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Editorial

Sikap Tegas MUI
“MUI tidak memasuki wilayah politik.
Ahok yang mencampuri urusan MUI.”

M

eme ini menjadi
viral yang luar biasa
dahsyat ibarat air bah
yang mengalir deras
di media sosial. Itu terjadi, dalam
kurun waktu sebelum dan sesudah
demonstrasi damai besar-besaran
oleh umat Islam, 4 November silam.
Moment peristiwa demosntrasi ini
kemudian terkenal di kalangan umat
dengan istilah Peristiwa 411 (Empat
Satu Satu). Gambar KH. Ma’ruf Amin
dalam meme yang memakai kopiah
putih, berkalung sorban dengan
senyum tersungging itu, menurut
laporan teman dan sahabat pengurus
MUI di beberapa daerah, sampai
dipajang sebagai baleho di beberapa
tempat atau jalan raya strategis yang
gampang dilihat publik.
Maksud dari meme itu jelas.
MUI harus dibela dari para penuduh
(dengan membuat meme tandingan)
yang intinya menuduh MUI telah
melakukan maneuver politik.
Pimpinan tertingginya terlibat
dalam pilkada DKI Jakarta, bahkan
cenderung berpihak pada salah-satu
kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Meme berikutnya yang tak
kalah seru di media sosial adalah
tema-tema yang dibawa dengan
mengatasnamakan Gerakan
Nasional Pembela Fatwa (GNPF)
MUI. Inilah gerakan yang oleh

sebagian besar umat Islam dikira
bentukan resmi MUI atau setidaktidaknya dianggap berafiliasi dengan
MUI. Padahal kenyataannya tidak
demikian. Baik meme yang pertama
(bergambar Kiai Ma’ruf Amin) atau
pun meme kedua yang diintrodusir
oleh organisasi yang menyebut
dirinya GNPF MUI tadi, tak ada
hubungannya dengan organisasi
MUI. Ketika soal ini disinggung
dalam rapat pimpinan (Rapim) MUI,
juga tidak ada yang tahu menahu:
siapa pelakunya. Menghadapi perang
cyber media (ada yang menyerang
MUI bahkan mengusulkan untuk
membubarkannya. Tapi ada
pula bahkan lebih banyak yang
membelanya), MUI mengambil
sikap diam. Sebab, sikap MUI atas
peristiwa dugaan penistaan agama
yang terkait dengan Surat Al Maidah
51 bagi MUI sudah jelas.
Dalam pandangan MUI, peristiwa
di Kepulauan Seribu pada Selasa 27
September itu, benar-benar telah
meresahkan masyarakat. Itulah
sebabnya, setelah mendapat banyak
aduan dari masyarakat, rapat
pimpinan (Rapim) MUI sepekan
setelah peristiwa terjadi, langsung
memerintahkan agar Komisi Fatwa
dan Komisi kajian segera membahas
peristiwa yang diduga mengandung
unsur penistaan agama itu. Hasil
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kajian yang mendalam dari dua
komisi itu menyimpulkan lima hal
penting:
Pertama, Al Qur’an Surat Al
Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi
larangan menjadikan Yahudi dan
Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini
menjadi salah-satu dalil larangan
mejadikan non muslim sebagai
pemimpin.
Kedua, ulama wajib
menyampaikan isi Surat Al Maidah
ayat 51 kepada umat Islam bahwa
memilih pemimpin muslim adalah
wajib.
Ketiga, setiap orang Islam wajib
meyakini kebenaran isi Surat Al
Maidah ayat 51 sebagai panduan
dalam memilih pemimpin.
Keempat, menyatakan bahwa
kandungan Surat Al Maidah
ayat 51 yang berisi larangan
menjadikan Yahudi dan Nasrani
sebagai pemimpin adalah sebuah
kebohongan, hukumnya haram dan
termasuk kategori penodaan terhadap
Al Qur’an.
Kelima, menyatakan bohong
terhadap ulama yang menyampaikan
dalil Surat Al Maidah ayat 51
tentang larangan menjadikan non
muslim sebagai pemimpin, adalah
penghinaan terhadap ulama dan umat
Islam.
Atas dasar itu, maka Basuki
Tjahaya Purnama dikategorikan
(1) menghina Al Qur’an dan
atau (2) menghina ulama yang
memiliki konsekuensi hukum.
Berdasarkan kesimpulan itu,
MUI kemudian merekomendasikan
agar pemerintah dan masyarakat
wajib menjaga harmoni kehidupan
beragama, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Pemerintah juga
wajib mencegah setiap penodaan dan
penistaan Al Qur’an dan agama Islam
dengan tidak melakukan pembiaran

atas perbuatan tersebut. Aparat
penegak hukum juga wajib menindak
tegas setiap orang yang melakukan
penodaan dan penistaan Al Qur’an.
Begitu pula terhadap penoda dan
penista ajaran agama Islam serta
penghinaan terhadap ulama dan
umat Islam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
MUI meminta aparat penegak
hukum proaktif melakukan
penegakan hukum. Bertindaklah
secara tegas, cepat, proporsional dan
profesional dengan memperhatikan
rasa keadilan masyarakat.
Maksudnya, agar masyarakat
memiliki kepercayaan terhadap
penegak hukum. MUI meminta
masyarakat agar tetap tenang, tidak
melakukan aksi main hakim sendiri
serta menyerahkan penanganannya
kepada aparat penegak hukum. Di
samping, tentu masyarakat diharap
tetap mengawasi aktivitas penistaan
agama dan melaporkan kepada yang
berwenang.
Bagi MUI sikap dan pendapat
yang posisinya dalam hirarkhi
organisasi berada di atas fatwa
ini adalah sikap netral, senetralnetralnya. Apa yang dikerjakan MUI
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI)-nya. MUI tak ada urusan
dengan Pilkada DKI. Urusan MUI
adalah bagaimana melindungi umat
dan agamanya. Sikap tegas MUI ini
nampaknya melegakan sebagian besar
umat Islam, dan apa yang disuarakan
MUI adalah suara umat, sehingga
mereka akhirnya menunggu: seperti
apa reaksi pemerintah terhadap sikap
tegas MUi tersebut.
Nah, di sinilah duduk perkara
itu: rupanya Pemerintah dan
aparat penegak hukum lambat
merespon sikap MUI. Sementara
itu, komunikasi antara pemerintah
dan umat Islam selama ini kurang

berjalan dengan baik. Bahkan ada
kesan, Pemerintah menganggap
enteng setiap persoalan yang
meresahkan umat. Isu di sekitar
penggusuran terhadap gubuk-gubuk
rakyat di Jakarta, adanya dugaan
kongkalikong di balik rencana dan
proses reklamasi Teluk Jakarta, serta
isu-isu kesenjangan ekonomi, makin
menambah panasnya suasana. Ibarat
api dalam sekam. Akibatnya, tak
dapat dihindarkan demonstrasi besar
pun terjadi. Ketika Pemerintah juga
belum tanggap saat aksi demonstrasi
pertama, rencana aksi demonstrasi
kedua pun dikumandangkan.
Lagi-lagi, pemerintah lalai dan
menganggap enteng persoalan.
Bahkan ada yang mengatakan,
Presiden mendapat info yang kurang
pas mengenai jumlah peserta dan
rencana demonstrasi 4 November
tersebut.
Setelah Peristiwa 411 terjadi
dengan jumlah demonstran yang
tak pernah terjadi sebelumnya, baru
pemerintah seperti terperangah.
Presiden sibuk memanggil seluruh
pimpinan ormas Islam, mengunjungi
pusat-pusat barak militer dan
kepolisian. Kabar terakhir, masih
akan ada lagi rencana demonstrasi
besar ketiga, 25 November yang akan
datang. Apa makna di balik semua
aksi demo ini BapakPresiden?
Jawabannya mudah. Para
pimpinan Ormas Islam saat diundang
Presiden ke Istana Negara, telah
banyak memberi masukan. Begitu
pula adanya masukan informasi,
saat Presiden berkunjung ke Kantor
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dan Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Rangkumlah masukan-masukan
tersebut. Renungkan dalam-dalam.
Sebelum, kemudian, diambil jadi
keputusan yang tegas, Bapak
Presiden!. y
Edisi 373 | MIMBAR ULAMA |

3

Mimbar Utama

Ahok Tersangka
Penistaan Agama
MUI akan tetap fokus mengawal proses hukum
agar sesuai dengan asas keadilan.
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Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menunjukkan surat putusan hasil gelar perkara
kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki
Tjahaja Purnama di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

penyelidikan Bareskrim sejak
10 Oktober lalu sampai saat
ketika gelar pekara hingga akhir
gelar perkara terbuka, Rabu
(16/11/2016).
Ari mengatakan, Bareskrin
mewawancarai 39 saksi ahli dalam
kasus penistaan, pencemaran dan
penodaan agama yang tercantum
dalam pasal 156 A KUHP. Selain itu
Ahok juga dikenakan pasal Undangundang Informasi Transaksi
Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 2.
Ari menjelaskan dalam
prosesnya kepolisian mengundang
ahli bahasa, agama, psikologi,
antropologi, dan digital forensic.
Dengan masuknya kasus ke
tahap penyidikan polisi sudah
bisa menetapkan tersangka, jika

K

asus dugaan
penistaan agama
oleh Gubernur DKI
Jakarta non aktif,
Basuki Tjahaja
Purnama, memasuki babak baru.
Pada Rabu (16/11/2016), Kepolisian
RI (Polri) menetapkan mantan
bupati Belitung Timur tersebut
sebagai tersangka.
Kepala Bareskrim Komisaris
Jenderal Ari Dono Sukmanto
mengatakan, penetapan
status tersebut setelah melalui

Tito mengungkapkan, meski
menaikkan ke proses penyidikan,
keputusan itu bukan hasil bulat
dari seluruh penyelidikan, tetapi
terjadi disenting opinion dari para
penyelidik. Meski sebagian besar
pendapat penyidik didominasi
bahwa kasus ini merupakan tindak
pidana. “Oleh karenanya, mereka
bersepakat mengajukan pekara ini
ke pengadilan yang lebih terbuka,”
kata Tito.
Menurut Tito, dengan
naiknya status ke penyidikan
juga memungkinkan masyarakat
bisa memantau proses peradilan
kasus di pengadilan. Hal ini juga
untuk memenuhi keingintahuan
masyarakat berkaitan proses ini,
yang tidak dapat dipenuhi dalam

Masyarakat diminta mengawal
kasus hukum Ahok dan diimbau
menghindari hal-hal desktruktif yang
bisa mengaburkan masalah.
mendapatkan dua alat bukti yang
cukup
“Para penyidik yang berjumlah
27 orang didominasi yang
beranggap kasus ini dinaikkan ke
proses peradilan terbuka,” katanya
di Jakarta, seperti dikutip dari
antara, Rabu (16/11/2016).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
menegaskan, tim penyelidik yang
berjumlah 27 orang tersebut telah
bekerja berdasarkan Undangundang, tanpa tekanan dari pihak
mana pun.

