada umat Islam se-Indonesia melalui media, baik cetak mau-
pun elektronik, menyusul pelecehan yang dilakukannya.

Aksi yang semula damai, lama-lama semakin panas karena isu aga-
ma terus berhembus. Kerusuhan ini membuat suasana di kota Maso-
hi sangat tegang. Para wanita dan anak-anak memilih bersembunyi di 
dalam rumah atau mengungsi ke tempat yang aman. Sementara para 
kaum pria dewasa bersiaga di luar rumah sambil menenteng berbagai 
jenis senjata tajam. Kerusuhan juga membuat para pegawai di kantor-
kantor pemerintah pulang lebih awal. Hal yang sama dilakukan para 
pedagang di Pasar Masohi. Mereka cepat-cepat menutup tokonya saat 
mendengar ada kerusuhan. Bahkan beberapa pedagang meninggal-
kan begitu saja dagangannya. Suasana di jalan-jalan utama kota terse-
but menjadi benar-benar sepi.

Bentrokan antar kelompok massa ini terjadi di beberapa tempat. 
Sejumlah rumah di kompleks Letwaru hangus terbakar. Bentrokan 
juga terjadi di sekitar RSUD, pasar Masohi, dan Jl Abdullah Soulisa 
yang merupakan perbatasan pemukiman dua kelompok yang ber-
tikai. Sekitar pukul 11.00 WIT, Bupati Masohi Abdullah Tuasikal di-
dampingi aparat kepolisian sempat turun langsung ke jalan. Mereka 
mencoba menenangkan dua kubu yang bertikai. Namun usaha terse-
but tidak membuahkan hasil yang maksimal. 

Konflik Bernuansa 
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Sinopsis

Menjelang akhir tahun 2008, kita dikejutkan konflik terbuka 
bernuansa agama yang kembali meletus di Masohi, Maluku 
Tengah. Konflik ini segera mengingatkan publik atas konflik 

yang berlarut-larut yang pernah terjadi di Ambon beberapa waktu 
lalu. Konflik serupa juga pernah terjadi di Poso Sulawesi Tengah. 
Meski terkesan berlarut-larut, namun konflik tersebut akhirnya 
berhasil diredam. Namun, ketika Ambon dan Poso berhasil dire-
dam, kini ledakan konflik justru terjadi di Masohi. Peristiwa ini 
menjadi sorotan utama laporan kami edisi 16 ini.

Di samping itu, kasus-kasus agama yang muncul pada edisi 
ke-16 ini cukup beragam, baik dari sisi isu maupun substansi. Hal 
yang paling perlu disoroti adalah soal kekisruhan di Kota Bekasi 
lantaran diselenggarakannya kegiatan “Bekasi Berbagi Bahagia” 
oleh Yayasan Mahanaim. Yayasan ini, oleh penentangnya, dinilai 
Kristenisasi terselubung. Memang, kasus seperti ini sudah sering 
terjadi. Namun yang menarik, semula Walikota Bekasi memberi ijin 
kegiatan itu, namun setelah Balaikota dikepung massa, ijin itu akan 
segera ditarik.

Lalu, ada lagi komik yang memvisualkan Nabi Muhammad Saw. 
Komik ini muncul di dunia cyber dan begitu cabul mempertontonkan 
junjungan umat Islam. Sontak, reaksi dari masyarakat muslim, baik 
yang lunak maupun yang keras, mencuat di berbagai wilayah Indo-
nesia. Ada juga buku Risalah Upacara Ibadah Haji. Buku karya H. 
Amos (konon nama samaran) ini beredar secara gelap di Kabupaten 
Lebak, tepat pada saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Berbagai 
asumsipun berkembang liar mengenai buku ini.

Selain itu, ada juga kasus pelarangan pengambilan gambar film 
Lastri oleh komunitas Islam di Solo. Pasalnya, film yang diproduseri 
Erros Djarot ini diduga membawa ajaran komunisme. Dan lagi-lagi, 
FPI dan kroninya menjadi lakon pelarangan ini. FPI juga mengepung 
PN Tasikmalaya lantaran 8 anggotanya yang terbukti brutal ditahan 
pihak berwajib. Di Jakarta, FPI ngelurug Depag sebagai protes atas 
“kelalaian” Depag meloloskan jemaah Ahmadiyah menunaikan iba-
dah haji ke Makkah. 

Dan, masih banyak lagi isu lain yang juga terekam oleh tim 
MRoRI. Jika ingin tahu lebih detailnya, sungguh rugi melewatkan 
MRoRI edisi ke-16 ini. 

Selamat membaca!  ■
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Kerusuhan itu memusnahkan 67 rumah pen-
duduk, satu balai pertemuan, satu unit puskesmas 
pembantu, dua unit mobil angkutan kota serta satu 
unit sepeda motor dibakar. Satu unit mobil pribadi 
juga turut dirusak massa. Gedung Gereja Siloam, 
Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Letwaru juga 
turut dibakar hingga tersisa puingnya saja. Di samp-
ing itu, enam orang warga terluka akibat kerusuhan 
tersebut.

Bentrokan massa di Masohi, ibu kota Kabupa-
ten Maluku Tengah, Maluku, berhasil dikendalikan 
aparat keamanan Selasa (9/12) sore. Ini cukup mel-
egakan mengingat sebelumnya hal itu diperkirakan 
bakal meluas ke permukiman lainnya. Pemuka aga-
ma dan tokoh masyarakat mengimbau agar masyar-
akat Maluku menyikapi pertikaian yang melibatkan 
dua komunitas agama berbeda itu secara hati-hati. 
”Masyarakat Maluku jangan membawa masalah 
ini ke ranah agama. Pemerintah juga harus segera 
membuka komunikasi antartokoh kunci di kedua 
komunitas untuk mencari solusi dan mengantisipasi 
berkembangnya masalah ini,” kata Abidin Wakano, 
tokoh pemuda Muslim anggota Lembaga Antariman 
Maluku, yang disetujui John Ruhulessin, Ketua Sin-
ode Gereja Protestan Maluku.

Guru SD yang dianggap melakukan pelecehan ter-
hadap Islam, kini sudah ditangkap untuk memper-
tanggungjawabkan perbuatannya. Aparat keamanan 
diharapkan segera menangkap provokator dan 
pemicu bentrokan. ”Warga yang terbukti bersalah 
harus diproses secara hukum untuk menciptakan ke-
percayaan publik terhadap penegakan hukum,” kata 
Abidin dan Ruhulessin.

Bukan hanya Guru SD pemicu bentrokan itu 
yang ditangkap. Pimpinan FKUI, Asmara Wasahua 

juga ditangkap. Dia diduga sebagai penggerak massa 
yang melakukan kerusuhan. Asmara di berangkatkan 
ke Ambon (11/12/08) untuk diperiksa lebih jauh.  
Evakuasi dilakukan untuk memudahkan polisi 
melakukan penyidikan terhadap Asmara. Ia terjerat 
dengan tuduhan melakukan penghasutan pada orang 
lain untuk melakukan tindakan melawan hukum 
dan diancam hukuman penjara lima tahun. Selain 
Asmara masih terbuka kemungkinan penambahan 
tersangka.

Situasi dan kondisi keamanan di Kota Masohi 
hingga Rabu (10/12) pagi berangsur pulih. Kendati 
demikian, suasana ketegangan dan rasa takut akan 
terjadinya kerusuhan masih menyelimuti kehidupan 
warga kota tersebut. Warga Kelurahan Letwaru yang 
rumahnya musnah terbakar mengungsi ke kawasan 
Waipo, Makariki dan Km 1. Sebagian lagi mengungsi 
ke desa-desa di Kecamatan TNS. Mereka mengungsi 
ke rumah sanak keluarganya di ka-wasan-kawasan 
tersebut. Sementara itu, ratusan siswa sekolah serta 
warga yang berasal dari Kelurahan Letwaru, Maka-
riki, Haruru dan sekitarnya yang sempat terkurung 
di Kota Masohi sejak pagi dan tidak bisa kembali ke 
rumahnya akibat kerusuhan, akhirnya berhasil dipu-
langkan ke rumahnya dengan menggunakan tiga unit 
truk polisi. 

Begitu juga sebaliknya, ratusan siswa sekolah 
yang sempat terkurung di Makariki juga berhasil 
dipulangkan ke rumah mereka di Amahai dengan 
menggunakan truk tersebut. Proses pemulangan 
tersebut dijaga ketat puluhan personel TNI/Polri.  
Warga yang menggunakan kendaraan roda dua mau-
pun empat yang hendak menuju kawasan Waipo dan 
sekitarnya, dari pusat kota Masohi maupun sebalikn-
ya, dikawal oleh personel TNI. ■
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Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Be-
kasi, KH. Badruzzaman Busyairi, menyesalkan 
terbitnya izin Walikota Bekasi untuk kegiatan 

sosial Yayasan Mahanaim. Pasalnya, yayasan ini didu-
ga sering melakukan Kristenisasi berkedok kegiatan 
sosial. Berbicara saat khutbah Jum’at, Badruzzaman 
menyebutkan, awal 2007, yayasan ini membuat acara 
bertajuk Galileo yang juga ada unsur Kristenisasi.

Menurut Badruzzaman, kegiatan yang digelar di 
lapangan Galaksi, Jati Asih, Kota Bekasi, kala itu 
diadakan mendadak dan dengan panggung sangat 
besar. Berkedok acara sosial, mereka mengadakan 
pembaptisan massal. Acara ini bahkan berlangsung 
hingga tengah malam.

Karena itu, dia menyesalkan surat rekomendasi 
Walikota, Mochtar Mohammad, untuk kegiatan yang 
sama. “Seharusnya, sebelum memberi izin, pak wali 
mengambil pelajaran dari kejadian tahun sebelum-

nya,” ujarnya (21/11/2008). 
Camat Bekasi Timur, Cecep Muntasar, mem-

benarkan adanya kegiatan yang dilakukan yayasan 
itu. Dia mengatakan, ada surat yang masuk ke kan-
tor kecamatan per 11 November 2008 bernomor 
460/2530-kesos/XI/2008. Inti suratnya berupa reko-
mendasi Wali Kota agar setiap wilayah mendukung 
diadakannya acara bertajuk “Bekasi Berbagi Bahagia” 
yang diselenggarakan Yayasan Mahanaim. “Yayasan 
ini tahun kemarin membuat acara Kristenisasi,” 
ujarnya. Namun, Cecep menambahkan, dirinya tidak 
dapat melakukan apa-apa karena ada surat rekomen-
dasi dari Wali Kota. 

Dikatakan Cecep, dalam setiap kegiatannya, ya-
yasan ini selalu menjadikan orang-orang miskin se-
bagai pesertanya. Kali ini, seperti tertulis dalam su-
rat rekomendasi itu, yayasan ini akan mengadakan 
acara keluarga super, lomba tumpeng, dan pernika-

2. “Bekasi Berbagi Bahagia” Dituding 
Kristenisasi 
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han massal selama tiga minggu berturut-turut, yakni 
Ahad (23/11/2008) untuk tingkat RT/RW, Ahad 
(30/11/2008) untuk tingkat kecamatan, dan Sabtu 
(06/12/2008) se-Kota Bekasi. Bahkan, acara hari 
Ahad (06/12/2008) rencananya akan diadakan peny-
erahan hadiah, pemecahan rekor MURI, dan page-
laran di GOR Bekasi. “Bisa jadi ini event terbesar di 
Kota Bekasi,” ujarnya.

Tak hanya pada camat, surat sama juga ditem-
buskan pada pimpinan di Polrestro Bekasi, Satpol 
PP, dan lurah se-Kota Bekasi. “Waktu itu event organ-
izer dari yayasan itu datang dan meminta izin penggu-
naan lapangan,” ujar Azis Muslim, seorang staf wakil 
walikota. Lagi-lagi pihaknya tak bisa berbuat apa-apa, 
karena pihak yayasan membawa surat rekomendasi 
walikota.