proses gelar perkara beberapa
waktu lalu.
Tito meminta semua pihak
menghargai hasil keputusan
gelar perkara Bareskrim Polri
yang menetapkan Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) sebagai tersangka
kasus dugaan penistaan agama.
“Saya ajak masyarakat Indonesia,
kita kawal proses ini,” katanya.
Langkah Kepolisian mendapat
apresiasi berbagai pihak. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menilai,
pihak berwajib itu melakukan
Edisi 373 | MIMBAR ULAMA |
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tugasnya secara objektif.
Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin,
meyakini Polri telah melalui proses
hukum yang objektif. Dia mendorong
Polri melanjutkan proses hukum tersebut
secara tepat dan proporsional. “Kita
persilakan Kepolisian melanjutkan
proses hukum sesuai dengan aturan
yang berlaku,” jelas dia kepada Mimbar
Ulama di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Wakil Ketua Umum MUI KH Zainut
Tauhid menilai, langkah Kepolisian
tersebut adalah bukti Kepolisian bekerja
secara proporsional, profesional,
independen dan tidak diintervensi oleh
kekuatan manapun.
MUI mengimbau semua pihak dapat
menerima keputusan ini. Menurut Zainut
keputusan kepolisian melalui mekanisme
yang baik dengan proses gelar perkara
secara terbuka terbatas.
Mereka telah menghadirkan para
pihak untuk menyaksikan gelar perkara
tersebut sehingga keputusan kepolisian
benar-benar memiliki akuntabilitas
publik dan tidak menimbulkan syak
wasangka.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar
Nahdatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy
Faishal Zaini menghormati keputusan
tersebut. Fenomena yang telah menyita
perhatian publik tersebut menjadi
bagian dari proses pendewasaan politik
Indonesia ke depan.
Setelah Ahok ditetapkan menjadi
tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri
pada Rabu (16/11) pagi, Helmy mengaku
menghormati keputusan tersebut.
“Saya menghormati dan mengapresiasi
langkah-langkah yang diambil
kepolisian,” katanya kepada wartawan
di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu
(16/11) sore.
Helmy berpendapat, kasus Ahok telah
memberikan hikmah tersendiri bagi
dunia politik Indonesia. “(Kasus) Ini
bagian dari proses pendewasaan politik
6 | MIMBAR ULAMA | Edisi 373

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin (antara FOTO)

“Kita
persilakan
Kepolisian
melanjutkan
proses hukum
sesuai dengan
aturan yang
berlaku.”
- MA’RUF AMIN -

kita ke depan,” ucap Helmy.
Ketua Umum Pengurus Besar AlWashliyah sekaligus Ketua MUI Bidang
Kerukunan Umat Beragama, Yusnar
Yusuf menyambut baik keputusan Polri
itu. Keputusan tersebut merupakan hasil
proses hukum yang berkeadilan dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Mewakili sejumlah ormas Islam,
dalam pertemuan ormas-ormas Islam
di Gedung PP Muhammadiyah, Rabu
(16/11/2016), dia menyampaikan ucapan
terima kasih dan memberi penghargaan
tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas
sikap kenegarawanannya dengan tidak
intervensi terhadap proses hukum dan
tidak melindungi Ahok.
Dia menambahkan, ormas-ormas
Islam juga memberi penghargaan
tinggi kepada Polri yang menunjukkan
profesionalitas, integritas dan moralitas
dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Apresiasi yang sama juga disampaikan
Indonesia Police Watch (IPW). IPW
berharap dari gelar perkara kasus Ahok
Polri berorientasi pada soliditas NKRI.
Seperti dikutip dari Antara, Ketua
Presidium IPW Neta S Pane menyebut,
jangan sampai hanya karena kasus Ahok

Mimbar Utama
para ulama terpecah belah dan
merasa diadudomba dengan dalih
proses hukum.
Selain itu, kata dia, jangan pula
kasus Ahok mengadu domba antara
pakar hukum dengan pakar hukum
lainnya, maupun pakar hukum
dengan ulama. Jangan sampai
gara-gara kasus Ahok soliditas Polri
terganggu atau Polri terpecah.
“Jangan sampai gara-gara kasus
Ahok antara Polri dan MUI perang
argumentasi,” katanya. Pasalnya
MUI adalah lembaga ulama yang
kredibilitasnya sangat diakui
pemerintah maupun masyarakat,
baik di dalam negeri maupun di luar
negeri.

Tetap fokus
KH Ma’ruf Amin mengimbau
masyarakat tetap tenang dan
menunggu jalannya proses
hukum. “Jangan sampai ada yang
terprovokasi hingga melakukan
tindakan ke arah destruktif,” jelas
dia.
Ma’ruf Amin mengimbau
tidak perlu kembali turun ke
jalan melakukan Aksi Demo 25
November mendatang. Karena
proses hukum penistaan agama
sudah dilakukan dan janji
kepolisian dilakukan dengan
tegas, cepat dan transparan sudah
dipenuhi.
“Seluruh warga negara RI
hendaknya belajar dari kasus ini
bahwa agama adalah ajaran suci yang
mutlak diyakini oleh pemeluknya
serta harus dijunjung tinggi
keberadaannya sebagaimana dijamin
konstitusi,” kata kata Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Haedar Nashir. Muhammadiyah
percaya sepenuhnya bahwa
penetapan Ahok sebaga tersangka

berdasarkan prinsip hukum yang adil
dan objektif, yang telah diikhtiarkan
dan dijalankan seoptimal mungkin
oleh Kepolisian Republik Indonesia
(Polri).
“Kami juga mengapresiasi
komitmen Presiden RI dalam
mendukung penegakan hukum atas
kasus penistaan agama tersebut
dan melakukan komunikasi
dengan berbagai komponen
bangsa sehingga tercipta stabilitas
nasional,” kata Haedar seperti
dikutip Antara, Rabu (16/11).
Menurut Haedar, siapapun harus
menghormati setiap keyakinan
beragama termasuk oleh pemeluk
yang berbeda agama dengan
sikap luhur dan toleran. Selain
itu, menjauhi segala ujaran dan
tindakan yang dapat merendahkan,
menodai, menghina, menista
keyakinan luhur agama apapun
yang hidup dan diakui sah hidup
di negara ini yang berdasarkan
Pancasila dan warganya dikenal
religius.
“Umat Islam dan semua pihak
hendaknya lapang hati menerima
proses hukum tersebut, serta
mengawal dengan saksama agar
hukum tetap tegak pada proses
selanjutnya di pengadilan,” katanya.
Muhammadiyah juga menyerukan
kepada semua elemen bangsa untuk
bersama-sama menjaga keberadaan
NKRI dengan memelihara
kebhinnekaan, ketertiban,
kedamaian, kebersamaan, toleransi,
dan suasana yang kondusif. “Kami
juga mengajak seluruh rakyat
Indonesia untuk mencurahkan
energi dan perhatian optimal
dalam melakukan kerja cerdas dan
produktif untuk menjadi bangsa
yang berkemajuan,” ucap Haedar
Nashir.

Helmy Faisal , Helmy berharap
semua pihak dapat menenangkan
diri, termasuk tidak melakukan
tindakan-tindakan yang dapat
memperkeruh situasi dan kondisi.
Dia juga mengimbau masyarakat
lebih pandai dalam menyortir
berbagai informasi yang tersebar di
sosial media. Menurut dia, saat ini
sosial media seperti menjadi arena
perang tersendiri.
Saat ini banyak berkembang
perang di media sosial. Informasi
yang masuk harus dicerna dulu,
jangan langsung di-share. “Kalau
langsung di-share sebenarnya kita
bisa menimbulkan fitnah terhadap
pihak lain,” ujarnya.
Yusnar Yusuf menambahkan
para pimpinan organisasi
kemasyarakatan dan lembaga
Islam tingkat pusat menyatakan
sikap akan terus mengawal proses
hukumnya agar tidak menyimpang.
Sebab, kasus penistaan agama
tersebut merupakan kasus besar
yang berpotensi mengancam
perpecahan bangsa.
Penistaan agama, sebagaimana
yang terjadi pada kasus-kasus
sebelumnya oleh siapa pun
dan terhadap agama mana pun
adalah sikap intoleransi dan anti
kemajemukkan.
Wakil Ketua Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (GNPF MUI) Muhammad
Zaitun Rasmin berharap
kesungguhan Bareskrim atas kasus
ini terus berlanjut. Kepolisian,
kata dia, mewakili masyarakat
khususnya yang melakukan
pelaporan atas adanya kasus
dugaan penistaan agama.
“Semoga Bareskrim lebih
maksimal lagi menyiapkan hal-hal
yang diperlukan sehingga kasus
Edisi 373 | MIMBAR ULAMA |

7

Mimbar Utama
ini sampai ke pengadilan, supaya
tidak mental di tengah jalan,” kata
Zaitun. Dia menyebut masyarakat,
khususnya umat Muslim, akan terus
mengawal agar kasus ini secepatnya
masuk pengadilan dan tersangka
mendapat hukuman maksimal.
Secara terpisah, Wakil Presiden
Jusuf Kalla (JK) berharap agar
Gubernur DKI nonaktif Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) untuk
menjalani seluruh proses hukum
dengan baik. “Ahok mesti
menjalani proses hukum dan dia
sudah janji untuk menjalani,” kata
Wapres JK menanggapi penetapan
Ahok sebagai tersangka pelaku
penistaan agama di Jakarta, Rabu
(16/11).
Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan, meminta umat Islam
menunggu proses di Kejaksaan
dan Pengadilan. Dia berpendapat
rencana aksi Bela Islam Jilid
3 pada 25 November tidak
diperlukan. Masyarakat cukup
menunggu proses hukum yang
berjalan. “Mari kita jaga persatuan
kita jaga keragaman, kita ini adalah
saudara,’’ kata Zulkili, kepada
wartawan, di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).
“Kabareskrim Pak Ari Dono
dan seluruh jajaran dan Pak
Kapolri Tito Karnavian bekerja
secara profesional. Terutama
para penyidik yang bekerja secara
profesional,” kata Ketua DPR RI
Ade Komarudin di Gedung DPR RI,
Jakarta, Rabu. Ade menilai, polisi
telah bekerja independen dan tidak
ditekan siapapun sebagaimana
yang telah ditegaskan Presiden
Joko Widodo.”Itu satu sikap
Presiden Jokowi dan Legislatif.
Hukum membiarkan independen
tidak boleh dikendalikan polisi
8 | MIMBAR ULAMA | Edisi 373

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) didampingi calon Wakil
Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait
penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Ahok ditetapkan
tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. (ANTARA/Hafidz Mubarak A )

“Umat
Islam dan
semua pihak
hendaknya
lapang hati
menerima
proses hukum
tersebut, serta
mengawal
dengan
saksama
agar hukum
tetap tegak
pada proses
selanjutnya di
pengadilan,”
- Haedar Nashir -

atau siapapun tapi sistem,” kata Ade.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tjahjo Kumolo yakin Gubernur DKI
Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) bisa menerima
ketetapan sebagai tersangka. “Saya kira
sebagai warga negara yang baik Pak
Ahok bisa memahami dan juga bisa
menerima. Apalagi sudah mengundang
saksi-saksi baik menyangkut agama dan
tindak pidana,” katanya di Gedung DPR
RI, Jakarta, Rabu.
Calon Gubernur DKI Jakarta
nomor urut dua, Basuki Tjahja
Purnama (Ahok) mengaku menerima
dengan lapang dada status tersangka
yang ditetapkan kepadanya terkait
kasus penistaan agama pada Rabu
(16/11). “Saya terimakasih kepada
dukungan terhadap saya sampai saat
ini. Kami imbau para pendukung bisa
menerima status tersangka saya dengan
Ikhlas,” ujar Ahok di Rumah Lembang,
Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/
Republika.co.id). y (Nashih Nashrullah)

Mimbar Utama

Ketika
Al Quran
Dihina
Pelataran parkir Gedung
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Jakarta Pusat
dipenuhi mobil liputan
televisi nasional.

P

elataran parkir Gedung
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Jakarta Pusat
dipenuhi mobil liputan
televisi nasional. Mobil-mobil para
jurnalis itu berjejal di halaman parkir
yang sempit. Beberapa wartawan
berdesakan menuju lantai 4 Kantor
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Jakarta Pusat. Mereka memburu
informasi terkait dengan dugaan
penistaan agama yang dilakukan Calon
Gubernur Petahana Basuki Tjahja
Purnama atau yang biasa disapa Ahok.
Beberapa hari sebelumnya, publik
dibuat resah dengan informasi yang
berseliweran tentang kasus ini.
Bahkan, aparat kepolisian
sempat menolak laporan masyarakat
dengan alasan menunggu fatwa
MUI. Keresahan tersebut ditangkap
pimpinan MUI, selain adanya
permintaan untuk mengeluarkan
pendapat dan sikap keagamaan terkait
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masalah ini. Sejumlah ormas Islam pun
mendesak MUI mengeluarkan pendapat
karena nantinya akan dijadikan landasan
penanganan kasus tersebut.
Ruangan yang cukup besar untuk
menggelar konferensi pers sudah
dipenuhi para pemburu berita. Mereka
tidak menunggu lama ketika Ketua
Umum MUI Dr. KH. Ma’ruf Amin hadir
bersama sejumlah pimpinan lainnya.
Tidak hanya unsur pimpinan, sejumlah
ketua Ormas Islam juga menanti seperti
apa pendapat dan sikap keagamaan
MUI terkait kasus ini. Ketua Umum
MUI yang juga Rais ‘Am Syuriyah PBNU
ini, tak lama kemudian dengan suara
langsamnya membacakan pendapat dan
sikap keagamaan MUI. Kiai Ma’ruf saat
itu didampingi pimpinan MUI lainnya.
Di antaranya adalah Sekjen MUI Anwar
Abbas, Wakil Sekjen MUI Amirsyah
Tambunan dan Tengku Zulkarnaen, serta
Ketua MUI Masduki Baidlowi.
Beberapa poin yang disampaikan
adalah seputar pernyataan Ahok di
Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari
Selasa, 27 September 2016 yang antara
lain ia menyatakan, ”… Jadi jangan
percaya sama orang, kan bisa aja dalam
hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih
saya, ya kan. Dibohongin pakai surat
al Maidah 51, macem-macem itu. Itu
hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan
nggak bisa pilih nih karena saya takut
masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
Pembahasan tentang sikap
keagamaan ini berawal dari rapat tim
yang terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi
Hukum serta Komisi Kajian MUI yang
telah menganalisis pernyataan cagub
petahana tersebut. Berdasarkan hasil
kajian yang mendalam serta bukti
dan argumentasi yang kuat, akhirnya
disimpulkan bahwa Ahok telah terbukti
melakukan penghinaan terhadap Al
Quran dan ulama. Hasil kajian dari tiga
Komisi ini kemudian dibawa ke tingkat
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Rapat Pimpinan MUI. Dalam Rapim ini
lahir pendapat dan sikap keagamaan
yang secara internal organisasi, posisinya
lebih tinggi dari pada fatwa MUI.
Berdasarkan hal di atas, MUI
memberikan penegasan bahwa Basuki
Tjahaja Purnama dikategorikan sebagai:
telah diduga melakukan penghinaan
terhadap Al-Quran dan ulama.
Konsekuensi atas pernyataan tersebut
adalah pelanggaran terhadap Pasal 165a
KUHP yang berbunyi, “dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima
tahun barangsiapa dengan sengaja di
muka umum mengeluarkan perasaan
atau perbuatan: a. yang pada pokoknya
bersifat permusuhan, penyalahgunaan
atau penodaan terhadap suatu agama
yang dianut di Indonesia.”
Selain itu, Ahok juga bisa terjerat
dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/
atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU
tersebut menyatakan, “setiap orang
dilarang dengan sengaja di muka
umum menceritakan, menganjurkan
dan mengusahakan dukungan umum,
untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia
atau melakukan kegiatan-kegiatan

Suasana aksi unjuk rasa
memprotes gubernur DKI
Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) terkait penistaan
agama di Jakarta, 4
November 2016. (REUTERS/
Beawiharta)

Massa memenuhi sekitar
Masjid Istiqlal, saat aksi unjuk
damai, 4 Nopember 2016.

keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari pokok-pokok
ajaran agama itu.”
“Al-Quran surah al-Maidah ayat
51 secara eksplisit berisi larangan
menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai
pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu
dalil larangan menjadikan non Muslim
sebagai pemimpin,” ujar KH. Ma’ruf
Amin. Menurutnya, ulama memiliki
kewajiban untuk menyampaikan kepada
umat Islam tentang isi Al Maidah ayat
51. Dengan demikian, setiap Muslim
wajib meyakini kebenaran isi surat
tersebut sebagai panduan dalam
memilih pemimpin. “Kita mengambil
sikap keagamaan bahwa menyatakan
kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang
berisi larangan menjadikan Yahudi dan
Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah
kebohongan, hukumnya haram dan
termasuk penodaan terhadap Al-Quran,”

jelasnya lebih lanjut.
Selain itu, ditambahkannya, bahwa
Ahok telah diduga menghina ulama
dan umat Islam karena menyatakan
dibohongi ulama yang menyampaikan
dalil surat Al Maidah ayat 51 tentang
larangan menjadikan nonmuslim
sebagai pemimpin. KH. Ma’ruf Amin
merekomendasikan beberapa hal untuk
Pemerintah dan masyarakat menyikapi
hal ini.
Pertama, Pemerintah dan masyarakat
wajib menjaga harmoni kehidupan
beragama, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Kedua, Pemerintah
wajib mencegah setiap penodaan dan
penistaan Al Quran dan Agama Islam
dengan tidak melakukan pembiaran
atas kasus ini. Ketiga, Aparat penegak
hukum wajib menindak tegas setiap
orang yang melakukan penodaan dan
penistaan Al Quran dan ajaran agama
Edisi 373 | MIMBAR ULAMA |
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Islam serta penghinaan terhadap ulama
dan umat Islam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keempat, aparat penegak hukm
diminta proaktif melakukan penegakan
hukum secara tegas, cepat, proporsional,
dan profesional dengan memperhatikan
rasa keadilan masyarakat, agar
masyarakat memiliki kepercayaan
terhadap penegakan hukum. Kelima,
Masyarakat diminta untuk tetap
tenang dan tidak melakukan aksi main
hakim sendiri, serta menyerahkan
penanganannya kepada aparat penegak
hukum, di samping mengawasi aktivitas
penistaan agama dan melaporkan kepada
yang berwenang.
Atas kasus ini, umat Islam lalu
mengerahkan aksi demonstrasi dua
kali. Aksi pertama dilakukan Jumat,
14 Oktober 2016 di Gedung Balai Kota
DKI Jakarta Pusat. Dalam aksi ini hadir
politisi senior Amien Rais dan sejumlah
tokoh lainnya. Dalam aksi tersebut,
Amien Rais mendesak Presiden Jokowi
tidak melindungi Ahok yang secara
terbukti sudah melakukan penistaan
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terhadap Al Quran.
“Kalau Cuma pertikaian politik itu
biasa, tapi Ahok ini sudah menghina Al
Quran. Jadi, yang tersinggung bukan hanya
umat Islam DKI saja, tapi dari Aceh sampai
Papua, juga tersinggung,” kata Amien.
Amien Rais meyakini bahwa Jokowi
berada di belakang Ahok, bahkan
mantan Ketua PP Muhammadiyah ini
menulis keyakinannya tersebut di Harian
Republika dua kali. Tulisan pertama
terbit 28 Oktober 2016 dengan judul,
“Bung Jokowi, Selesaikan Skandal Ahok”
dan tulisan kedua terbit pada 8 Noveber
2016 denganj udul, “Bung Jokowi,
JanganTerlambat.”
Tulisan tersebut secara jelas
menggambarkan Jokowi sebagai
pihak yang melindungi Ahok. Dia juga
mengaitkan demonstrasi besar yang
dilakukan umat Islam mengembalikan
ingatannya ketika dia memimpin
Reformasi 1998 menumbangkan Rezim
Orde Baru.
Amien Rais menulis, “Bung Jokowi,
rasanya demo 4 November lalu adalah
terbesar yang pernah terjadi di persada

Aksi unjuk damai umat Islam,
4 Nopember 2016.