Atas kejadian ini, pimpinan MUI Bekasi Badruzza-
man meminta umat Islam agar menyikapinya den-
gan tegas. Tidak perlu dengan anarkis, tapi dengan 
menyosialisasikan pada masyarakat agar tidak tergiur 
dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan yayas-
an ini. 

Liani, dari Yayasan Mahanaim menjelaskan, acara 
yang diadakan yayasannya itu murni sosial. Bahkan, 
acara pernikahan massal juga mengakomodasi semua 
agama. “Kalau Islam, ya dengan KUA,” terangnya. 
Yayasan Mahanaim, menurut Liani, merupakan ya-
yasan sosial yang tidak berlandaskan agama apa pun 
dan tanpa ada pembatasan jumlah orang dan bebas 
biaya.

Menanggapi reaksi ini, Walikota Bekasi Mochtar 
Mohammad yang tengah menunaikan ibadah haji, 
kepada ormas-ormas Islam se-Kota Bekasi menyat-
akan dirinya memang memberikan surat rekomenda-
si untuk acara “Bekasi Berbagi Bahagia”. Alasannya, 
Yayasan Mahanaim meminta persetujuan untuk acara 
perlombaan dan pembagian hadiah semata. Namun, 

pihaknya berencana mencabut izin kegiatan ini jika 
terbukti ada unsur Kristenisasi.

Pernyataan ini juga ditegaskan Sekretaris Daerah 
II Kota Bekasi, Tjandra Utama usai didatangi se-
jumlah ormas Islam se-Kota Bekasi. “Kami memang 
memberikan rekomendasi untuk acara perlombaan. 
Kalau ternyata acaranya di luar itu, tentu akan kami 
hentikan,” ujarnya (23/11/2008). Hanya saja, kata 
Tjandra, pihaknya tidak mungkin secara tiba-tiba 
menghentikan acara yang sedang berlangsung. “Kami 
khawatir akan terjadi kekacauan jika langsung diber-
hentikan,” katanya. Namun, dia berjanji akan meng-
hentikan acara pada pekan berikutnya.

Gabungan ormas Islam itu meyakini, acara yang 
diadakan serentak di 53 kelurahan se-Kota Bekasi itu 
mengandung muatan Kristenisasi. Ini diungkapkan 
Komar, ketua Front Anti Pemurtadan Bekasi. Mereka 
bahkan membawa bukti rekaman suara. “Ada beber-
apa kosa kata yang terindikasi kuat itu bahasa Bible,” 
ujarnya.

Keterangan ini didukung Meti, warga Kelurahan 
Jati Asih, Kota Bekasi. Ia menyatakan, acara yang ber-
langsung sejak pukul 06.00-12.00 WIB di depan kom-
pleks Perumahan Dirgantara Permai itu mengandung 
unsur pemurtadan. “Di tengah lomba, panitia men-
yanyikan lagu-lagu rohani Kristen,” katanya. 

Namun demikian, beberapa peserta berkomentar 
lain. Tina misalnya, seorang peserta lomba yang be-
ragama Islam, mengatakan sejak awal acara tidak ada 
indikasi pemurtadan. Untuk mengikuti perlombaan 
pun tidak sulit. Ia hanya perlu mendaftar kemudian 
mendapatkan kupon dan bisa mengikuti perlombaan 
dengan berbagai hadiah yang menggiurkan. “Enak, 
semuanya gratis,” ujarnya. (www.swaramuslim.net, 24 
November 2008, www.republika.co.id, Sabtu, 22 No-
vember 2008, www.dakta.com). ■

3. Komik Cabul Lecehkan Rasul

Sebuah blog beralamat www.lapotuak.wordpress.
com membuat resah umat Islam, lantaran me-
nampilkan komik berbahasa Indonesia berisi 

pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pem-
buatnya hampir bisa dipastikan berasal dari Indo-
nesia, atau setidaknya, si pembuat pandai berbahasa 
Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang cukup 
soal sejarah Nabi Muhammad. 

Ada dua cerita dalam komik yang diposting pada 
12 November 2008 itu; Muhammad dan Zainab dan 
Kartun Sex Muhammad dengan Budak. Dua komik 
itu banyak sekali menampilkan gambar yang disebut-
nya sebagai Nabi Muhammad. Pada judul Muham-
mad dan Zainab, misalnya, Nabi digambarkan sebagai 
sosok yang mengenakan jubah hijau lengkap dengan 
surbannya. Wajah Nabi berewokan. 

Tak hanya menampilkan sosok Nabi, komik ini 
juga menggambarkan Muhammad sebagai sosok 

tidak pantas. Dalam judul Muhammad dan Zainab, 
komik ini berkisah tentang pernikahan Muhammad 
dengan Zainab yang merupakan mantan istri anak 
angkatnya, Zaid bin Haritsah. Sedang Kartun Sex 
Muhammad dengan Budak berkisah bubungan intim 
antara Nabi Muhammad dengan budak isterinya, Ma-
riah al-Qibtiyah.  Gambar-gambar Zainab dan Mariah 
ditampilkan dengan pakaian yang menggoda, bahkan 
ada yang setengah telanjang. Sebagai pembenar ima-
jinasinya, pembuat komik ini mengutip ayat-ayat al-
Qur’an dan Hadis dengan penafsirannya sendiri yang 
ganjil. 

Reaksi kaum muslim atas beredarnya komik ini 
terus bermunculan. “Ini penghinaan terhadap Nabi 
Muhammad SAW dan kaum muslimin, karena Nabi 
digambarkan secara visual. Apalagi isi dan gambar 
komik itu porno,” tandas Bicara Laskar Umat Islam 
Surakarta (LUIS), Hendro, Selasa (18/11/2008).
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Hendro menambahkan, blog ini provokatif dan 
memancing emosi. Kendati demikian, ia menghim-
bau umat Islam tidak bertindak anarkistis. “Apapun 
alasannya, jelas-jelas pembuat blog sudah kriminal. 
Kami mendesak polisi menyelesaikan kasus ini,” pin-
tanya. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutuk 
keras munculnya komik cabul ini. “Itu penghinaan 
terhadap Islam. Saya kira tidak dapat ditoleransi,” 
ujar Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ma’ruf Amin, Se-
lasa (19/11/2008). “Secepatnya harus ditindak. MUI 
mengutuk keras tindakan itu,” cetus Kiai Ma’ruf. 
Bagi Kiai Ma’ruf, ada unsur-unsur tersembunyi di 
balik semua ini. Bisa jadi, katanya, ini diniatkan 
mengeruhkan toleransi beragama di Indonesia. “Ini 
untuk menghina, memanasi, memprovokasi, dan 
merusak toleransi yang saat ini telah kita bangun,” 
katanya. Ma’ruf Amin juga menilai pembuat komik 
itu orang sakit jiwa. Motivasinya untuk  membuat 
umat Islam marah dan berbuat anarkis. “Pelakunya 
yang tidak suka dengan Islam dan perdamaian,” tan-
dasnya. 

Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang Jatim, 
KH. Solahudin Wahid (Gus Solah) juga ikutan be-
rang. “Ngawur, cari penyakit itu namanya,” ujarnya 
di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 
(19/11/2008). Menurut Gus Solah, seharusnya siapa 
pun harus bisa membedakan apa yang boleh dilaku-
kan dan apa yang tidak etis dilakukan. “Itu minta di-
gebugin orang. Harusnya mereka bisa membedakan,” 
imbuhnya.

Sedang menurut feminis KH. Husein Muhammad, 
komik ini menunjukkan adanya ketakutan berlebihan 
pada Islam. “Ini menunjukkan ada Islamophobia un-
tuk melakukan perlawanan dan kebencian-kebencian 
terhadap Islam. Kita harus menampilkan Islam yang 
ramah terhadap siapa pun,” ujarnya, di Kantor Kom-
nas HAM, Jakarta, Selasa (19/11/2008). 

Komik ini, menurut Husein, tidak per-
lu disikapi secara emosional oleh umat 
Islam. “Tidak perlu reaksi yang besar 
terhadap hal ini. Keyakinan Islam tidak 
akan berkurang karena masalah ini,” 
katanya. Justru, menurutnya, umat 
Islam harus memperbanyak dialog 
dengan non muslim karena akan bisa 
meredakan kebencian.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din 
Syamsuddin juga minta umat Islam tidak 
bereaksi berlebihan. “Tentu setiap muslim yang 
mencintai Nabi Muhammad akan tersinggung dan 
marah dengan munculnya komik yang melecehkan 
idola umat Islam sedunia. Namun hemat saya, kita 
tidak perlu bereaksi berlebihan apalagi emosional,” 
himbaunya, di kantor Muhammadiyah Jakarta, Ka-
mis (20/11/2008).

Din sendiri menduga ada unsur adu domba di 
baliknya. “Saya menduga ini untuk mengadu domba 
antara umat Islam dengan umat Kristiani, apalagi 

dengan sengaja menggunakan lambang-lambang kel-
ompok tertentu, baik etnis maupun agama,” tambah 
Din.

Katib Aam PBNU Prof. Dr. Nasaruddin Umar 
menyatakan, komik itu penghinaan terhadap Rasu-
lullah serta umat Islam. Karena itu, pengarangnya 
harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku di 
Indonesia. “Masalah ini bisa meresahkan umat, patut 
dikenakan sanksi,” kata Nasaruddin. Menurutnya, 
perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran, 
karena Islam melarang menampilkan gambar Nabi 
Muhammad. Karena itu, lanjut Nasaruddin, pihakn-
ya terus melacak, apakah dilakukan dengan sengaja 
serta apa tujuannya.

Komentar berbeda dilontarkan Presiden RI ke-4 
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurutnya, 
belum tentu ada niat buruk di balik penyebaran 
komik Nabi ini. Karena, katanya, tak ada yang tahu 
persis maksud pembuatnya. “Penghinaan apa, wong 
saya tidak tahu maksud pembuatnya. Jangan-jangan 
untuk memperkenalkan nabi,” katanya di Batam, 
Senin (24/11/2008).

Selidiki 
Menanggapi berbagai reaksi umat Islam itu, Mabes 
Polri berjanji akan menyelidiki kasus ini. “Kita akan 
proaktif melakukan penyelidikan, tidak perlu tunggu 
laporan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol 
Abubakar Nataprawira, Rabu (19/11/2008). 

Wordpress juga bergerak cepat. Sebelum komik ini 
kian luas menyebar dan meracuni umat Islam, pada 
pukul 23.00 WIB, Rabu (19/11/2008), pihaknya seg-
era menutup akses blog bersangkutan. Karenanya, 
jika alamat situs itu diklik, maka hanya muncul tu-
lisan This blog has been archived or suspended for a viola-
tion of our terms of service.

Kendati blog telah ditutup, perkara kejahatan 
cyber crime ini tidak lantas selesai begitu saja. De-

partemen Komunikasi dan Informasi men-
egaskan akan tetap berkomitmen mem-
buru pembuat situs dan siapapun yang 

terlibat upaya penyebaran komik ini. 
“Hari ini (situs) sudah ditutup oleh 
Wordpress sendiri. Tapi tidak berhen-

ti sampai di situ. Kita juga berkoordi-
nasi dengan kepolisian untuk mela-

cak pelakunya,” ujar Menkominfo M. 
Nuh di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis 

(20/11/2008). Koordinasi dengan pihak 
kepolisian tetap dilakukan, karena tidak menutup 

kemungkinan pelaku kejahatan cyber crime ini berada 
di wilayah Indonesia. “Bisa jadi sumbernya ada di 
negeri kita sendiri,” tukasnya.

Sementara itu, Abubakar Nataprawira, Kamis 
(20/11/2008) mengaku kesulitan mengungkap siapa 
di balik blog itu karena server-nya berada di luar neg-
eri. “Tapi kami akan terus menyelidiki,” ujar Abu-
bakar berjanji. 

Menurut Abu Bakar, yang  bersangkutan telah 
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melanggar Pasal 156 a KUHP dan Pasal 28 (1 & 
2) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) 
No. 11/2008. Ancamannya maksimal penjara 6 ta-
hun atau denda maksimal Rp 1 miliar. (sumber: 
Solo Pos, Rabu, 19/11/2008, www.detik.com, Rabu, 

19-20/11/2008, www.okezone.com, Rabu-Kamis, 19-
20/11/2008, www.nu.or.id, Kamis, 20/11/2008, www.
suaramerdeka.com, 25/11/2008, www.rakyataceh.com, 
Ahad, 23/11/2008).■

Di Kabupaten Lebak Banten, baru-baru ini 
beredar buku Risalah Upacara Ibadah Haji. 
Buku ini sesungguhnya telah dicetak tahun 

1997-an dan baru diedarkan secara gelap tepat pada 
musim haji tahun ini. Buku setebal 86 halaman yang 
bikin geger umat Islam ini ditulis H. Amos. Entahlah 
siapa dia. Diduga namanya samaran belaka, kendati 
ia mengaku pernah menunaikan ibadah haji. “Nama 
Drs. H. Amos yang tertera dalam buku menyesatkan 
ini diduga palsu,” ujar Kepala Depag Lebak Amat 
Saepudin di Jl Siliwangi, Lebak, Banten, Kamis 
(13/11/2008).

Berdasarkan keterangan yang didapat, buku ini 
disebarkan orang yang tak bertanggungjawab di be-
berapa tempat umum. Peredaran buku ini awalnya 
ditemukan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Sobang, Lebak. Ia mendapatkannya dari 
bocah yang sedang bermain di dekat kantornya. 
Bocah itu mengatakan memperolehnya dari seorang 
pria yang mengendarai sepeda motor. “Buku ini baru 
dibagikan pada anak-anak kecil di sekitar KUA  Ke-
camatan Sobang. Belum ada di toko buku,” kata 
Amat.

MUI Lebak langsung bereaksi atas beredarnya 
buku ini. “Berdasarkan rapat fatwa yang kami gelar 
tadi pagi (Selasa, 11/11/2008, red.), buku Risalah Up-
acara Ibadah Haji karangan H. Amos itu haram dibaca 
umat Islam. Buku ini sangat menyesatkan,” ujar MUI 
Lebak KH. A. Satibi Hambali, Rabu (12/11/2008). 

Menurut Kiai Satibi, isi buku ini menyebutkan 
haji sebagai ibadah menyembah berhala. Selain itu, 
haji juga disebut sebagai ibadah agama bangsa Arab. 
“Ini kan sangat menyesatkan. Untuk itu kami dari 
MUI meminta aparat berwenang untuk mengusut 
dan menindak penulis sekaligus orang yang mem-
bagi-bagikan buku itu,” pinta Kiai Satibi.

Amat Saepudin mengatakan, buku yang tidak jelas 
penerbit dan alamatnya ini mengutip beberapa ayat 
al-Qur’an serta memutarbalikkan fakta tentang iba-
dah haji. “Buku itu juga menyebutkan, syarat untuk 
menjadi pengikut agama bangsa Arab ialah membaca 
dua kalimat syahadat. Jadi, Amos menyebut agama 
Islam sebagai agama bangsa Arab,” paparnya. 

Dalam buku itu juga ditulis, dari 25 rasul, yang 
paling ditonjolkan dan ditinggikan al-Qur’an ha-
nyalah Nabi Isa. Sedangkan 24 rasul lainnya hanya 
diceritakan sepintas. Sehingga H. Amos menyimpul-
kan, kedudukan Nabi Isa lebih mulia dari 24 rasul 
lainnya, termasuk Nabi Muhamad Saw. 

Kata Amat, buku ini juga menyebutkan Nabi 

Muhammad Saw sebagai penghasut. Misalnya Nabi 
melarang umat Islam berdebat dengan orang-orang 
Kristen. “Buku H. Amos ini sangat menghina Islam. 
Sehingga saya meminta pada umat Islam untuk tidak 
membacanya,” kata Amat. 

Tak hanya MUI Lebak yang bereaksi. MUI Pusat, 
melalui Amidhan menyatakan, buku ini dicurigai dis-
ebarkan pihak yang ingin mengacaukan pelaksanaan 
program ibadah haji yang saat ini tengah berlangsung. 
Apalagi buku ini disebarkan sembunyi-sembunyi. “Ini 
tidak boleh beredar. Ada pihak yang tak bertanggung-
jawab ingin mengacaukan,” tegas Amidhan, Rabu 
(12/11/2008).

Amidhan meminta aparat kepolisian segera 
mengusut kasus ini, karena pelakunya dinilai telah 
melakukan tiga pelanggaran sekaligus. “Pertama, ini 
penipuan, kejahatan, dan kriminal. Kedua, ini peng-
hasutan agama. Ketiga, pelaku sengaja mengacaukan 
program nasional ibadah haji,” tandas Amidhan. 

Atas tuntutan berbagai pihak itu, Kepolisian Re-
sort (Polres) Lebak, Banten, langsung turun tangan. 
Kapolres Lebak AKBP Indra Gautama mengatakan, 
pihaknya sudah menerjunkan anggotanya, terutama 
di Kecamatan Muncang dan Sobang, tempat pertama 
kali buku ditemukan. Dari TKP, pihaknya langsung 
memintai keterangan sejumlah pejabat KUA Sobang 
dan orang-orang terkait. “Sejumlah saksi sudah kita 
mintai keterangan dan kita terus memburu, terutama 
orang yang langsung mengedarkannya,” ujar Indra.

Kapolres sendiri menghimbau agar warga tetap 
tenang dan tidak terpancing provokasi buku itu. Jika 
menemukan buku itu, warga diminta segera melapor-
kannya ke polsek terdekat. “Pokoknya kita tetap akan 
memburu pengedarnya. Selain bekerja sama dengan 
masyarakat, kita selalu berkoordinasi dengan Bakor 
Pakem dan MUI serta Depag, agar persoalan ini tun-
tas,” tegas Indra.          

Apa Isinya?
Berdasarkaan bacaan tim MRoRI pada buku Risalah 
Upacara Ibadah Haji, memang ada beberapa hal yang 
bisa dianggap sebagai keganjilan. Umpamanya; per-
tama, Islam dianggap hanya sebagai agama milik 
bangsa Arab (h, 3 dan 20). Karenanya, kitab suci, 
bacaan shalat dan doa, seluruhnya berbahasa Arab. 
Dan syarat menjadi pengikut agama bangsa Arab itu 
adalah megucap dua kalimat shahadat.

Kedua, Islam dianggap hanya meniru-niru tradisi 
Yahudi dan Nasrani melalui Taurat dan Injil. Rukun 
Islam, dari yang ke-1 hingga ke-4, dibilang tak lebih 



5. Pelarangan Suting Film Lastri

Pada 1 November 2008, Erros Djarot bersiap-
siap setelah mendapat izin dari Mabes Polri 
yang ditandatangani Kepala Badan Intelijen 

Keamanan Kabid Yamin Kombes Pol. Edy Janto ter-
tanggal 28 Agustus 2008, untuk mengambil gambar 
film Lastri di beberapa tempat di Surakarta, antara 
lain, di Pabrik Gula (PG) Colomadu, Karanganyar, 
Wedi Klaten dan Paser Gede Solo. 

Erros Djarot pun mulai mengadakan persiapan 
dan berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh di 
Solo. Setelah munculnya izin itu, di Solo beredar isu 
bahwa film Lastri yang diproduseri Ketua Umum Par-
tai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) itu ber-
bau ajaran Partai Komunis Indonesia (PKI), lantaran 
mengangkat cerita kejahatan Gerwani tahun 1965. 

Pada Jum’at, 14 November 2008, pukul 17.00 
WIB, suasana Pabrik Gula Colomadu masih terlihat 
ramai oleh pekerja yang tengah berkemas pulang. Di 
beberapa bangunan tua pabrik gula ini terlihat kru 
pembuatan film Lastri tengah bersiap suting. Mereka 
mempersiapkan berbagai peralatan, seperti lampu, ka-
bel, lokasi dan sebagainya. Sore itu, kru film berhasilSore itu, kru film berhasil 
mengambil gambar tiga kali. Isu Erros Djarot bikin 
film PKI kian merebak, terutama di Desa Malangji-
wan yang berada di depan Pabrik Gula Colomadu. 

Sabtu, 15 November 2008, siang hari kru film 
mulai mengambil gambar. Ketika suting berlangsung, 
terdengar suara gaduh di depan pabrik gula. TernyataTernyata 
puluhan orang berteriak-teriak mengecam pembuat-
an film Lastri. Mereka dipimpin Khairul RS, Ketua 
Front Pembela Islam (FPI) Surakarta yang datang atas 

nama Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan M. 
Awood dari Laskar Hizbullah Bulan Bintang. 

Setelah berdebat panjang, tidak tercapai kesepaka-
tan antara kedua belah pihak. Pihak Kec. Colomadu 
kemudian berinisiatif mempertemukan elemen 
masyarakat yang menolak (LUIS dan Laskar Hizbul-
lah) dengan Erros Djarot di kecamatan setempat. 
Camat Colomadu Wahjudi dan Danramil setempat 
memfasilitasi pertemuan. Dalam pertemuan, Khairul 
RS dan tokoh warga (semuanya simpatisan FPI dan 
LUIS dari Malangjiwan) mengatakan, masyarakat 
Solo dan sekitarnya masih trauma dengan berbagai 
kejadian yang membuat citra buruk kota Solo. Mi-
salnya, cap sarang teroris dan basis PKI. Menurut 
Awood, Ketua Hizbullah Bulan Bintang, setelah 
membaca sinopsis film Lastri, ia merasa yakin adanya 
unsur PKI. Disamping itu, film Lastri juga mengand-
ung kepentingan politik komunis. Pernyataan Awood 
ini didukung sepenuhnya oleh Khairul RS, yang lan-
tang mengatakan: ”Saya tidak bertanggungjawab jika 
terjadi sesuatu andai suting tetap dilaksanakan di 
Solo.”

Menanggapi tuduhan itu, Erros Djarot memban-
tahnya. Ia menegaskan, film Lastri murni bercerita 
kisah cinta anak manusia dengan latar belakang si-
tuasi tahun 1965. Ia juga sepakat melawan ideologi 
komunisme. Menurutnya, film merupakan wujud ke-
bebasan berekspresi dalam berkesenian. Soal filmnya 
berbau komunis atau tidak, ia menyerahkannya pada 
pihak berwenang, termasuk  badan sensor film jika 
film ini selesai dikerjakan. 

Namun demikian, Erros lantas mohon maaf. Dika-
takannya: ”Maaf jika warga Solo masih sensitif denganMaaf jika warga Solo masih sensitif dengan 
tragedi teroris, yang membuat warga cemas termasuk 
dalam film ini. Tapi, saya tidak berniat menghidup-
kan komunis lagi. Dalam hal ini saya hanya ingin 
mengangkat nilai percintaan, kasih, dan kelembutan 
yang sudah banyak ditinggalkan di film-film lain. Saat 
ini, film Indonesia mengedepankan seks dalam drama 
percintaannya. Saya sedih jika dituduh menyebarkan 
faham komunis. Kalau mau bicara politik bukan ka-
pasitas saya sekarang. Saya adalah seorang seniman. 
Jika mau bicara politik, nanti jika saya duduk sebagai 
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sebagai jiplakan belaka dari dua agama sebelumnya. 
Hanya ibadah haji yang murni ajaran Islam. (h. 16, 33, 
43, dan 44). Ketiga, monoteisme Islam dinilai sebagai 
monoteisme keberhalaan. Yang awalnya politeisme 
dengan menyembah banyak berhala di sekitar Ka’bah 
(360 berhala) menjadi monoteisme yang menyembah 
satu berhala yaitu Hajar Aswad (h. 61, 67, dan 83). 