Mimbar Utama

Masjid Istiqlal Jakarta Pusat
dipenuhi peserta unjuk rasa
yang akan melangsungkan
Shalat Jumat. Penuhnya
Masjid Istiqlal membuat
jemaah beribadah hingga di
luar gedung dan di taman
masjid. (ANTARA Foto/
Alviansyah)

Indonesia. Sekali-kali jangan Anda
remehkan. Dari Maluku sampai Aceh,
dari Medan sampai Malang, dari Solo
sampai Makassar, dari semua kota
besar dan mungkin semua kabupaten,
masyarakat bergerak ikhlas dan
spontan menuntut hal yang sama: Adili
Ahok, penista Al Quran dan penghina
ulama, secepat mungkin.”
Umat Islam memang melanjutkan
demonstrasi menuntut Ahok diadili pada
4 November 2016. Aksi ini diikuti ratusan
ribu umat Islam dengan menghadirkan
sejumlah organisasi Islam. Aksi tersebut
berlangsung damai sejak dilakukan
setelah Salat Jumat di Masjid Istiqlal.
Namun, menjelang Isya’, kerusuhan
terjadi dan mengakibatkan aparat
kepolisian mengambil tindakan tegas.
Aparat kepolisian menembakkan gas air
mata kearah demonstran yang masih
berkerumun di depan Istana Negara.
Pihak demonstran yang diwakili
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
(GNPF) MUI membantah kerusuhan
disebabkan mereka tidak mau
membubarkan diri meski batas demo
telah berakhir. Ketua GNPF MUI KH.
Bachtiar Nasir menjelaskan pihaknya
masih menunggu Presiden Jokowi
yang sejak sore tidak bias ditemui.
Belakangan diketahui Jokowi memilih

blusukan ke Bandara Soekarno Hatta
untuk melihat langsung perkembangan
pembangunan kereta bandara. Jokowi
tidak menemui massa yang datang ke
Istana dengan alasan arus lalu lintas
tidak memungkinkan. Pada malam
harinya, Presiden menggelar jumpa pers,
salah satu poinnya adalah menuding aksi
4 November ditunggangi aktor politik.
“Kami tengah melakukan negosiasi
dengan pihak Istana, oleh sebab itu
massa tidak membubarkan diri meski
tenggat waktu demonstrasi sudah
berakhir,” ujar Bachtiar Nasir.
Penguatan dan dukungan terhadap
sikap keagamaan MUI datang dari
internal dan kalangan masyarakat luas.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din
Syamsuddin menjelaskan ada enam
butir Tausiah Kebangsaan Dewan
Pertimbangan MUI. Salah satu poinnya
adalah mendukung penegakkan hukum
kepada Ahok yang secara jelas telah
menista Al Quran.
“Ujaran kebencian yang ditampilkan
telah menimbulkan sentimen. MUI
ingin meredam kondisi tersebut. Selain
mendukung Pendapat Keagamaan MUI,
kami minta Pendapat Keagamaan itu
dijadikan rujukan Bareskrim Polri terkait
kasus dugaan penistaan agama Ahok,”
kata Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat,
awal Nopember 2016.
Sementara, kalangan advokat yang
dipimpin Ahmad Yani mendatangi kantor
MUI pada Selasa (9/11/2016) untuk
memberikan dukungan hukum atas kasus
ini. Mantan anggota Komisi III DPR RI
ini mengklaim ada ratusan advokat yang
siap mendukung MUI untuk mengawal
proses hukum Ahok.
“Lebih dari 15 advokat yang tergabung
dalam Advokat Syariah Indonesia (ASI)
dan Kongress Advokasi Indonesia (KAI).
Kita mempersiapkan Jihad konstitusi
dengan tema Al Quran dan NKRI harga
mati,” jelasnya. y (FADHIL)
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PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan
Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa
aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu.
Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan
sikap keagamaan sebagai berikut:
1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai
pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim
adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih
pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani
sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan
menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Al-Quran dan atau
(2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:
1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan
pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran
dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan
profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap
penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan
penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan
melaporkan kepada yang berwenang.
Selasa, 11 Oktober 2016
Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

DR. KH. MA’RUF AMIN

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg
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Enam Butir Tausiah Kebangsaan
Dewan Pertimbangan MUI Pusat
Bismillahirrahmanirrahim.
Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok), Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari 70 ketua
umum organisasi-organisasi Islam dan 29 tokoh ulama, zuama, dan cendikiawan muslim, dengan memohon rahmat,
hidayah, dan ridha Allah SWT menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Memperkuat Pendapat Keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang
penistaan agama, dan seharusnya menjadi rujukan utama dalam menangani proses hukum masalah dugaan
penistaan agama, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan selama ini. Juga mendukung pernyataan sikap
PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an
dan Al-Hadits.
		
Pendapat Keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan
mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat (haratsat addin wa siyaszu addunya),
serta memelihara kerukunan hidup antarumat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu, “Jadi jangan percaya sama
orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak itu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al Maidah
51, macem-macem ini. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk
neraka, dibodohin gitu ya,” yang beredar luas di masyarakat.
		
Ucapan tersebut jelas dirasakan Umat Islam sebagai penghinaan terhadap Agama Islam, Kitab Suci Al
Qur’an, dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian
dan pemahaman yang diberikan para ulama, dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan
mengandung kebencian (hate speech). Ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut menunjukkan
intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan
kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional.
3. Memberikan apresiasi kepada umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November
2016 sebagai reaksi yang telah berlangsung dengan aman dan damai yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan
para tokoh Islam. Aksi damai tersebut yang menunjukkan kesatuan dan kebersamaan semua elemen bangsa
merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri
yang menganut supremasi hukum. Insiden yang terjadi di luar waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang
hanya ingin menciderai aksi damai tersebut.
4. Menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam atas jatuhnya korban (yang terluka maupun yang
meninggal dunia), baik dari kalangan peserta aksi dan peserta keamanan dan diharapkan pada masa yang akan
datang aksi damai tidak dihadapi dengan tindakan represif.
5. Karena kasus penistaan agama bukan masalah kecil, maka diminta agar proses hukum dijalankan secara
berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas.
6. Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan
provokatif serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Seraya menyerukan dan mengajak umat
Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah, dan terus memanjatkan doa
kepada Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa.
Jakarta, 9 November 2016.
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
Ketua: Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA
Sekretaris: Dr. H. Noor Achmad, MA
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WAWANCARA

Zainut Tauhid Sa’adi y Wakil Ketua Umum MUI

Negara Ini
Harus Kita Kawal
Apa rekomendasi dari MUI
atas kasus penistaan agama
yang dilakukan Ahok?
MUI mendorong agar
penyelesaian kasus ini melalui
proses hukum, karena itu menjadi
cara yang paling terhormat dan
bermartabat.
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Apa respon MUI jika kemudian
Ahok bebas dari jeratan hukum?
MUI menghormati keputusan
hukum, tetapi saya yakin bahwa
penegak hukum akan mendengar
aspirasi dari masyarakat, penegak
hukum akan berpihak kepada rasa
keadilan masyarakat.

Wawancara
Apa yang menjadi
pertimbangan sikap
keagamaan MUI bahwa ahok
telah menistakan Al Quran?
Ini kan berangkat dari
pernyataan yang disampaikan
Bapak Ahok di Kepulauan Seribu
yang kemudian menjadi viral, dari
situ timbul kegaduhan.Beberapa
ormas Islam meminta MUI untuk
mengeluarkan pendapat dan sikap
keagamaan, khususnya, yang
oleh masyarakat disebut sebagai
fatwa. Permintaan juga datang dari
pihak kepolisian, karena mereka
tidak mau memproses, kalau itu
tidak ada fatwa nya dari MUI.
Jadi berdasarkan itu kemudian
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
membentuk tim melakukan untuk
meneliti, mengkaji dan mendalami
statement dari Saudara Basuki
Tjahja Purnama.
Setidak-tidaknya, tim ini
melibatkan banyak komisi ada
empat komisi. Timkemudian
melaporkan ke dewan pimpinan
harian.Dalam Rapim, diambil
keputusan oleh pimpinan terkait
pendapat dan sikap keagamaan itu.
Sikap dan pendapat keagamaan
itu langsung ditanda tangani oleh

Ketua Umum dan Sekjen.
Jadi, posisi dan kedudukan
Pendapat dan Sikap Keagamaan
itu lebih tinggi dibandingkan
fatwa. Di dalam sikap dan
keagamaan itu ada komisi fatwa
yang tugasnya memang seputar
fatwa MUI. Pendapat hukum
menjadi rekomendasi kepada
Pemerintah dan aparat penegak
hukum yang mudah-mudahan
bisa digunakan sebagai landasan
dalam pengambilan keputusan
Pemerintah. Selama ini beberapa
fatwa MUI memang dijadikan
sebagai rujukan .
Tetapi kemudian menjadi
polemik di tengah masyarakat
dan menuding MUI berpolitik
dan terkooptasi dengan
kepentingan politik yang
berseberangan dengan ahok?
Itu tuduhan yang sangat naif,
justru yang harus diingat bukan
MUI masuk wilayah politik, tapi
Ahok yang masuk wilayah agama.
Bagaimana tanggapan MUI
terkait aksi demonstrasi 4
November?
Ketua Umum MUI telah

beberapa kali menghimbau
masyarakat untuk tidak melakukan
aksi demonstrasi dan menyelesaikan
kasus ini dengan mekanisme hukum.
Tapi, kan MUI tidak memiliki
kekuatan untuk membendung
arus masyarakat yang demikian
deras dan demo itu merupakan hak
konstitusi, hak asasi yang dijamin
keberadaannya oleh UU.
Apa yang akan dilakukan MUI
untuk mengawal kasus ini?
MUI sudah mengeluarkan
pendapat dan sikapnya, masalah
hukum diserahkan kepada penegak
hukum, kami tidak akan masuk ke
wilayah teknis nya.
Ada seruan untuk umat
Islam?
Ini dijadikan pelajaran luar biasa,
menjadi suatu ibroh, suatu pelajaran
yang mudah-mudahan, dengan
kasus ini, masyarakat atau umat
Islam lebih dewasa, lebih memiliki
kepedulian terhadap agamanya,
dan tentunya tetap harus kembali
kepada jalur hukum dan kita
percayakan kepada aparat penegak
hukum untuk bisa memenuhi rasa
keadilan umat Islam.
Ada yang mengatakan kasus
ini bisa memicu rusaknya
kerukunan umat beragama,
bagaimana menurut MUI?
Kami tidak mengharapkan
terjadinya seperti itu, karena ini
menjadi komitmen kami NKRI
harus dijaga, kebhinekaan harus
dirawat, kerukunan umat agama
harus dikawal, karena kemerdekaan
republik ini tidak lepas dari peranan
umat Islam yang begitu besar.
Negara merupakan milik umat
Islam dan harus dikawal. y (MFZ)
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Masduki Baidlowi y Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokom

Ini Namanya
Perang Cyber Media
Bagaimana Pandangan Anda
sebagai Ketua MUI bidang
Infokom melihat rentetan
peristiwa dugaan penistaan
agama yang dilakukan calon
gubernur Basuki Tjahya
Purnama itu?
Saya melihat ada yang luar
biasa, terutama terkait dengan
“perang” di berbagai media,
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apakah itu di televisi, media cetak,
berita-berita di internet dan lainlain. Namun yang paling seru adalah
perang di media sosial. Ini namanya
perang cyber media antar berbagai
kelompok masyarakat lewat grupgrup WA (whatsapp), twitter dan
lain sebagainya itu, juga sangat seru.
Satu berita bisa menjadi tranding
topik yang bisa menyebar ke mana-

Wawancara
mana. Artinya, perang itu ternyata
lebih seru terjadi di media sosial,
ketimbang di media mainstream.
Ini juga bisa menjadi salah satu
indikasi bahwa ke depan media
sosial akan lebih menjadi rujukan
publik mengenai informasi apa
yang terjadi di balik peristiwa,
dari pada publik harus nenengok
media mainstream. Dalam konteks
ini, Komisi Infokom MUI harus
menyiapkan tim, dana dan disain
perencanaan yang matang untuk
perang cyber media ini.
Apakah pembentukan tim itu
mendesak?
Sangat mendesak. Salah satu
contoh konkret, di balik dugaan
penistaan agama yang terkait
dengan Surat Al Maidah 51 ini,
ternyata MUI mengalami gempuran
yang dahsyat lewat sosial media
dengan aneka corak meme dan
berbagai artikel serta berita yang
tak sedap didengar. Ada yang
bilang MUI harus dibubarkan
dan sebagainya dan sebagainya.
Komisi Infokom MUI tak punya
senjata apa-apa. Tapi, alhadulillah
MUI banyak ditolong oleh umat.
Rupanya sebagian besar umat
Islam di Indonesia tidak rela jika
MUI dijelek-jelekkan oleh pihakpihak yang tak suka pada MUI.
Karena itu, umat Islam yang melek
Teknologi Informasi banyak yang
membela MUI dalam bentuk
kreativitas pembuatan meme yang
jadi viral dan kemudian dampaknya
tak kalah dahsyat dari cyber media
yang menyerang MUI.
Bagaimana memastikan
MUI tidak memiliki
kepentingan politik dalam
kasus ini?