Keempat, Allah adalah Dzat, Dzat adalah benda, 
dan benda itu Hajar Aswad (h. 17, 59, dan 60). Men-
urut penulisnya, Allah yang disembah umat Islam se-
lama ini tak lain adalah benda Hajar Aswad itu. Men-

urutnya juga, Allah yang benar adalah Isa al-Masih 
(h. 70-71). Makanya, al-Qur’an lebih menonjolkan 
Nabi Isa ketimbang 24 rasul lainnya. Kelima, tidak 
ada jaminan selamat bagi Nabi Muhammad SAW di 
akhirat. Karenanya, Allah, malaikat dan umat Islam 
terus (dan diwajibkan) bershalawat padanya supaya 
beliau diselamatkan (h. 23 dan 25). (sumber: www.
radarbanten.com, Kamis-Jum’at, 13-14/11/2008, www.
detik.com, Kamis, 13/11/2008, www.okezone.com, 
Rabu, 12/11/2008, dan buku Risalah Upacara Ibadah 
Haji).■



Ketua PNBK. Bukan sekarang.”Bukan sekarang.”
Pun begitu, Khairul RS dkk tetap kukuh meno-

lak suting film Lastri dilaksanakan di Solo dan seki-
tarnya. Dalam kesempatan itu, Erros Djarot Cs dan 
warga yang menolak film lantas memberikan pernya-
taan sikapnya. Pertemuan itupun bias, karena tidak 
membuahkan hasil apa-apa. Selanjutnya, kedua belahSelanjutnya, kedua belah 
pihak akan menempuh jalur hukum sesuai yang di-
perlukan. 

Disamping dari LUIS, FPI dan Laskar Hizbullah, 
penentang pembuatan film Lastri juga datang dari 
Front Anti Komunisme (FAK). Front ini gabungan 
dari berbagai elemen gerakan Islam yang ada di 
kota Solo, antara lain, Laskar Hizbullah 
yang dipimpin Awood, Front Pem-
bela Islam (FPI) yang dipimpin 
Khairul RS, Mega Bintang yang 
dipimpin Mudrick Sangidu dan 
elemen gerakan lainnya di Solo. 

Menanggapi hal ini, Ketua 
Presidium Front Anti Komu-
nisme (FAK) Surakarta, Mu-
drick Sangidoe menyatakan, 
pembuatan film yang disinyalir 
mengandung muatan komunis 
itu harus dihentikan, baik oleh 
pemerintah, legislatif maupun mas-
yarakat. Ia mengatakan, ”Kalau film 
itu memuat unsur komunisme, masyara-
kat harus bangkit melawan. MPR, DPR, DPRDMPR, DPR, DPRD 
dan pemerintah jangan tinggal diam. Mestinya me-Mestinya me-
reka (DPR dan pemerintah) punya kepekaan menyi-
kapi hal ini”, katanya. 

Mudrick juga mengatakan, jika ternyata benar 
film Lastri memuat ajaran komunis atau terjadi pe-
mutarbalikan fakta tragedi ‘65, maka sudah semes-
tinya masyarakat menentang. Apalagi di Solo, pada 
Oktober 1965, pernah terjadi tragedi PKI, di mana 
17 orang dibantai PKI. Kalau pembuatan film ini 
terus berlanjut dan benar-benar bermuatan komu-
nis, maka pihak yang terlibat pembuatan film harus 
bertanggung jawab jika nantinya ada perlawanan dari 
masyarakat. 

Ketika dituduh skenario film ini berbeda dengan 
yang disampaikan kepada Polri, Kapoltabes Solo 
Kombes Pol Ahmad Sukrani melalui Kasat Intelkam 
Poltabes Solo Kompol Jaka Wibawa mengatakan, 
kalau itu terbukti, maka pihaknya akan klarifikasi 
ke Mabes Polri. Ketika Erros Djarot ditanya apakah 
akan membatalkan rencananya, ia dengan tegas men-
yatakan film akan dilanjutkan. Menurutnya, pembu-
atan film Lastri telah sesuai prosedur. Terlebih, yang 
melontarkan protes hanya sebagian kecil masyarakat, 
bukan semua warga Surakarta. “Jadi, saya heran ka-semua warga Surakarta. “Jadi, saya heran ka-Jadi, saya heran ka-
lau aparat keamanan justru takut dengan elemen 
itu,” timpal Erros.

Minggu, 16 November 2008, meski sutingnya di 
Colomadu diprotes sejumlah elemen Islam tertentu, 
kru film masih bisa jalan-jalan dan tidak ada warga 

yang menolak kehadiran mereka. Banyak warga yang 
senang, bahkan ada yang ngajak berfoto-foto. Ada 
yang ngajak main keroncong. Tidak ada yang takut 
dengan Erros dan kru. Namun karena alasan men-
jaga keamanan kru, Erros akhirnya menghentikan 
suting. Apalagi menurutnya, ada pihak-pihak terten-
tu yang melontarkan ancaman fisik terhadap dirinya, 
artis dan kru. Dia juga mengalah agar ketentraman 
masyarakat Colomadu tak terusik. ”Jadi, yang komu-
nis itu sebenarnya siapa? Komunis itu kan yang suka 
menggunakan ancaman dan kekerasan. Selama di 
sini apakah kami melakukan kekerasan? Justru kami 

membuat masyarakat senang,” sindir Erros. 
Ancaman fisik tidak akan didiamkan Er-

ros. Dia akan melakukan perlawanan 
melalui jalur hukum. ”Tetapi sekali 
lagi, kalau kami tidak lagi suting di 
Solo dan sekitarnya, itu bukan ka-

rena takut. Orang Solo itu sebe-Orang Solo itu sebe-
narnya tidak suka ngancam dan 

kekerasan,” katanya.
Di Kab. Sukoharjo, Minggu 

(16/11/2008), Erros menga-
takan, “Pelarangan terhadap film-

nya menjadi ujian bagi kebebasan 
berkesenian dan demokrasi di In-

donesia. Saya heran, di zaman refor-
masi kok masih ada larangan-larangan 

semacam ini. Seperti di zaman Orde BaruSeperti di zaman Orde Baru 
saja. Larangan ini membuat kita kembali ke Orde 

Baru.” 
Di Pabrik Gula (PG) Colomadu suting dihenti-

kan. Ini seperti tertulis dalam pengumuman yang di-
keluarkan PTP Nusantara IX (Persero) PG Colomadu 
yang tertempel di salah satu papan pengumuman di 
pabrik itu yang ditandatangani Hanung Trihutomo 
selaku Administratur Pabrik Gula Colomadu. Peng-
umuman itu ditempel Sabtu (16/11/2008, pukul 
18.00). Isi selengkapnya: ”Pengumuman PenghentianPengumuman Penghentian 
Film Lastri. Dengan ini diberitahukan kepada sege-Dengan ini diberitahukan kepada sege-
nap crew film Lastri dan segenap elemen masyarakat 
bahwa suting film Lastri di PG Tasikmadu Colomadu, 
terhitung mulai Sabtu 15 November 2008 dinyatakan 
berhenti dan tidak dilanjutkan. Demikian untuk di-
ketahui dan dipatuhi pihak yang terkait.”

Lastri sendiri adalah film yang bertema cinta. Film 
ini dibintangi Iga Mawarni dan Lukman Sardi de-
ngan latar suasana 1965 atau zaman PKI. Isinya berki-
sah percintaan dua insan yang salah satunya seorang 
Gerwani, yang saat itu dianggap kelompok PKI dan 
anggota Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia 
(CGMI). Mereka berpacaran, kemudian dipisahkan 
oleh peristiwa penangkapan. Si laki-laki dinyatakan 
hilang. Maka Lastri, pasangannya, dipekerjakan seba-
gai pembantu Kapten Angkatan Darat yang juga telah 
jatuh cinta padanya. Tapi Lastri tidak mau dinikahi. 
(sumber: Solopos, 15, 16 dan 17/11/2008, Kompas, 
17/11/2008, Suara Merdeka, 17/11/2008, wawancara 
dengan beberapa warga). ■
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7. Ahmadiyah Naik Haji, FPI Kecam Depag

6. Delapan Anggotanya Ditahan, FPI Kepung 
PN Tasikmalaya

FPI mengepung Pengadilan Negeri (PN) Tasik-
malaya, menyusul disidangkannya 8 anggota 
FPI yang diduga terlibat aksi perusakan Pasar 

Wetan Kota Tasikmalaya, penculikan, serta penga-
niayaan di Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya Jawa 
Barat. 

Para terdakwa sudah ditahan selama kurang lebih 
dua bulan di Mapolwil Priangan Kab. Garut. Untuk 
menjaga situasi tetap kondusif, polisi menerjunkan 
dua peleton pasukan Dalmas Polresta Tasikmalaya 
untuk menjaga seluruh pintu masuk pengadilan. 
Pengunjung atau massa FPI yang hendak mengikuti 
persidangan harus melalui pemeriksaan metal detec-
tor. Jumlah massa juga dibatasi untuk menghindari 
bentrokan. 

Delapan anggota FPI yang menjadi tersangka 
adalah Muslim, Miftah, Aceng Aji, Mamat, dan En-
tang. Mereka didakwa melakukan aksi penculikan 
dan penyekapan serta perusakan warung di Kec. Cia-
wi, Kab. Tasikmalaya. Sedang tiga lainnya, Wawan, 
Diki, dan Endang, diduga telah melakukan aksi peru-
sakan warung pedagang kaki lima di Jl. Pasar Wetan, 
Kota Tasikmalaya, pada Ramadhan 1429 H lalu.

Kapolresta Tasikmalaya AKBP Teddi Setiady 
mengatakan, kasus ini kini masih terus dikembang-
kan, karena diduga dalam melakukan aksi perusakan, 
mereka berjumlah puluhan orang. “Pada saat kejadi-
an, kami langsung mengamankan mereka beserta per-
alatan yang diduga dipergunakan untuk melakukan 
aksinya. Sedangkan penyidikan lebih jauh dilakukan 
di Polwil Priangan hingga ditetapkan tersangkanya,” 
papar Teddi. 

Teddi menyebutkan, selama penyidikan, para saksi 
dari anggota FPI dibawa ke Mapolwil Priangan. “Dan 
setelah beberapa di antaranya terbukti, langsung di-
lakukan penahanan. Karena berkas kasusnya telah 
lengkap, tersangka dan berkasnya saat ini kami lim-
pahkan ke kejaksaan. Mulai hari ini mereka menjadi 
tahanan kejaksaan,” katanya. 

Ketua FPI Kota Tasikmalaya Nurul Mubin mende-
sak Hakim PN Tasikmalaya untuk membebaskan selu-
ruh tersangka dari segala tuduhan. “Mereka melaku-
kan aksi untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 
Saat itu, aksi dilakukan karena polisi tidak melaku-
kan tugasnya menertibkan pelanggaran. Warung nasi 
masih buka di siang hari bulan puasa. Makanya kami 

meminta agar mereka dibebaskan,” ujar Mubin. 

Culik Warga
Kasus ini bermula pada 22 September 2008 lalu. Seki-
tar pukul 03.00 WIB, Nunu (30) dijemput paksa dari 
rumahnya dan dibawa ke rumah Muslim (40), warga 
Kampung Wage, Cibahayu, Kadipaten, Tasikmalaya. 
Saat itu, oleh massa FPI, Nunu diinterogasi soal kasus 
pencurian kayu albasia milik Muslim. Nunu menga-
kuinya dan menyatakan kayu itu telah dijual pada 
tetangganya, Syarif Hidayat (42).

Tiga orang yang dipimpin tersangka Miftah lantas 
mendatangi rumah Syarif. Nunu sendiri disekap di 
ruangan kecil dan dipukuli hingga babak belur oleh 
dua orang yang wajahnya ditutup. Tidak lama ke-
mudian, Syarif datang dan disatukan dengan Nunu. 
Syarif juga dianiaya. 

Nunu dan Syarif lantas diharuskan membayar 
ganti rugi sebesar Rp 2,5 juta pada Muslim. Mereka 
diberi waktu hingga pukul 07.00 WIB. Jika uang su-
dah ada, keduanya akan dilepaskan. Akhirnya, anak 
Syarif mengganti uang itu yang diserahkan sebelum 
pukul 07.00 WIB. Keduanya lantas dibebaskan. 

Merasa dirugikan, Nunu dan Syarif melaporkan 
kejadian yang menimpanya ke pihak berwajib. Mere-
ka mengaku, kayu itu sebenarnya hanya dibeli sehar-
ga Rp 240.000. Beberapa hari kemudian, tersangka 
bersama rekan-rekannya juga melakukan perusakan 
warung milik Eti (35) dengan alasan buka di siang 
hari bulan puasa. Akibatnya, kaca warung tersebut 
berantakan dilempari batu oleh para tersangka. Se-
mentara tersangka lainnya mengejar Abas (38) yang 
kedapatan tengah merokok. Abas lantas digebugi 
hingga babak belur. 

Dalam pengakuannya, Aceng Cs memang melaku-
kan pengrusakan dan penganiayaan terhadap Nunu, 
Abas, Syarif Hidayat, serta merusak warung Eti. Ala-
sannya, mereka ingin memberikan pelajaran pada 
orang yang berbuat salah. “Itu hukuman bagi pen-
curi, serta hukuman bagi orang yang tidak menghar-
gai orang lain yang sedang beribadah. Karena tidak 
ada yang menertibkan warung yang masih berjualan 
pada bulan puasa, ya kami sendiri yang turun tangan 
menertibkannya,” ungkapnya Aceng. (www.okezone.
com, Selasa, 28 Oktober dan Senin, 24 November 
2008). ■

Karena dinilai membiarkan atau meloloskan 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menu-
naikan ibadah haji ke Makkah, Departemen 

Agama (Depag) didemo bebeberapa elemen Islam 

dari FPI dan HTI dan ormas Islam lainnya. “Ini 
merupakan pembiaran masuknya orang-orang kafir 
ke Tanah Suci. Ini tidak boleh,” tegas Sekjen FPI So-
bri Lubis, Senin (24/11/2008).
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Aksi unjuk rasa menuntut kejelasan sikap Depar-
temen Agama ini, dilakukan FPI pukul 09.00 WIB. 
FPI terlebih dahulu akan mengonsentrasikan mas-
sanya di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian ngelurug ke 
Departemen Agama di Jl Lapangan Banteng, Jakarta 
Pusat yang hanya berjarak beberapa ratus meter. 

Sobri mengklaim, FPI akan menurunkan 500 
orang untuk berdemo di Departemen Agama. Sete-
lah berdemo di Departemen Agama, FPI akan melan-
jutkan aksi ke Balaikota DKI Jakarta. Di sana FPI 
akan menuntut Gubernur DKI Fauzi Bowo menge-
luarkan Surat Keputusan Pelarangan Keberadaan 
Jamaah Ahmadiyah di Jakarta. (www.okezone.com, 
Senin, 24/11/2008).

Dua bulan sebelumnya, tepatnya September 2008, 
sekira 50 orang gabungan ormas-ormas Islam (FPI, 
LPI, Gerakan Reformis Islam-Garis dan FUI) men-
datangi kantor kedutaan besar Arab Saudi di Jl HR 
Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dan kantor 
Departemen Agama di Jl Lapangan Banteng, Jakarta 
Pusat. Mereka hendak bertemu Menteri Agama M. 
Maftuh Basyuni untuk menyampaikan tuntutannya 
agar pemerintah melarang jemaat Ahmadiyah pergi 
haji ke Tanah Suci. Mereka bahkan menuntut Depag 
menginstruksikan ke kantor-kantor wilayah urusan 
agama di daerah soal larangan ini.

“Kita punya bukti, ada jemaat Ahmadiyah bisa 
berangkat haji ke Makkah. Dan sekarang sudah 

mendaftar lagi sekitar 100 orang jemaat Ahmadiyah 
dari Kuningan. Belum lagi dari daerah lain. Tapi tidak 
akan kita buka sekarang. Kita akan tunggu 2009. Biar 
kita tahu apa kerja Depag sekarang,” kata anggota FPI 
Habib Mahdi Alatas, di Departemen Agama, Selasa 
(16/9/2008).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, pada 
dasarnya pihaknya tidak akan memaksakan orang 
lain untuk memeluk agama Islam. Tapi pihaknya 
tidak rela bila agama Islam dinodai dengan masuk-
nya jemaat Ahmadiyah ke Tanah Suci. “Sebagaimana 
juga Depag tidak mau dinodai departemen lain, kami 
pun tidak mau agama kami Islam dinodai agama lain. 
Silahkan Ahmadiyah memilih agama lain,” tegas Ha-
bib Mahdi.

Sekitar 15 perwakilan peserta aksi dipersilahkan 
masuk ke kantor Depag untuk menemui Menag. Na-
mun Menag tidak ada di ruangannya. Mereka pun ke-
luar karena tidak mau sekedar ditemui Dirjen Bimas 
Islam. Akhirnya, mereka kembali berorasi di depan 
pintu gerbang utama Depag. 

Karena kecewa tak bertemu Menag, mereka sem-
pat emosi hingga terjadi aksi saling dorong antara 
massa dengan polisi. Selama 10 menit saling dorong, 
massa pun membubarkan diri, sembari mengancam 
akan kembali lagi dengan jumlah massa yang lebih 
banyak. (www.detik.com, Selasa, 16/09/2008 dan 
www.eramuslim.com, Selasa, 16/09/2008). ■

8. Urung Membalas FPI

Kasus penyerangan FPI ke Sapto Dharmo 
Yogjakarta (MRoRI edisi ke-15) belum ada 
perkembangan signifikan untuk melihat 

tanda-tanda kasus ini ditindak kepolisian. Justru ke-
jadian yang muncul, sebagaimana diceritakan nara 
sumber Sapto Dharmo yang tidak mau disebutkan 
namanya, adalah adanya relawan-relawan yang mer-
asa perlakuan itu tidak bisa ditoleransi.

Narasumber ini menyebutkan, seminggu setelah 
kejadian, ada sejumlah orang dari berbagai elemen 
di Jawa Timur ingin memberikan solidaritas. Mere-
ka bukan orang-orang Sapto Dharmo, yang berang-
kat dari Jatim dengan niat membalas perlakuan FPI. 
Dengan swadaya, mereka melakukan koordinasi 
dan berangkat dengan biaya sendiri.

Sesampai di Yogjakarta, mereka berdiskusi, ter-

masuk dengan Sapto Dharmo. Namun, setelah 
mengungkapkan maksudnya, mereka tidak diberi 
izin melakukan gerakan itu hingga terjadilah dialog 
panas berjam-jam. Berkali-kali para tuntunan keper-
cayaan Sapto Dharmo membujuk agar tidak sampai 
terjadi pembalasan dan biarlah Tuhan yang mem-
berikan ganjarannya.

Meskipun pada awalnya berapi-api, datang dari Ja-
tim dan dari berbagai elemen, akhirnya mereka bisa 
diyakinkan untuk pulang. Mereka yang berjumlah 
puluhan orang itu pun pulang dengan kekecewaan. 
Namun toh mereka bisa memahami keberatan pihak 
Sapto Dharmo. Pembalasan itu pun urung dilaku-
kan. Tapi mereka tetap beranggapan, penyerangan 
FPI terhadap Sapto Dharmo tidak bisa ditoleransi. 
■

9. Dituduh Sesat, Pengikut Samsul “Bertaubat”

Sembilan warga Desa Teumpeun dan Kebun 
Teumpeun, Kec. Peureulak Barat, Aceh Timur, 
yang menjadi pengikut aliran sesat Samsul alias 

Sam, menyatakan khilaf dan kembali ke ajaran Islam 
yang benar berdasar al-Qur’an dan Hadis dengan 
mengucap ikrar rujuk.Acara pembacaan ikrar ini ber-
langsung di Masjid Teumpheun, Jum’at (21/11/2008) 

malam, di hadapan unsur Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU), Muspika, Majelis Adat Aceh (MAA), 
masyarakat, dan segenap perangkat Desa Teumpeun 
dan Kebun Teumpeun. 

Geuchik Teumpeun, M Nasir M Nur mengatakan, 
acara ini sedianya juga akan diwarnai peusijuek atau 
tafa‘ul (mengharapkan yang baik) terhadap mantan 
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anggota aliran sesat yang terkena tikaman pisau Sam-
sul ketika terjadi keributan di kawasan Teumpeun. 
Saat itu, seorang anggota Samsul dan seorang warga 
terkena tikaman.

Dikatakan, sebanyak sembilan orang “alumni” 
aliran Samsul menandatangani ikrar tertulis dengan 
disaksikan ratusan warga. Ikrar tersebut selanjutnya 
dibacakan oleh Nurdin M Nur (51) dan diikuti se-
jumlah pengikut lainnya. Menurut Geuchik Teumpe-
un, acara tersebut bertujuan untuk mengembalikan 
mereka kepada ajaran yang benar sesuai Sunnah 
Nabi. “Mereka semua menyatakan diri sesat dan telah 
khilaf ikut ajaran Samsul Manggeng itu,” katanya. 

Untuk memberi siraman rohani, tampil Tgk Ab-
dullah Rasyid dari Kruet Lintang. Dalam paparan-
nya, Abdullah Rasyid mengajak semua warga untuk 
tidak mudah percaya pada ajakan yang bertentangan 
dengan al-Qur’an dan sunnah Nabi. M Nasir merin-
cikan, dari 12 orang pengikut Samsul, sembilan di 
antaranya sudah menyatakan diri kembali (rujuk), 

yaitu Nurdin M Nur (51), Ismail Ibrahim (25), Anwar 
Sulaiman (35), Tati (30), Syukri Sulaiman (25), Fitri-
ani Sulaiman (20), Nuraini Sulaiman (38), Sulaiman 
Amin (58), dan Ainsyah (50). Sedang tiga lainnya 
warga Kebun Teumpeun sampai kini belum kembali, 
yaitu Hasanuddin Sulaiman (33), Fajaruddin Sulai-
man (31), dan Ilyas (35). 

Menurut laporan, aliran yang disampaikan Samsul 
Cs tidak sesuai ajaran Islam. Misalnya, shalat cukup 
hanya dengan niat dan mandi junub tidak perlu ber-
niat lillahi taala, karena kegiatan menggauli istri tidak 
melibatkan Allah.

Kasus ini kini ditangani polisi, setelah keluarnya 
fatwa sesat dari MPU Aceh Timur. Namun, sampai 
kini keberadaan Samsul belum diketetahui pasca in-
siden, Jum’at (7/11/2008) malam di Desa Teumpe-
un, Kec. Peureulak Barat yang menggemparkan Aceh 
Timur itu. (www.serambinews.com, 23/11/2008 dan 
www.modusaceh-news.com, 19 November 2008).■

10. MUI Himbau Muslim Indonesia Tak Ikuti 
Yoga

Merespon fatwa haram yang dikeluarkan De-
wan Fatwa Nasional (NFC) Malaysia terha-
dap meditasi Yoga, MUI tidak serta-merta 

mengambil kebijakan serupa. MUI hanya menghim-
bau agar umat muslim Indonesia sementara tidak 
mengikuti kegiatan Yoga. “Sebaiknya masyarakat 
tidak terjun dan ikut serta kegiatan yang sifatnya 
berbau meditasi Yoga sebelum duduk persoalannya 
jelas,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ma’ruf 
Amin di Jakarta, Minggu (23/11/2008).

Himbauan ini berlaku hingga MUI mengeluarkan 
fatwa soal ini. “Kepada umat Islam, kami harap bersa-
bar dulu. Fatwa itu bukan rapat yang bisa digelar hari 
ini dan langsung ada keputusannya. Ada kebenaran 
yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Sabtu 22 November 2008, 
NFC Malaysia mengeluarkan fatwa larangan bagi 
umat Islam mengikuti Yoga, karena dinilai dapat me-
lunturkan keimanan. Yoga dianggap mengandung 
elemen ajaran agama lain. Di dalamnya juga terdapat 
bacaan mantra-mantra yang tak ada maknanya.