Dalam kasus dugaan penistaan
agama terkait Surat Al Maidah
ini, MUI bersikap netral. Jadi
sikap MUI itu tidak ada urusannya
dengan Pilkada DKI Jakarta. Apa
yang dikerjakan MUI, lebih pada
persoalan yang menjadi tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) MUI,
yaitu wilayah agama. Dia (Ahok)
kan sudah masuk ke wilayah agama,
sementara dia seorang nonmuslim.
Itu yang kemudian menyebabkan
banyak orang tersinggung,
meresahkan umat yang kemudian
hal itu diadukan ke MUI. Dari situ,
MUI kemudian mengambil sikap.
Ada pepatah Arab yang berbunyi:
salamatul insan fi hifdzil lisan
(manusia itu selamat kalau bisa
menjaga lisannya). Nah, dalam
perspektif kepemimpinan menjaga
perkataan itu sangat penting.
Jadi, saya tegaskan sekali lagi:
Apa yang dilakukan MUI, jangan
dihubung-hubungkan dengan
Pilkada atau dihubung-hubungkan
dengan keinginan sebagian
pihak bahwa ini menguntungkan
lawannya Ahok, misalnya. Ini
semua nggak ada hubungannya.
Bahkan, nggak ada pilkada pun,
persoalan seperti ini, tetap menjadi
wilayah yang mendapat perhatian
MUI.
Kemudian kasus ini
berlanjut sehingga ada yang
mengatakan MUI ditunggangi.
Bagaimana pendapat Anda?
Nggak ada yang dapat
menunggangi MUI. Tidak benar itu.
Kalau soal tunggang menunggangi,
itu kan bisa saja ada satu pendapat
atau tuduhan seperti itu: MUI
ditunggangi oleh kelompokkelompok kepentingan politik.
Tuduhan seperti itu biasa. MUI

tidak berurusan dengan tunggang
menunggangi seperti itu. MUI
hanya berkepentingan dengan
wilayah yang menjadi tanggung
jawabnya, tidak berurusan dengan
wilayah lain yang kemudian ada
orang memanfaatkannya.
Bagaimana upaya MUI agar
kasus ini tetap berada di jalur
hukum?
MUI mendorong negara,
dalam hal ini, aparat hukum untuk
memprosesnya secara hukum, dan
itu sudah berjalan. Alhamdulillah,
semoga proses hukum ini bisa berjalan
cepat, dan bisa segera selesai.
Apakah MUI memberikan
kontribusi terhadap proses
hukum yang berlangsung?
Proporsional saja. MUI tidak
akan berkontribusi apa pun kecuali
diminta. Seperti beberapa waktu
yang lalu, untuk menjadi saksi
ahli, MUI sudah berkontribusi,
bahkan Kiai Maruf sudah dimintai
keterangan. Kiai Maruf akan
mempermudah terkait kepentingan
negara jika diminta apapun. Tetapi
sekali lagi jangan dihubunghubungkan dengan masalah politik.
MUI percaya dengan proses
hukum yang berlangsung?
Kami percaya. Semoga sesuai
dengan harapan umat. Harapan
MUI adalah cepat, transparan,
keputusannya bisa memenuhi rasa
keadilan. Jangan ada prasangka
apa-apa dulu, karena dalam hokum
ada istilah equality before the law.
Saya kira itu prinsip yang harus
dihormati. Kita jangan berandaiandai, karena yang diharapkan
adalah proses hukum ini adil bagi
umat Islam. y (MFZ)
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Mengenang Pahlawan
Dari Asembagus
Islam dan Pancasila awalnya seakan menjadi dua hal yang
terpisah. Tokoh kunci di balik penyatuan hubungan antara
keduanya adalah Almaghfullah KH.Raden As’ad Syamsul Arifin
dari Asembagus. Ia adalah tokoh kunci di balik perumusan
linear antara Islam dan Ideologi Pancasila.
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ntuk Tahun 2016 ini, gelar
Pahlawan Nasional diberikan
kepada Almaghfullah KH.
Raden As’ad Syamsul
Arifin. Di Istana Negara, Rabu, 9
November silam, Presiden Joko Widodo
menganugerahkan gelar Pahlawan
Nasional pada tokoh yang lahir 1897
di Tanah Suci Mekah itu. Sesuatu yang
pantas ia terima, sesuai dengan jasajasanya yang besar, baik ketika masih
berjuang di masa kemerdekaan, maupun
di saat ia mengisi kemerdekaan negeri ini
dengan aneka amal-perbuatannya yang
maslahat bagi rakyat dan bangsa ini.
Kiprah KiaiAs’ad – beliau akrab
dipanggil – untuk mengabdi pada bangsa
ini meliputi rentang waktu yang sangat
panjang di pelbagai bidang pengabdian.
Pendidikan dengan basis pesantren
(salafiyah assyafi’iyah di Sukorejo,
Asembagus, Situbondo) adalah bidang
juang yang tak pernah henti dilakukan
sepanjang hayatnya. Bidang lain, adalah
karier politik saat Kiai As’ad muda
menjadi Anggota Konstituante dari
hasil Pemilu 1955. Kiai As’ad berangkat
dari Partai NU sebagai pemenang
ketiga (setelah PNI dan Masyumi),
mengalahkan PKI di posisi 4.
Masih banyak lagi bidang pengabdian
yang tak kalah menarik dari kiprah murid
KH. Hasyim Asy’ari (pimpinan Pondok
Pesantren Tebuireng Jombang) di masa
hidupnya.Tulisan ini akan mengambil
satu sudut pandang (angle) tentang
“HubunganNahdlatulUlama (NU) dan

Negara Pancasila” yang menjadi moment
krusial saat rezim Orde Baru di awal
1980-an hendak melakukan konsolidasi
ideology politik nasional. Jasa tokoh yang
wafat pada 4 Agustus 1990 ini di masa
krusial tersebut sangat penting antara
lain karena beliau banyak berperan
sebagai “jembatan penghubung” yang
strategis. Dengan komunikasi politiknya
yang santun, dan terkadang jenaka beliau
mampu menjadi penghubung yang bias
meredakan ketegangan antara umat
Islam dan rezim Orde Baru.
Era tahun 1970 hingga awal 1980-an
adalah masa pematangan doktrin bagi
Pemerintahan Orde Baru. Stabilitas
politik, pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan hasil-hasil pembangunan
yang dikenal dengan istilah Trilogi
Pembangunan merupakan doktrin
ekonomi politik yang harus sukses
terlaksana di lapangan. Asumsi yang
menjadi pokok pikiran di balik doktrin
tersebut adalah: a) tidak mungkin
pemerintah bias membangun ekonomi
dan menyejahterakan rakyat jika politik
nasional tidak stabil; b) tidak mungkin
politik bias stabil jika orientasi ideology
nasional masih berbeda-beda. Berkaca
pada rezim Orde Lama, salah-satu
sebab utama mengapa pemerintah
Orde Lama tak bias membangun untuk
menyejahterakan rakyat, tak lain karena
cek-cok antarpartai politik yang berlatar
belakang ideologi.
Itulah sebabnya, konsolidasi ideology
nasional – berupa asas tunggal Pancasila

Dengan
komunikasi
politiknya
yang santun,
dan terkadang
jenaka beliau
mampu
menjadi
penghubung
yang bias
meredakan
ketegangan
antara umat
Islam dan rezim
Orde Baru.
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Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ahmad Azaim Ibrahimy (kiri),
cucu almarhum KH Raden As’ad Syamsul Arifin, sebagai Pahlawan Nasional di Istana Negara, 9 November 2016. (Yudhi
Mahatma/Antara)

Anggapan
para tokoh
dan aktivis
Islam saat
itu, Pancasila
adalah ideology
sekuler yang
wajib ditentang
karena jelas
bertentangan
dengan akidah
Islam.