Menanggapi himbauan MUI itu, sejumlah ang-
gota DPR RI menolaknya. Anggota Komisi VIII 
Latifah Iskandar menyatakan, Yoga hanyalah olah 
raga yang fungsinya membangun konsentrasi. “Yoga 
itu olahraga. Yoga baru bisa dibilang haram, jika te-
lah menyekutukan Tuhan. Ini kan hanya olah raga. 
Saya rasa terlalu jauh disebut haram,” ujarnya, Senin 
(24/11/2008).

Latifah malah menyarankan MUI untuk men-
jalankan tugas sesuai koridornya, agar tidak menim-
bulkan kesesatan dan mengakibatkan kericuhan 
SARA. “Jangan macam-macam lah. Nanti dilempari 

bisa kacau ini. Apalagi bau pemilu, SARA harus hati-
hati,” ungkap Latifah.

Pemilik Rumah Yoga Anita Buntarman mengaku 
terkejut membaca berita fatwa haram Yoga di Malay-
sia. Menurutnya, fatwa ini berlebihan. “Kalau yang 
dianggap mantra itu chanting, saya kira chanting itu 
terjemahannya bukan mantra,” ujar Anita, Minggu 
(23/11/2008). Chanting itu tak ubahnya lagu yang 
diucapkan secara berulang-ulang. Misalnya ungkapan 
om yoga om, hanyalah untuk memusatkan konsentrasi 
dengan membuang pikiran yang ada di luar sebelum 
berlatih kelenturan tubuh.

Dikatakannya, melakukan Yoga tidak sama deng-
an menganut agama Budha atau Hindu. Yoga yang 
dilaksanakan di Indonesia adalah olah raga yang 
menggabungkan dan menekankan kebersihan 
pikiran (mind) dan jiwa (soul). “Sama saja kalau kita 
mau exercise yang lain seperti fitness. Kita juga harus 
menenangkan pikiran lebih dahulu. Juga seperti olah 
raga bela diri. Ada meditasi di awal untuk menenang-
kan pikiran,” katanya.

Presenter Melissa Karim, yang telah menekuni 
Yoga beberapa tahun, juga mengakui Yoga sebagai 
murni olah raga. Tak ada unsur doktrin Hindu. 
“Yoga yang selama ini aku lakukan murni olah raga. 
Keringatnya sebesar-besar jagung,” ujarnya, Minggu 
(23/11/2008).

Diakuinya, Yoga memang berasal dari aliran spiri-
tual Hindu. Namun ia meyakinkan, tidak ada ajaran 
yang perlu dikhawatirkan bisa merusak akidah aga-
ma. “Kita ini ada 14 orang dalam grup. Dari 14 orang 
tersebut ada yang Islam, Buddha dan Katolik. Tapi 
kita aman-aman saja,” jelasnya.
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Bantahan juga disampaikan pakar meditasi dan 
Yoga dari Anand Krishna Center, dr Wayan Sayoga. 
Menurut Direktur Eksekutif National Integration 
Movement (NIM) ini, Yoga hanyalah olah fisik dan 
batin yang bisa diikuti penganut agama apapun. 
“Yoga intinya menghadirkan Tuhan dan pember-
dayaan diri untuk menggapai kebenaran yang akan 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar 
Sayoga, Senin (24/11/2008).

Yoga, sambungnya, tidak akan menggoyahkan 
keyakinan penganut agama apapun. “Olah raga Yoga 
adalah well of life. Itu salah satu budi pekerti yang 
mereduksi nilai-nilai secara hakiki, dalam bentuk 
kesetaraan, cinta kasih, dan kemanusiaan,” terang-
nya. Soal fatwa haram Yoga di Malaysia, katanya, itu 
mungkin cocok untuk konteks Malaysia tapi sangat 
tidak tepat untuk konteks Indonesia.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Barat, KH. A. 
Hafizh Usman menyatakan, tidak ada masalah dan 
boleh-boleh saja orang melakukan Yoga sepanjang 
tidak ada unsur musyrik (menyekutukan Allah). “Yoga 
itu kan gerak olah badan atau olah raga. Karena itu 

tidak masalah kita mengikutinya”, katanya, Selasa 
(25/11/2008).

Dikatakannya, banyak macam gerak olah badan 
selain Yoga, seperti senam, silat dan lain-lain, yang 
pada dasarnya untuk kesehatan. Namun, kata Hafizh 
Usman, jika ada unsur musyriknya, jangankan Yoga, 
duduk di atas sajadahpun dilarang.

Menurut Hafidz Utsman, kebolehan Yoga ini 
berdasarkan kaidah hukum Islam al-ashl fi al-asy’ya 
al-ibahah hatta yadulla al-dalil ‘ala tahrimiha (segala 
sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang 
mengharamkannya). Karena itu, katanya, Yoga boleh 
kecuali ada unsur kemusyrikannya.

Menyinggung adanya elemen-elemen Hindu yang 
bisa merusak akidah Islam, seperti gerakan sam-
bil memejamkan mata dan mengatur pernafasan, 
Hafizh Usman mengatakan, elemen-elemen itu bisa 
diisi dzikir pada Allah dalam hati. (sumber: www.oke-
zone.com, Minggu - Senin, 23-24/11/2008, www.detik.
com, Minggu - Senin, 23-24/11/2008, www.antara.
co.id, 25/11/08).■

11. Pemkab Bulukumba Tak Konsisten Terapkan 
Syariat Islam

Azis Kahar Muzakkar, Ketua Komite Penegakan 
Syariat Islam  (KPSI) dan Anggota DPD asal 
Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku prihatin 

dengan kondisi yang ada di Bulukumba. Dia men-
ganggap, Perda Syariat Islam sudah tidak berjalan 
lagi sebagaimana mestinya. Dalam kunjungannya ke 
daerah ini pada Jum’at, 7/11/2008, Azis menyoroti 
kinerja Pemda yang dinilainya tidak konsisten pada 
penegakan Syariat Islam. Dewan legislatifnya juga di-
anggap tidak mengawasi Pemda dengan baik dalam 
melaksanakan perda-perda keagamaan itu.

Saat perda Syariat Islam dilaksanakan, menurut-

nya, tindak criminal menurun. Pencurian dan minum-
minuman keras sudah tidak terjadi lagi. Namun kini, 
yang terjadi justru sebaliknya. Pencurian mulai marak 
kembali. Demikian juga minum-minuman keras dan 
tindak kriminal lainnya. “Ini menunjukkan Pemda 
tidak bergigi lagi dalam menerapkan syariat Islam, 
demikian juga legislatifnya tidak lagi mengawasi den-
gan baik,” ujarnya menyesalkan. Intinya, menurut 
Azis, pelaksanaan syariat Islam tidak lantas selesai 
begitu ada perdanya, tapi juga harus ada niat serius 
dari pemerintah setempat untuk merealisasikannya.        
■

12. YuK Tolak Pernyataan Rasis Ketua Pansus 
RUUP

Selama ini, forum Yogyakarta untuk Keragaman 
(YuK) dikenal sebagai forum yang mempertemu-
kan mereka yang menolak RUUP (Rancangan 

Undang-undang Pornografi) menjadi UUP (Undang-
undang Pornografi). Meskipun RUUP telah disahkan 
menjadi UUP, bagi YuK, perjalanan RUUP menjadi 
UUP di Yogyakarta diwarnai masalah tersendiri yang 
krusial. Salah satunya pernyataan rasis dari Ketua Pan-
sus RUUP DIY yang ditolak YuK pada akhir Oktober 
2008.

YuK memprotes keras pernyataan itu ketika yang 
bersangkutan melakukan uji publik. Kronologi ke-
jadiannya, saat itu tim Panitia Kerja DPR RI yang 

diketuai Balkan Kaplale mengadakan kunjungan ker-
ja ke propinsi DIY guna Uji Publik RUU Pornografi, 
Senin, 13 Oktober 2008, pukul 09.45 s.d. selesai, di 
Kantor Gubernur DIY. Selain DIY, uji publik secara 
serentak diadakan di beberapa daerah lainnya, seperti 
Denpasar dan Sulawesi Utara. 

Acara ini, secara terbuka mengundang tokoh 
masyarakat, akademisi, LSM/NGO, agamawan, ma-
hasiswa, dan lapisan masyarakat lainnya. Uji publik 
yang diadakan Tim Panitia Kerja RUUP ini diketuai 
langsung Balkan Kaplale. Dalam kesempatan ini, 
baik pihak yang selama ini mendukung maupun me-
nolak RUUP akan bertemu dalam sebuah forum for-
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mal yang tidak pernah diadakan selama sekian tahun 
pembahasan RUUP.

Acara uji publik RUUP ini sempat memanas, sete-
lah Albert Duwith - perwakilan masyarakat Papua 
di Yogyakarta menyatakan keberatan pada beberapa 
pasal RUUP. Sebagai respon, pernyataan bernada 
SARA lantas dikeluarkan Ketua Tim Panja RUUP, 
Balkan Kaplale, sebagaimana tertulis dalam rilis YuK. 
“Jadi Adinda Albert, saya ingatkan sekali lagi tahun 63-
64 di Yogyakarta, saudara Alex dan saudara Naiboho dari 
Papua, waktu itu ngomongnya kayak Dinda tadi. Saya 
baru saja ditembak akan keluar dari NKRI. Jangan begitu 
dong ah.. overdosis.. tak usah, ngapain keluar dari NKRI. 
Timor-Timur aja Perdana Menterinya kemarin mengadu ke 
Komisi X, nangis-nangis, rakyatnya miskin sekarang. Hay-
oo.. You know?.. Betul, belajarlah ke Ambon. Saya kebetu-
lan dari Saparua loh. Kalau mendengar begini tersingung. 

Belajar baik-baik dari Jawa. Saudara Alex itu begitu 
ngomong saya ditembak mati, keluar ketabrak mati. Jan-
gan lah, Dik. Selanjutnya masalah budaya itu tidak diapa-
apain, ada lex specialis ada lex generalis. Karena kami satu 
tim, nanti akan dijelaskan diperdalam oleh kawan-kawan 
yang lain. Syukurlah dia sudah begini, sudah paham dia 
pasti. Belajarlah baik-baik, kalau perlu Kau ambil orang 
Solo untuk perbaikan keturunan [Forum berteriak: DPR 
Rasis!]. Kebetulan saya Ketua [Forum berteriak: DPR 
Rasis!] Masyarakat Maluku Indonesia waktu itu.

Oleh karena itu... Diam dulu! Nanti kita kasih kesem-
patan bicara, kita di sini sampai malam, diam dulu, ini 
kan hak-nya Ketua DPR, Ketua Pansus. Diam dulu, ini 
pengalaman di luar negeri, Turki, dua departemen, Depar-
temen Agama dan Departemen Kepolisian Turki. Kita di 
sini kok susah banget. Dewan Gereja Amerika ngundang 
saya sama Pak Ismail sama Pak Kiai Safriansyah, sama 

Pak Agung Sasongko, sama Dewi Jakse dari PDIP. Kami 
diundang Dewan Gereja Amerika. Apa dia bilang? Tuan 
dan negara Tuan termasuk cepat. Apabila ini selesai, nega-
ra Tuan hebat, kami baru bisa mengatur anak-anak. Apa 
tidak kita bangga sebagai warga Negara Indonesia? (Rilis 
YuK, 23 Oktober 2008).