– harus dilaksanakan. Ini mesti berhasil
dengan cara apapun. Siapa yang melawan
harus ditundukkan. Ibaratnya, kalau
ada tembok di depanya harus digusur,
jika ada gunung harus diterobos untuk
menyukseskan program Asas Tunggal
Pancasila.
Sebagai penguasa rezim militer,
Soeharto sudah punya pengalaman yang
efektif menekuk para lawannya, baik itu
partai politik yang mesti dihadapi lewat
pemilu (dengan cara curang sekalipun)
atau para jenderal, tokoh politik yang
berseberangan dengannya.
Kondisi ini mulai dibaca oleh Kiai
As’ad. Begitu pula gelagat akan kemana
arah politik Orde Baru, terkait Asas
Tunggal Pancasila. Penyatuan ideology
ini pasti akan menghadapi penentangan
keras dari kalangan aktivis Islam. Kiai
As’ad dengan feeling politik dan mata
batinnya yang tajam menyimpulkan:
penyatuan ideology lambat atau cepat
pasti terjadi. Soalnya adalah: bagaimana
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menghindari tabrakan antara umat
Islam yang tetap ingin mempertahankan
asas Islam dalam organisasi (politik
dan keagamaan) di satu pihak, dengan
kepentingan rezim Orde Baru yang
ingin menyiptakan stabilitas politik
sebagai landasan untuk membangun
pertumbuhan ekonomi, di pihak lain. Bagi
Kiai As’ad, titik-temu antara akidah Islam
dengan ideology Pancasila. Bahkan yang
lebih penting lagi, bagaimana agar titik
temu itu tanpa mencederai akidah Islam,
serta tanpa menimbulkan konflik dan
korban.
Anggapan para tokoh dan aktivis
Islam saat itu, Pancasila adalah ideology
sekuler yang wajib ditentang karena
jelas bertentangan dengan akidah Islam.
Atas dasar itu program pemerintah ini
harus ditolak, karena Negara dianggap
telah mencampuri terlalu jauh urusan
agama. Apalagi hal ini berurusan
dengan masalah pokok agama: akidah.
Inilah agenda penting Kiai As’adu ntuk
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memainkan moment-moment bersejarah
itu.Tak jarang untuk kepentingan itu,
dengan tubuh rentanya ia rela bersusah
payah menemui Presiden Soeharto di
Istana Negara bahkan terkadang di
kediamannya, Jl. Cendana.
As’ad banyak menyerap informasi
politik dari pertemuan-pertemuan
penting itu.Taķ jarang beliau juga
berhubungan akrab dengan sejumlah
petinggi militer yang saat itu punya
posisi strategis seperti Komandan Korem
yang membawahi wilayah Kresidenan
Besuki, Kolonel Basofi Sudirman, sampai
Panglima ABRI Jenderal LB. Moerdani.
Mencari solusi menghindari tabrakan
antara rezim Orde Baru dan umat Islam
saat itu, Kiai As’ad mengambil cara
sederhana namun cerdas. Caranya, sila
pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)
dari Pancasila dijadikan argumentasi
untuk menerima Asas Tunggal Pancasila,
karena secara esensial sila pertama
itu adalah: pengesaan Allah (tauhid).
Sila itu juga secara historis merupakan
kependekan sila yang terpotong dari
Piagam Jakarta: “Ketuhanan, Dengan
Kewajiban Menjalankan Syari’ah Islam
Bagi Pemeluk Pemeluknya.”Dalam
dokumen historis, seperti diketahui,
Piagam Jakarta menjiwai Pancasila dan
UUD 1945, sehingga sangat logis jika
KiaiAs’ad yang pernah menjadi Anggota
Kontituante hasil Pemilu 1955 itu punya
pemahaman seperti itu.
Argumentasi ideologis ini kemudian
dielaborasi secara lebih filosofis oleh
Almaghfurlah KH. Achmad Siddiq,
antara lain dengan menjelaskan
perbedaan antara asas organisasi dengan
akidah Islamiyah. Artinya, Achmad
Siddiq seperti hendak member garansi
pada umat Islam agar tak ragu-ragu
menerimaAsas Tunggal Pancasila
karena dalam pandangannya sudah ada
garis yang tegas antara asas organisasi
(Pancasila) di satu pihak, dengan akidah

yang menjadi satu-satunya gantungan
keimanan umat Islam, di pihak lain.
Satu paket dengan Asas Tunggal, Kiai
Achmad Siddiq juga mengelaborasi
argumentasi-argumentasi keagamaan
yang sangat canggih terhadap penetapan
NKRI sebagai bentuk negara yang sudah
final untuk umat Islam Indonesia.
Argumentasi keagamaan itu kemudian
menjadi salah satu landasan kuat untuk
membangun hubungan antara paham
keagamaan dan kebangsaan yang sampai
kini takterbantahkan bahkan banyak
menjadi rujukan untuk diikuti oleh
ormas-ormas keagamaan yang lain.
Kiai Achmad Siddiq menjelaskan
semua itu dalam Munas Alim Ulama NU
1983 di Pesantren Salafiyah Assyafi’iyah
Sukorejo, Asembagus, Situbondo -kediaman KH. Raden As’ad Syamsul
Arifin.Di tempat itu pula, setahun
kemudian (1984), Muktamar NU ke 28
diselenggarakan dan KH. Achmad Siddiq
ditetapkan sebagai RaisA’am PBNU.
Kembali ke KiaiAs’ad, jika dihayati
lebih jauh dalam konteks politik saat
itu, akan terlihat makna terdalam dari
langkah-langkah KiaiAs’ad tersebut.
Apa gerangan? Rupanya beliau
amat menghayati Kaidah Fiqih yang
berbunyi: dar’ulmafasidmuqoddamun
‘alajalbilmasholih (menghindari
kerusakan harus lebih diutamakan,
dari pada berbuat banyak kebaikan).
Kontekstual dengan kondisi saat itu
adalah: menghindari kerusakan yang
lebih besar (tabrakan antara Rezim
Orde Baru dengan umat Islam),
merupakan prioritas utama yang beliau
perjuangkan, daripada bertahan dengan
asas Islam dalam organisasi yang hanya
akan menimbulkan banyak korban
dan kerugian bagi umat Islam. Itulah
salah-satu jasa yang pantas dikenang
dari KiaiAs’ad yang oleh Negara telah
ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
Tahun 2016 ini. y

Mencari solusi
menghindari
tabrakan antara
rezim Orde
Baru dan umat
Islam saat
itu, Kiai As’ad
mengambil
cara sederhana
namun cerdas.

Masduki Baidlowi
Ketua MUI
Bidang Infokom
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Hukuman Kebiri
dalam Perspektif dan
Argumentasi Islam
Efek jera atau yang dikenal
dalam Islam sebagai zawajir
merupakan alasan yang sering
dikedepankan jika berbicara
tentang pemberatan hukuman.

S

ecara filosofis, Islam memiliki perspektif
dan argumentasi kuat tentang hukum
yang sifatnya qadim, artinya telah ada
sebelum manusia ada. Landasan hukum
dalam Islam adalah firman Allah yang nafsi azali,
tidak berhuruf dan tidak bersuara.
Hukum ini dijadikan Allah sebagai bentuk
pengaturan kehidupan manusia. Karena nafsi azali
tersebut, Allah kemudian menurunkan sesuatu
kepada manusia yang berfungsi untuk mengetahui
hukumNya, yang dalam ushul fiqh dikenal dengan
istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath’i
dan ada yang zhanni.
Dalil qath’i merupakan hukum Islam yang
ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah
SWT. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak,
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dan hukum itulah yang dalam perkembangannya
dikenal dengan istilah syariat. Sementara, yang
kedua merupakan hukum yang ditetapkan
pokok-pokoknya saja yang ditetapkan oleh
dalil zhanni. Hukum jenis ini jumlahnya sangat
banyak, dan membutuhkan ijtihad ulama untuk
mengembangkannya. Hasil pengembangan ulama
tersebut kemudian dikenal dengan istilah fiqh.
Zawajir menjadi bagian pembahasan dalam
hukum Islam kontemporer. Istilah ini tidak lepas
dari perspektif bahwa hukuman pidana (jinayat)
bertujuan memberikan rasa ngeri bagi orang lain
agar tidak berani melakukan tindak pidana yang
sama. Teori ini berangkat dari cara pandang bahwa
lebih penting menegakan hukum untuk mencegah
(to preven) daripada sebagai alasan penebusan dosa
(to cleanse the sins). Teori zawajir ini masuk dalam
pembahasan kontemporer karena pendahulunya
adalah teori jawabir. Teori jawabir berangkat
daricara pandang bahwa penegakan hukum
ditujukan untuk menebus kesalahan atau dosa yang
telah diperbuat.
Adanya teori zawajir menjadi landasan kuat
dalam literatur Islam bahwa upaya mencegah
kejahatan mendapat tempat dalam hukum Islam.
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Ini menjadi bentuk bahwa hukum
zhanni membutuhkan ijtihad kuat
para ulama dan aparat penegak
hukum untuk menjawab kebutuhan
kondisi kekinian.
Adanya pemberatan hukuman
mencerminkan fungsi hukum
Islam sebagai sarana pemaksa
yang melindungi warga masyarakat
dari segala bentuk ancaman serta
perbuatan yang membahayakan.
Zawajir atau efek jera tidak lepas
dari tujuan hukum Islam itu sendiri,
yakni jalbu al masalih wa daf’u al
mafasid.
Dalam konteks keindonesiaan,
jika tidak ada aral melintang,
Presiden Jokowi akan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Perppu ini lebih populer
dengan sebutan Perppu Kebiri
karena di dalamnya dimuat tentang
hukuman tambahan bagi pelaku
kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak dengan cara disuntik
hormon sehingga yang bersangkutan
kehilangan gairah seksual. Ada
tiga landasan yang digunakan,
yakni filosofis, sosiologis dan
yuridis. Secara filosofis, Perppu ini
diterbitkan sesuai dengan semangat
melindungi hak asasi manusia,
khususnya anak, yang memiliki
keterikatan dengan UUD 1945 Pasal
28 J ayat 2.
Di dalam ayat itu disebutkan,
HAM dalam konstitusi Indonesia
adalah HAM yang dibatasi
oleh hak asasi orang lain. HAM
dalam konstitusi Indonesia
berbeda dengan HAM Barat yang
terlalu mendewakan nilai-nilai
individualistik.
Anak memiliki hak untuk
dilindungi dari ancaman dan bahaya
yang akan merusak kehidupannya

di masa depan. Hak ini tertuang
dalam UU Perlindungan Anak No
35 tahun 2014. Alasan perlindungan
ini juga tidak lepas dari semangat
optimalisasi perlindungan anak yang
kini menjadi concern Pemerintah.
Berangkat dari filosofi ini,
kemudian Pemerintah merasa
perlu mengeluarkan Perppu Kebiri
yang nilainya setara dengan UU.
Begitu pula dari aspek sosiologis,
di mana pada saat ini maraknya
kasus kejahatan seksual terhadap
anak sudah sangat mengancam dan
membahayakan jiwa dan tumbuh
kembang mereka.
Ditinjau dari aspek yuridis pun
demikian.Hukuman yang ada
dalam UU Perlindungan Anak
dianggap masih terlalu rendah,
jika dibandingkan dengan akibat
dari kejahatan seksual anak. Kita
bisa melihat hukuman dalam
UU Perlindungan Anak, penjara
maksimal 15 tahun dengan denda
mencapai 5 miliar rupiah. Dalam
praktiknya, sangat jarang majelis
hakim memvonis pelaku kejahatan
kekerasan seksual anak dengan
masa tahanan 15 tahun dan denda
sedemikan banyak. Ini tentu
membuat miris kita semua, sekaligus
menjadi bukti betapa negara
membutuhkan payung hukum untuk
menunjukkan powernya terhadap
para predator anak.
Jika dikaitkan dengan apa yang
sudah diutarakan di atas, hukuman
kebiri ini memiliki semangat untuk
memberi kengerian agar orang
lain berpikir seribu kali sebelum
melakukan kekerasan seksual
terhadap anak. Sudah tentu,
hukuman kebiri ini ditujukan kepada
pelaku dewasa. Bagaimana jika
pelakunya anak-anak? Sudah tentu,
yang harus dikedepankan adalah
penegakan hukum berdasarkan
keadilan restoratif.