Pernyataan Balkan Kaplale ini oleh YuK diang-
gap rasis. YuK melakukan protes dengan menggelar 
demonstrasi di halaman gedung DPRD DIY, 23 Ok-
tober 2008. Aksi penolakan ini dimeriahkan hadrahadrah, 
shalawat, aksi teatrikal, lantunan tembang religi dan 
macapatan. YuK juga mengirim surat protes ke berb- surat protes ke berb-
agai pihak. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan 
Antariksa, YuK menyikapi pernyataan Balkan Kapla-
le dengan menyebutkan: “Menurut kami, pernyataan 
ini adalah sebuah pernyataan rasis, yang mencederai prin-
sip kemanusiaan, kebhinnekaan, dan kesetaraan dalam 
kehidupan berbangsa, dan sama sekali tidak menunjukkan 
pikiran beradab dari seseorang yang memimpin proses pem-
buatan undang-undang yang menyangkut harkat dan mar-
tabat seluruh warga negara Indonesia.”

Menurut koordinatornya, M. Subhi Ridho, YuK 
juga mengirim surat protes atas pernyataan rasis Bal-
kan Kaplale ke Mabes Polri, Komnas HAM, Presiden, 
DPR, dan Kejakgung. Namun hingga kini belum ada 
tanggapan apa-apa. Sedangkan Albert sendiri, menu-
rut M. Subhi Ridho, merasa tidak perlu dibawa ke 
hukum dan menyerahkan ini pada penilaian publik. 

Meskipun pada akhirnya RUUP disahkan men-
jadi UUP dan masih saja ada penolakan pember-
lakuannya di sejumlah daerah, pernyataan Mantan 
Ketua Pansus RUUP yang oleh YuK dianggap rasis itu 
menjadi catatan sendiri dalam proses lahirnya UUP 
ini. ■

13. Ricuh Patung Naga,  
Dua Kelompok Nyaris Bentrok

Pembangunan patung di fasilitas umum di Sing-
kawang memicu konflik. Isu agama merembes 
masuk. Simbol estetika kota pariwisata bercam-

pur politis. Gara-gara pembangunan Patung Naga di 
perempatan Jalan Niaga dan Jalan Kempol Mahmud 
Kota Singkawang, dua kelompok massa nyaris ben-
trok (5/12/08). Polisi bertindak cepat, bentrokan bisa 
dihindari. Ketegangan berawal dari rencana Front 
Pembela Islam (FPI), Front Pembela Melayu (FPM) 
dan Aliansi LSM Perintis Singkawang ingin merobo-
hkan patung naga usai salat Jumat. Mereka menda-
tangi tempat Patung Naga yang belum selesai dibuat 
itu. Aksi ini mengundang ribuan warga dari penjuru 
Kota Singkawang dan sekitarnya untuk menyaksikan 
rencana merobohkan patung tersebut.

Massa dari berbagai elemen mulai berdatangan 
dan memadati teras ruko di sekitar TKP sejak pukul 
11.00. Mereka langsung membuat pagar betis menge-
lilingi Patung Naga itu. Pihak Polres Singkawang di-

back up Kompi I Pelopor Brimob langsung menga-
mankan situasi. Puncak konsentrasi massa yang sem-
pat melumpuhkan arus lalu lintas itu terjadi ketika 
rombongan FPI, FPM dan Aliansi tiba mengendarai 
pick up dilengkapi sound system serta berbagai poster. 
Hanya saja di perempatan Jalan Sejahtera, iring-irin-
gan massa ini dihadang Pasukan Huru Hara Brimob 
yang menggunakan tameng, rotan dan senjata laras 
panjang. Blokade aparat dan kerumunan massa yang 
membuat pagar betis semakin menghambat perge-
rakan rombongan yang hendak membongkar patung 
naga setinggi lima meter tersebut.

Di sela-sela usaha menerobos blokade, orator 
FPI meneriakkan tuntutannya. Mereka secara tegas 
meminta penghentian dan pembongkaran patung 
naga. Alasannya, belum memiliki izin dari instansi 
terkait, menyalahi peraturan dan berada di ten-
gah-tengah ruang publik. “Seret dan proses hukum 
pengusaha Benny Setiawan yang mendanai pem-
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14. Lagu “Selingkuh” Dilarang MUI,  
Samsons Berontak

MUI mengeluarkan himbauan pada pelaku 
seni di negeri ini untuk tidak membuat lagu 
bertema selingkuh. Mendengar himbauan 

ini, group band Samsons terang-terangan berontak. 
“Intinya, stop pembodohan dan membuat orang jadi 
terbelakang. Kalau memilah-milah lagu bukan sep-
erti itu. Suatu saat pasti akan ada yang memberontak 
seperti gue,” tegas vokalis Samsons, Bams, di Jalan 
Alam Segar IV, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa 

(11/11/2008) malam.
Jika nanti MUI benar-benar menjadikan him-

bauan itu sebagai fatwa yang mesti ditaati, mantan 
pacar Nia Ramadhani ini tetap tidak peduli. “Gue 
masa bodoh amat sepanjang gue nggak dituntut un-
tuk mengikuti seruan itu. Toh, gue membuat lagu 
bukan untuk mengajak orang selingkuh. Itu seperti 
cerita pendek saja kok,” ujarnya. (www.okezone.com, 
Rabu, 12 November 2008). ■ 

bangunan,” seru para pria bersorban dan berkopiah 
tersebut. FPI yang mencapai ratusan orang juga men-
dapat umpatan dan cacian dari massa yang tidak dike-
nali identitasnya. “Ayo! Masuk kalau berani. Silakan 
terobos,” teriak sekelompok pemuda yang berbaju 
lusuh tersebut. Mengantisipasi adu fisik dengan si-
gap aparat keamanan melokalisir dan mengusir para 
pemuda yang bersuara lantang tersebut.

Sementara kelompok lain, terkonsentrasi di seki-
tar patung naga. Mereka yang berjarak hanya lima 
meter dari patung naga antara lain Ketua III DAD 
Singkawang Herman Buhing, anggota DPRD Bong 
Cing Nen dan Noreseng Yosef. Karena tidak menga-
jukan surat pemberitahuan, Waka Polres Singkawang 
Kompol Ridwansyah memerintahkan Aliansi LSM 
Perintis dan FPM membubarkan diri. Sedangkan 
FPI bertahan hingga pukul 15.00 sesuai izin yang 
diberikan. Massa mulai meninggalkan TKP sekitar 
pukul 14.30 setelah diarahkan petugas untuk pulang. 
Masyarakat tidak hanya sekadar menonton dari ja-
lan. Sebagian bersusah payah mengabadikan momen 
langka tersebut dengan handy cam, telepon selular 
dan kamera dari ketinggian ruko. 

Setelah berkoordinasi dengan Polres Singkawang, 
Ketua DPW FPI Singkawang Yudha R Hand bersama 
FPM dan Aliansi LSM Perintis menggelar pertemuan 
di Kantor Pemkot Singkawang. Walaupun diminta 
untuk hadir, Walikota Singkawang Hasan Karman 
berhalangan. Demi kondusivitas Singkawang, akhirn-
ya Polres memerintahkan penghentian sementara 
pembangunan patung naga di persimpangan Jalan 
Kempol Machmud-Niaga Singkawang. Karena nihil 
kesepakatan dan keputusan tertulis dari Pemkot dan 
para demonstran, pertemuan akan dijadwalkan kem-
bali. Dari Pemkot hadir Asisten Kebijakan Pemerin-
tahan Sofyan Fachri, Kadis Perhubungan Yohanes 

Urip, Kadis Tata Kota Agus Arifin  dan Kadis PU 
Sueb A Hamid. Sekjen Aliansi LSM M Syaifuddin 
menyatakan telah melaporkan donator pembangu-
nan patung naga Beny Setiawan terkait pengrusakan 
fasilitas umum. Senada dengan itu, Yudha menolak 
tegas pembangunan patung naga di fasilitas umum. 
Sebaliknya, memberi toleransi di rumah ibadah.  
“Demi keamanan, terpaksa pembangunan patung 
naga dihentikan sementara. Dari hasil pembicaraan 
Kapolres AKBP Parimin Warsito dengan Beny Setia-
wan akhirnya disepakati untuk dihentikan,” ujar Ka-
sat Reskrim Polres Singkawang AKP Sarjono SH. 

Sementara itu, di tempat terpisah Ketua DAD 
Singkawang Aloysius Kilim menyatakan, mendukung 
penuh pembangunan yang digagas pemerintah. Kea-
manan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian 
dan TNI. “Pernyataan sikap ini sudah melalui rapat 
pengurus DAD,” ungkapnya. Patung naga menurut 
salah satu warga, Arnol Madasahar sebuah karya seni 
yang dihasilkan kebudayaan manusia dan setara deng-
an karya lainnya. “Lebih baik kita saling mawas diri 
dan saling berkomunikasi demi tatanan kehidupan 
masyarakat plural yang harmonis, berbudaya dan ber-
martabat,” tukasnya. 

Polemik pendirian patung naga di tengah kota su-
dah dua kali terjadi di Singkawang. Pada tahun 2002, 
duet pengusaha Beny Setiawan dan Iwan Gunawan 
juga gagal merealisasikan pembangunan patung naga 
karena penolakan massa. Naga sebetulnya telah ser-
ing dijadikan sebagai ciri khas Kota Singkawang. 
Event sepak bola antar klub se-Kalbar saja menggu-
nakan nama piala naga. Klub sepak bola Singkawang 
(Persiwang) pun berjuluk ‘ksatria naga’. Dalam kar-
naval juga sering dimunculkan festival naga dan lain-
nya. Sumber: http://www.equator- news.com/ index.php? 
mib=berita. detail&id=6899,  06 Desember 2008. ■
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15. MUI Mojokerto Gagas Perda Sertivikasi  
Al-Qur’an

Ingin anak-anak Islam bisa membaca dan mencin-
tai al-Qur’an, MUI Mojokerto mengusulkan Per-
da Sertifikasi al-Quran. Inilah berita yang terpam-Inilah berita yang terpam-

pang di Radar Mojokerto (Senin, 6 Oktober 2008). 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Achmad Dimyati 
Rosyid, Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, Perda 
tersebut akan mengatur tentang sertifikasi membaca 
al-Qur’an bagi pelajar tingkat SD dan SLTP. Seakan 
tidak cukup dengan kemampuan baca, MUI juga ber-
harap Perda itu berisi ketentuan hafal salah satu surat 
dalam al-Qur’an bagi pelajar tingkat SLTP. Jika usu-
lan MUI tersebut jadi diluluskan, Pemda Mojokerto 
akan mengeluarkan sertifikat kelulusan membaca 
al-Qur’an sehingga dengan menunjukkan sertifikat 
tersebut akan diketahui bahwa siswa-siswi di tingkat 
SD dan SLTP di Mojokerto sudah bisa membaca al-
Quran. Tentu saja bahwa Perda tersebut akan dib-
erlakukan khusus untuk siswa-siswi yang beragama 
Islam.

Gagasan MUI tersebut dikirim secara tertulis 
kepada Pemkab Kabupaten Mojokerto dan DPRD 
setempat untuk segera dibahas dan dirumuskan.  
Menurut Dimyati, sebenarnya gagasan membuat Per-
da sertifikasi al-Qur’an iini sudah cukup lama diper-
dengarkan. Tapi, jajaran ekskutif dan legislatif tidak 

memberi respon yang memadai. Karena itulah, maka 
MUI bertekad untuk terus mengawal usulan pembuat-
an Perda tersebut hingga dapat direalisasikan.

Masih menurut pihak pengusul, sertifikasi al-
Qur’an dinilai sangat penting. Jangka panjang, ini 
akan mencetak generasi muda Islam yang mencintai 
al-Qur’an. Tidak mengherankan jika Dimyati menilai 
bahwa gagasan Perda Sertifikasi al-Qur’an dianggap 
sebagai sebuah langkah maju.