Teori zawajir ini sangat tepat jika
dikaitkan dengan kasus kekerasan
seksual anak di tanah air. Pelaku
tidak cukup hanya dihukum
berlandaskan penebusan dosa,
namun dia harus menjadi contoh
dari penegakan bentuk hukum yang
menimbulkan kengerian dari akibat
yang telah dilakukan. Tujuannya
adalah agar tidak ada masyarakat
yang berani melakukannya di
kemudian hari.
Jika ditinjau dalam kajian
keislaman klasik, hukuman kebiri
ini bisa dikategorikan sebagai salah
satu bentuk fungsi kontrol sosial
masyarakat. Dalam kasus kejahatan
seksual terhadap anak yang sudah
masuk kategori extraordinary
crime, hukuman kebiri bisa menjadi
shock therapy. Secara psikologis,
hukuman “sadis” bisa dibenarkan,
berdasarkan hukum Islam, dengan
syarat bertujuan mencegah orang
lain melakukan kejahatan yang
sama.
Dalam hal ini mengingat tujuan
utama penegakkan hukum dalam
perspektif dan argumentasi Islam
adalah mendatangkan, menciptakan
dan memelihara kemaslahatan bagi
umat manusia. Perlu dikemukakan
pula bahwa kemaslahatan individu
dan masyarakat harus berimbang.
Menghukum dengan tegas satu
individu pada hakikatnya adalah
untuk melindungi hak asasi manusia
yang lebih besar, yakni masyarakat
itu sendiri. y

Mohamad Fadhilah Zein,
Staf Ahli Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI)
Anggota Komisi Informasi dan
Komunikasi MUI Pusat 2015-2020
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Judul buku:
Risalah Dua Ilmu: Pada Menyatakan
Perbedaan Antara Dua Macam Ilmu
dan Dua Macam Ulama
Pengarang:
Hamba yang Dlaif Usman bin
Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi
Penerbit:
Attahiriyah, Jakarta. (Tanpa tahun)
Halaman :
55 halaman

Mufti Betawi Habib
Usman bin Yahya
menulis buku tentang
bagaimana cara
menjadi ulama yang
sebenarnya.

B
Menjadi
Ulama
Sebenarnya
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uku kecil ini menarik
karena masih tetap dikaji
di sejumlah majelis taklim
di beberapa daerah,
khususnya Jakarta. Buku yang terbilang
tipis ini ditulis oleh Mahaguru ulama
Betawi akhir abad 19 dan awal abad
20 yang sangat produktif menulis dan
banyak mempengaruhi wajah Islam
Betawi dan Nusantara.
Buku ini ditulis Sayid Usman buin
Yahya pada tahun 1317 Hijriyah atau
sekitar tahun 1896, sekitar 120 tahun
yang lalu. Namun, kemudian ditulis
secara khath oleh Mukhlis Hasan Basri
Al-Hamdani pada 6 Rajab tahun 1382
H atau sekitar tahun 1961 M.
Kitab ini banyak mengutip dari
sejumlah kitab seperti Ihya Ulumiddin
dan Bidayatul Hidayah karya Imam
Ghazali,Az-Zawajir, As-Sawaiqul
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Muhriqah oleh Imam Ibnu Hajar, At-Tuhfah,
Masyariqul Anwar Assaniyah bi Fadail
Dzurriyah Khayril Bariyyah oleh Syaikh
Zaini Dahlan, Ad-Durarun Naqiyah, AnNashaihud Diniyah karya Habib Abdullah
bin Alwi Al-Haddad, Al-Fawaidul Makiyyah,
Irsyadul Muhtadi, Az-Zubad karya Syaikh
Ruslan, dan lain sebagainya.
Risalah ini ditulis dalam 10 alasan.
Pertama, bahwa risalah ini merupakan
pengingat yang di dalam sebuah hadis
disebutkan sebagai kenikmatan. Kedua,
menjekaskan bahwa ilmu itu terbagi dua:
ilmu hati dan ilmu lisan. Ketiga, harus
percaya pada hadis yang menyatakan ilmu.
Keempat, tiada seseorang mendapatkan
ridla Allah selain dengan mengikuti ajaran
baginda Rasulullah. Kelima diperlukan niat
untuk belajar secara benar dan mengikuti
jalan Rasulullah. Keenam, belajar bukan
untuk kemegahan harta dan pangkat. Ketujuh,
kegunaan ilmu sangat besar terutama jika
ditularkan kepada orang lain. Kedelapan,
pahala akhirat akan berganda jika diamalkan
dan diajarkan. Kesembilan, belajar selalu
penuh godaan terutama godaan hawa nafsu.
Kesepuluh, belajar membuka pintu taubat.

Ulama Benar
Kemudian Sayid Usman membahas
soal ilmu dalam dua pasal: pasal ilmu
yang bermanfaat dan pasal ilmu yang tidak
bermanfaat. Kemudian ia membahas pasal
satu dalam beberapa bahasan (mabhas).
Pada mabhas yang pertama disebutkan
bahwa mencari ilmu adalah kewajiban
seorang muslim dan muslimah. Dalam Syarah
Sittin disebutkan bahwa setiap amal yang
wajib dilakukan maka belajar atas ilmu itu
juga wajib.
Mabhas yang kedua adalah syarat-syarat
belajar dan mengajar. Pertama, harus ikhlas.
Kedua, dalam belajar dan mengajar harus
bebas maksiat. Ketiga, yang mengajar sudah
menjalankan ilmunya terutama terkait hukum
syariat. Keempat, harta dan makanan halal

Buku yang
terbilang tipis
ini ditulis oleh
Mahaguru
ulama Betawi
akhir abad 19
dan awal abad
20 yang sangat
produktif
menulis
dan banyak
mempengaruhi
wajah Islam
Betawi dan
Nusantara.

yang dipakai, termasuk kitabnya. Sayid
Usman memberi contoh tentang kitab halal:
kitab yang dicetak secara sah oleh penerbit
dengan hak cipta yang jelas. “Kitab haram
seperti kitab yang ditirucetak oleh orang
yang serakah dunia dengan tiada rida dari
pengarangnya.” Artinya, buku bajakan adalah
haram.
Kelima, ketika belajar dan mengajar
tidak ada kesombongan (takabur). Mislanya,
menurut Sayid Usman, ia memilih guru
sesuai seleranya. Padahal, ilmu itu bisa
didapat dari mana saja. Keenam, ilmu yang
dipelajari haruslah ilmu hati. Ketujuh, harus
ada pemisah antara laki-laki dan wanita,
termasuk bagi gurunya. Jika guru laki-laki
mengajar murid wanita maka wajib ada
dinding yang membatasi. Rasulullah besabda:
“Tiada suatu fitnah sesudah zamanku yang
lebih berbahaya atas orang laki-laki daripada
fitnah perempuan.”
Mabhas ketiga, adab ulama. Pertama,
jangan segera menjawab pertanyan seseorang.
Menurut Imam Ghazali, jka ia benar sudah
yakin berdasarkan Al-Quran, hadis, Ijma
dan qiyas, maka ia boleh berfatwa. Jika
meragukan, maka jawab saja tidak tahu (la
adri). Menurut As-Sya’bi, menjawab tidak
tahu termasuk setengah dari pengetahuan.
Ibnu Mas’ud menuduh gila orang yang begitu
gampang menjawab pertanyaan agama. Adab
kedua, pengajar harus mengukur pemahaman
muridnya.
Mabhas keempat, sifat-sifat orang
berilmu. Pertama, seseorang yang berilmu
itu semakin takut kepada Allah, bukan
sebaliknya. Kedua, semakin rendah hati
(tawadlu’) kepada orang lain. Ketiga,
menyintai ahlul bait Rasulullah. Ulama empat
mazhab menunjukkan kecintaannya kepada
keluarga Rasulullah. Menurut Sayid Usman,
mencintai keluarga Rasulullah tercantum
dalam ayat dan hadis Rasulullah.
Mabhas yang kelima menyatakan bahwa
belajar menjanjikan pahala yang besar.
Rasulullah menyatakan bahwa seorang yang
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belajar lebih baik dibanding melakukan
salat sunnah 100 rekaat. Dalam hadis lain
disebutkan, belajar lebih baik dibanding salat
1.000 rekaat, menengok 1.000 orang sakit dan
menyalati 1.000 jenazah.

Ulama Dunia
Maka, sebaliknya pada pasal kedua yang
membahas ciri ulama dunia atau ulama suk.
Pertama, belajar tidak ikhlas. Belajar
hanya untuk kebanggaan dunia. Rasulullah
bersabda: “Janganlah engkau belajar ilmu
untuk bangga melebihkan ulama, dan mencari
unggul atas orang bodoh serta (berdebat)
untuk memalingkan pandangan manusia
kepadanya, jika ia lakukan itu, maka tempat
dia di neraka.”
Kedua, ilmu hanya disiapkan untuk
berdebat. Rasulllah bersabda: “Tidak tersesat
suatu kaum setelah mendapat petunjuk selain
mereka diberi jidal.” Seorang ulama berkata:
“Kelak di akhir zaman ada sekelompok orang
yang menutup diri pada amal dan membuka
diri untuk jidal.”
Ketiga, suka memaki, mengumpat dan
membicarakan orang lain (ghibah). Keempat,
suka dusta. Kelima, suka memuji diri sendiri.
Keenam, takabbur. Ketujuh, suka mencela dan
menyebut kata keji. Kedelapan, suka mencari
kesalahan dan aib orang. Kesembilan, pamer
dan menyatakan dirinya sebagai orang
beilmu. Kesepuluh benci kepada keluarga
Rasulullah. Rasulullah bersanda: “Tak
menyintai kami ahul bait kecuali seorang
yang mukmin dan bertakwa. Tidak membenci
kami ahlul bait selain munafiq dan celaka.”
Dalam hadis lain disebutkan: “Sangat berat
amarah Allah atas orang yang menyakitiku
melalui keluargaku.” Kesebelas, tidak
mengamalkan ilmunya.
Ulama Mekah
Sayid Usman lahir di Batavia (Jakarta)
pada 17 Rabiul Awal 1238 H atau 1 Desember
1822. Ia belajar di Mekah selama tujuh tahun
antara lain dengan Mufti Mazhab Syafi’i
Syaikh Zaini Dahlan. Kemudian tahun 1848
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Ia belajar di
Mekah selama
tujuh tahun
antara lain
dengan Mufti
Mazhab Syafi’i
Syaikh Zaini
Dahlan.

belajar di Yaman dengan Habib Abdullah bin
Umar bin Yahya dan Habib Alwi bin Segaf
Al-Jufri. Kemudian belajar ke Mesir, Suriah,
dan Istambul.
Tahun 1862 ia kembali ke Batavia dan
pada tahun 1899 diangkat sebagai Mufti
Batavia menggantikan Syaikh Abdul Ghani.
Hingga wafatnya tahun 1913 ia masih
menjabat sebagai mufti karena jabatannya
berakhir hingga tahun 1914.
Ia wafat meninggalkan sekitar 47 kitab
karangan yang ditulis dalam bahasa Arab
dan Melayu tentang berbagai hal. Beberapa
muridnya yang menonjol antara lain Habib
Ali Al-Habsyi Kwitang dan Tuan Guru KH
Mughni, Kuningan, Jakarta. y (MH)
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Mengenal Pengawas Syariah
Bank di Indonesia dan Malaysia