Tidak ada yang salah dengan keinginan agar anak-
anak Muslim bisa membaca al-Qura’an dan meng-
hafal surat-surat dan al-Qur’an. Bahkan, tidak ada 
salahnya menginginkan agar semua orang Muslim 
mampu menghafal seluruh isi al-Qur’an. Masalahnya 
adalah ketika kewajiban agama yang bersifat persuasif 
dikonversi menjadi kewajiban hukum positif yang 
bersifat koersif. Akibatnya adalah tiba-tiba saja orang 
yang tidak bisa membaca al-Qur’an atau menghafal 
surat dalam al-Quran menjadi pelaku tindak keja-
hatan yang harus dihukum. Apalagi jika syarat bisa 
membaca dan/atau menghafal al-Qur’an menjadi 
syarat seseorang dalam mendapatkan akses terhadap 
berbagai hal dalam kehidupannya, maka ide Perda 
seperti ini sejak awal sudah sangat potensial melang-
gar HAM. ■

16. Dituduh Menodai Islam Hanya Karena 
Mengaku Wali

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi 
keragaman yang mewujud pada sikap into-
leran terhadap orang atau kelompok lain yang 

berbeda, yang kemudian diikuti dengan menekan 
aparatus negara untuk mengambil tindakan, agaknya 
memang menjadi modus umum di mana-mana. Ke-
jadian dengan skenario seperti ini juga terjadi di Ke-
camatan Larangan, Pamekasan, Madura.

Sabtu malam, 1 November 2008, sekelompok 
orang yang mengatasnamakan Forum Musyawa-
rah Ulama (FMU) Madura mendatangi Mapolres 
Pamekasan. Mereka mendesak Kapolres Pamekasan, 
AKBP Tomsi Tohir, untuk memroses secara hukum 
Dul Karim (35 tahun) dengan tuduhan menodai Is-
lam. Dalam kesempatan itu, FMU berkeras agar Dul 
Karim ditangkap dan diproses secara hukum karena 
dianggap telah melakukan penodaan terhadap Islam. 
Di samping tuduhan penodaan agama, Dul Karim 
juga dituduh melakukan pelecehan seksual. 

Apa yang dianggap oleh FMU sebagai penodaan 
terhadap agama Islam adalah beberapa keyakinan 
popular yang selama ini banyak tersebar di dalam 
masyarakat Muslim tradisional. Indikasi penodaan 

yang dilakukan Dul Karim, menurut FMU, misalnya 
pengakuannya bahwa dia adalah seorang waliyullah 
dan bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidlir melalui 
kontak batin. Di samping itu, FMU juga mendapat 
laporan dari beberapa orang bahwa ketika tahlil den-
gan para pengikutnya, Dul Karim selalu mematikan 
lampu. Dikatakan juga bahwa pada saat memimpinDikatakan juga bahwa pada saat memimpin 
tahlil, dia sering berjoged dan bermain handphone 
(HP).

Dengan melihat beberapa hal di atas, orang 
mungkin akan bertanya-tanya tentang aspek mana 
penodaan Islam terjadi. Apakah mengaku wali, bisa 
berkomunikasi dengan Nabi Khidlir, bertahlil dalam 
kegelapan serta berjoged dan bermain HP termasuk 
menodai Islam? Tapi, menurut Fadholi, salah seorang 
perwakilan FMU, bersikeras bahwa Dul Karim deng-
an ajarannya telah menodai Islam karena sudah men-
yimpang dari prinsip pokok Islam, tanpa menjelaskan 
aspek pokok Islam mana yang dimaksud.

Yang lebih aneh lagi, tidak ada satu pun bukti 
yang memperkuat tuduhan adanya pelecehan sek-
sual. Tidak mengherankan jika kita menduga bahwa 
tuduhan pelecehan seksual merupakan tuduhan tam-
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bahan untuk memperkuat tekanan kepada aparat 
agar menangkap Dul Karim. Paling tidak, tuduhan 
pelecehan seksual memiliki dua fungsi. Pertama, 
meyakinkan berbagai kalangan bahwa apa yang dia-
jarkan Dul Karim memang sesat karena banyak sekte 
yang dituduh sesat biasanya pimpinannya terjerat 
dalam kasus pelecehan seksual. Kasus-kasus seperti 
ini biasanya kegiatannya akan langsung dihentikan 
dan tempatnya disegel oleh aparat dengan tuduhan 
meresahkan masyarakat. Sebelum aparat bergerak, 
biasanya warga sudah melakukan tindakan di luar ko-
ridor hukum terlebih dahulu, baik berupa intimidasi 
maupun pengrusakan terhadap tempat yang diang-
gap menjadi pusat gerakan sekte tersebut. Sehingga,Sehingga, 

aparat bertindak lebih karena tekanan massa daripa-
da pertimbangan hukum. Kedua, jika tuduhan peno-
daan agama tidak terbukti, setidaknya Dul Karim 
tetap diproses karena pelecehan seksual jelas-jelas me-
langgar hukum. Ditahannya Dul Karim karena dua 
tuduhan tersebut atau salah satunya jelas memiliki 
konsekuensi yang sama, yaitu tidak ada kesempatan 
lagi bagi Dul karim untuk menjalankan dan menye-
barkan keyakinannya. Dan, tujuan telah terpenuhi. 

Berdasarkan laporan FMU tersebut, saat ini Polres 
Pamekasan sedang memeriksa beberapa orang saksi. 
Kapolres sendiri menyatakan bahwa dalam waktu de-
kat Dul Karim akan segera diperiksa. (Jawa Pos, Senin, 
3 November 2008). ■

17. Fatwa Haram Golput dari Kyai Politik

Betapa mudahnya kepentingan politik praktis 
menjadi latarbelakang lahirnya sebuah fatwa 
keagamaan. Inilah yang terjadi dengan lahirn-

ya fatwa keharaman Golput yang dilontarkan oleh be-
berapa kyai yang bergabung ke dalam PKB Jatim kubu 
Imam Nahrawi dalam menanggapi seruan Golput 
Abdurrahman Wahid terhadap para pengikutnya. 

Menanggapi seruan Golput dari Gus Dur yang ke-
mudian diteruskan dengan seruan Golput oleh KH 
Fuad Amin, Ketua PKB Jawa Timur kubu Muhaimin 
Iskandar, Imam Nahrawi, mengorganisir para kyai 
yang pro kepadanya untuk melakukan bahts al-masail 
membahas hukum Golput. Kegiatan yang dilakukan 
pada Senin, 1 Desember 2008, di Hotel Utami Sura-
baya tersebut diikuti puluhan kyai dari 60 pondok 
pesantren di Jawa Timur. Hasil acara bahts al-masail it-
ulah yang kemudian lahir fatwa bahwa Golput adalah 
haram.

Di kesempatan lain, Ketua Tanfidhiyah PWNU 
Jawa Timur, menanggapi fatwa tersebut dengan mem-
pertimbangkan bahwa Golput adalah sebuah pilihan 

politik di mana hukum sangat tergantung pada ala-
san yang berada di baliknya. Menurutnya, “Hukum 
Golput itu relatif, tidak bisa langsung diputuskan 
haram, harus dilihat dari illat-nya (penyebabnya) 
dulu. Kalau misalkan yang dikhawatirkan itu adalah 
karena jika tidak memberikan pilihan maka akan ter-
pilih pemimpin yang dlalim maka dlalim itu menurut 
siapa? Jangan-janganJangan-jangan dlalim menurut perseorangan 
atau kelompok saja. Maka itu kan jadi tidak benar. 
Jadi tidak bisa semuanya dihukumi haram, kasihan 
masyarakat.”

Masuknya sentimen keagamaan ke dalam per-
mainan politik praktis selalu menyimpan potensi 
destruktif. Logika politik bercampur dengan dogma 
agama seringkali mengakibatkan pemanfaatan agama 
oleh motif-motif rendah politik praktis. Bercampur-
nya kepentingan politik dan agama sangat potensial 
melahirkan friksi politik dengan klaim mutlak-mut-
lakan. Perseteruan politik tiba-tiba dihayati sepertiPerseteruan politik tiba-tiba dihayati seperti 
peperangan sabilillah. ■
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Analisis
TRAGEDI Masohi sungguh menghentak kita. Di tengah berbagai upaya untuk menyem-
buhkan luka akibat konflik bernuansa agama di masa lalu, dialog antar tokoh-tokoh agama 
yang terus digalakkan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di semua 
daerah, tiba-tiba Kota Masohi, Maluku Tengah, pecah konflik terbuka bernuansa agama. 
Kita tidak perlu menutup-nutupi bahwa dalam konflik Masohi ini agama menjadi faktor 
penting. Kehidupan masyarakat Masohi yang dikotak-kotak wilayah geografisnya berdasar 
agama hanya akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. 

Pernyataan seorang guru SD yang dianggap melecehkan Islam, dan respon FKUI Maluku 
Tengah yang berlebihan merupakan puncak dari gunung es dari problem hubungan Is-
lam-Kristen di sana. Meski dalam beberapa waktu di Masohi tidak ada konflik bernuansa 



Akhdiansyah (NTB), Suhendy (Jawa Barat), Nur Kholik Ridwan (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta),  
Alamsyah M. Dja’far, Nurul Huda Maarif, Subhi Azhari, Rumadi (DKI Jakarta), Zainul Hamdi (Jawa Timur), Syamsul Rijal (Makassar)

Rekomendasi 

1. Meski konflik Masohi sangat kental nuansa keagamaannya, namun tidak 
menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan 
dari konflik ini, baik untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Apalagi 
menjelang pemilu 2009, konflik seperti ini bisa menjadi alat transaksi poli-
tik dan bisnis keamanan. Oleh karena itu, kemungkinan adanya kelompok 
yang ingin “merawat”, bahkan memperluas konflik Masohi perlu mendapat 
perhatian serius semua pihak. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama penting 
mewaspadai hal itu. Penyelesaian jangka pendek untuk menghentikan kon-
flik penting dilakukan. Namun, hal yang  jauh lebih penting adalah menye-
lesaikan akar dari konflik agar dalam jangka panjang konflik serupa tidak 
terulang. Masyarakat harus ditumbuhkan daya tahannya dari kemungkinan 
adanya provokasi yang terus mengobarkan permusuhan.

2. Di tengah tarik menarik kepentingan, persaingan, bahkan konflik peme-
luk agama pemerintah dituntut untuk netral dan bisa menjadi mediator 
yang netral. Pemerintah dalam berbagai tingkatan harus kuat, agar tidak 
disandera oleh pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak dan kepen-
tingannya. Pemerintah berikut aparatusnya tidak boleh menjadi bagian dari 
konflik agama. Jika pemerintah mudah ditekan dan dikendalikan kekuatan 
agama tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan itu tidak mem-
punyai kemampuan untuk netral. ■

agama, namun berarti mereka bisa mencairkan identitas-identitas keagamaan-
nya. Ketidaan konflik dalam beberapa waktu, pada dasarnya merupakan pe-
nundaan konflik untuk mencari momentum. Hal ini sekaligus menjadi bukti, 
kehidupan keberagamaan kita menyimpan banyak masalah.

Tidak hanya konflik Masohi, apa yang terjadi di Bekasi juga merupakan 
bukti hal itu. Kecurigaan antar pemeluk agama sedemikian tinggi. Kegiatan-
kegiatan sosial kelompok minoritas selalu dicurigai sebagai penyebaran agama. 
Sayangnya, pemerintah yang semestinya menjadi mediator di tengah tarik me-
narik kepentingan dan persaingan antar agama, seringkali tidak bisa menjadi 
mediator yang baik. Hal yang sungguh memprihatinkan, pemerintah bukan 
saja tidak netral, tapi juga disandera oleh kekuatan tertentu.

Problem hubungan antar penganut agama, terutama Islam dan Kristen, 
memang bukan hal baru. Sejak masa yang lama, persaingan kedua agama ini 
sudah muncul, baik dalam hubungan sosial, politik maupun kebudayaan. Ber-
bagai regulasi sudah dibuat untuk meminimalkan konflik tersebut seperti regu-
lasi bantuan asing, penyebaran agama dan tempat ibadah. Namun, regulasi-
regulasi tersebut tidak akan sepenuhnya mampu meredam konflik antaragama 
jika secara internal umat beragama tidak mereformasi diri, terutama dalam 
memandang “orang lain”. ■ 