P

erbankan syariah
didirikan dengan tujuan
untuk mempromosikan
dan mengembangkan
penerapan prinsip-prinsip syariah
dan tradisinya ke dalam transaksi
keuangan dan perbankan serta
bisnis terkait lainnya. Prinsip
utama yang harus diikuti oleh
perbankan syariah itu adalah
larangan riba dalam berbagai
bentuk transaksinya, melakukan
kegiatan usaha dan perdagangan
berdasarkan perolehan yang sah,
dan memberikan zakat.1 Hal senada
juga disampaikan oleh Khan,
namun ia menambahkan dua lagi
terkait prinsip utama yang harus
diikuti oleh perbankan syariah ialah
larangan monopoli dan kerjasama
demi manfaat masyarakat dan
pengembangan aspek bisnis dan
investasi yang halal.2 Sementara
Syafii Antonio mengatakan bahwa
tujuan dari pendirian lembaga

keuangan yang berlandaskan
etika ini adalah tidak lain sebagai
bentuk upaya dari Kaum Muslimin
untuk mendasari segenap
aspek kehidupan ekonominya
berlandaskan Al-Quran dan AsSunnah.3
Berdasarkan deskripsi di
atas terlihat kekhasan lembaga
keuangan syariah, seperti
perbankan syariah, telah
membedakannya dengan perbankan
konvensional secara jelas,
perbankan syariah mempunyai
visi yang menembus kunkungan
kepentingan hidup di dunia
untuk meraih kepentingan hidup
yang lebih baik di akhirat. Misi
perbankan syariah adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan hidup
di dunia dengan cara-cara yang
dapat mengantarkan kesejahteraan
hidup di akhirat. Tata cara
dimaksud tentunya berupa sistem
yang sesuai atau tidak bertentangan

1 Aries Mufti dan Muhammad Syakir
Sula. Amanah untuk Bangsa: Konsep
Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta: MES. h.
50
2 Yulizar D. Sanrego dan Ismail. 2015.
Falsafah Ekonomi Islam. Jakarta: Karya
Abadi. h. 280.
3 Muhammad Syafi’i Antonio.2001. Bank
Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani Press. h. 18
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4 Karnaen A Perwataatmadja dan Hendri
Tanjung. 2011. Bank Syariah, Teori, Praktik,
dan Penerapannya. Cet. II. Jakarta: Celestial
Publishing. h. 62
5 Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee. 2012.
Buku Pintar Keuangan Syariah. Jakarta: Zaman. h. 20
6 HM Ichwan Sam at.al. 2001. Tanya Jawab
Seputar Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta:
Sekretariat DSN-MUI. h. 25
7 Ade Wirman Syafei,”Proses Review Syariah
Bank Islam di Indonesia: Mencari Standar
Umum yang diterima”, dalam Current Issues
Lembaga Keuangan Syariah. Nurul Huda
dan Mustafa Edwin Nasution. (editor). 2009.
Jakarta: Kencana. h. 208
8 Zulkarnain Muhamad Sori, PhD, Shamsher
Mohamad, PhD dan Mohamad Eskandar
Shah Mohd Rashid, PhD. “Shariah Committee
Independence: An Insider’s View”. Diakses
dari http://www.inceif.org/research-bulletin/
shariah-committee-independence-insidersview/.
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dengan prinsip syariah.4 Selain
itu, penerapan prinsip-prinsip
keuangan syariah jelas merupakan
harapan cerah yang bisa membantu
mengatasi kemiskinan dan
sekaligus membuat perekonomian
stabil.5
Pertanyaan kemudian,
bagaimana agar perbankan
syariah dapat berjalan sesuai
dengan prinsip syariah. Para
ekonom Muslim merumuskan
terkait pembentukan pengawas
syariah pada perbankan syariah, di
Indonesia pengawas syariah yang
berada pada perbankan syariah
disebut Dewan Pengawas Syariah.6
Dewan Pengawas Syariah
(DPS) merupakah istilah yang
digunakan di Indonesia untuk
badan yang bertugas mengawasi
operasional lembaga keuangan
syariah (LKS) agar sesuai dengan
prinsip syariah. Dalam beberapa
literatur, badan yang mempunyai
tugas sebagaimana Dewan
Pengawas Syariah cukup beragam.
Abu Moemer menggunakan istilah
Shariah Supervisory Control Board
(SSCB). Shariah Supervisory

Control Board (Dewan Kontrol
Pengawas Syariah) didefinisikan
sebagai sebuah lembaga yang
digunakan untuk memastikan
bahwa bank syariah sesuai dengan
ketentuan syariah.7
Briston, El-Ashker, Bucheery
dan Hood mengunakan istilah
Religious Supervisory Board (RSB).
Religious Supervisory Board
(Dewan Pengawas Keagamaan
adalah badan yang bertugas
untuk memastikan bahwa seluruh
transaksi LKS sesuai dengan prinsip
syariah.
Di Malaysia badan yang
mengawasi aspek syariah pada LKS
dikenal dengan Shariah Committee
(SC). Shariah Committee (Komite
Syariah) adalah badan yang
diberi mandat untuk memberikan
bimbingan kepada masing-masing
LKS dalam penuhan pada aspek
syariah.8
Walaupun istilah yang
digunakan berbeda-beda, namun
demikian, dapat disimpulkan bahwa
baik SSCB, RSB, SC, ataupun DPS
mempunyai fungsi dan tugas untuk
mengawasi transaksi LKS agar
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sesuai dengan prinsip syariah.
Keberadaan DPS pada LKS
menjadi salah satu pembeda dari
lembaga keuangan konvensional.
Keberadaan DPS pada LKS bukan
sekadar simbol pembeda, tapi
mempunyai peran yang sangat
penting dalam tata operasional LKS.
Dengan tugas dan fungsi DPS
yang dimilikinya, DPS memiliki
akses langsung terhadap berbagai
kebijakan operasional pada LKS.
DPS mempunyai peran strategis
dalam melakukan screening
awal terkait dengan kelayakan
suatu produk pada LKS dalam
pemenuhan prinsip syrariah.9
Dengan demikian, fungsi dan
tugas dari DPS tentu bukanlah
sesuatu yang ringan. Tentu saja
DPS menjadi ujung tombak untuk
memastikan bahwa transaksi dalam
LKS benar-benar telah sesuai
dengan prinsip syariah. Adalah
wajar jika DPS yang berada pada
LKS harus memiliki kompetensi
syariah dan pengetahuan tentang
keuangan syariah, sehingga proses
uji kelayakan setiap produk LKS
dapat berjalan baik.10
Pertanyaan kemudian,
bagaimana proses penetapan DPS
dan Komite Syariah (KS) pada LKS?
Kriteria apa yang dijadikan dasar
penetapan DPS dan LKS?
Tulisan ini mencoba mengurai
tentang ketentuan terkait DPS di
negeri serumpun, yaitu Indonesia
dan Malaysia. Ada dua alasan
mengapa Indonesia dan Malaysia
yang dijadikan objek kajian.
Pertama, Indonesia dan Malaysia
menerapkan dual banking system.11
Kedua, di Indonesia terdapat
Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI)

sebagai otoritas fatwa yang harus
diikuti oleh DPS yang berada pada
masing LKS. Sementara di Malaysia
terdapat Majlis Penasihat Syariah
(MPS) sebagai otoritas fatwa dalam
bidang keuangan syariah,12 dan
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
MPS harus diikuti oleh Komite
Syariah (KS) yang ada pada LKS
Eksistensi DPS di Indonesia
Di Indonesia, DPS merupakan
kepanjangan tangan dari DSN-MUI,
lembaga independen yang berada
di bawah Majelis Ulama Indonesia,
yang ditugaskan untuk melakukan
pengawasan aspek syariah pada
LKS.
Keberadaan DPS diatur dalam
Undang-Undang. Ketentuan
mengenai DPS ini, antara lain
diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Dan
aturan lebih rinci diatur dalam
berbagai peraturan.
Dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Peseroan
Terbatas, yaitu pasal 109, yang
disebutkan: Ayat (1) Perseroan
yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip
syariah selain mempunyai Dewan
Komisaris wajib mempunyai
Dewan Pengawas Syariah; Ayat
(2) Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ahli syariah
atau lebih yang diangkat oleh
RUPS atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia; Ayat (3) Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran

9 Imam Wahyudi, at all. 2013. Manajemen
Risiko Bank Islam. Jakarta:Salemba Empat. h.
158
10 Ibid.
11 Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah.
Cet. III. Jakarta: RajawaliPers. h. 181, 207.
12 Bank Negara Malaysia. 2010. Resolusi Syariah
dalam Kewangan Islam. Edisi Kedua. h.xi
13 HM. Ichwan Sam, at.al. Op. Cit. h. 26-27
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Tugas utama DPS
adalah mengawasi
kegiatan usaha
LKS agar sesuai
dengan ketentuan
dan prinsip
syariah yang telah
difatwakan oleh
DSN-MUI.
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kepada Direksi serta mengawasi
kegiatan Perseroan agar sesuai
dengan prinsip syariah.
Dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah pasal 32, disebutkan: Ayat
(1) Dewan Pengawas Syariah
wajib dibentuk di Bank Syariah
dan Bank Umum Konvensional
yang memiliki UUS; Ayat 2. Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh Rapat Umum Pemegang
Saham atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia; Ayat (3). Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran
kepada direksi serta mengawasi
kegiatan Bank agar sesuai
dengan prinsip syariah. Ayat (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pembentukan Dewan Pengawas
Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bank Indonesia. Sebagai
catatan, setelah kewenangan
pengawasan Bank Indonesia
beralih ke Otoritas Jasa Keuangan,
peraturan lebih detail terkait DPS
diatur dalam Peraturan OJK.
Proses penetapan DPS berasal
dari usulan dari dari LKS atau bisa
saja LKS langsung minta DSN-MUI.
Dalam penerbitan DPS, DSNMUI terlebih dahulu melakukan
wawancara terhadap calon DPS,
jika calon dimasud memenuhi
kualifikasi, DSN-MUI menerbitkan
surat rekomendasi.13
Dalam menerbitkan surat
rekomendasi DPS, DSN-MUI
telah menetapkan kriteria
kualifikasi sebagai DPS. Dalam
Keputusan DSN-MUI No. 03
Tahun 2000 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Anggota
Dewan Pengawas Syariah pada
LKS disebutkan bahwa syarat
DPS adalah: pertama, memiliki
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akhlak karimah. Kedua, memiliki
kompetensi kepakaran di bidang
syariah muamalah dan pengetahuan
di bidang perbankan dan/atau
keuangan secara umum. Ketiga,
memiliki komitmen untuk
mengembangkan keuangan
berdasarkan syariah. Keempat,
memiliki kelayakan sebagai
pengawas syariah.
Tugas utama DPS adalah
mengawasi kegiatan usaha LKS
agar sesuai dengan ketentuan
dan prinsip syariah yang telah
difatwakan oleh DSN-MUI.
Sementara, fungsi utama DPS
adalah sebagai penasihat dan
pemberi saran kepada direksi,
pimpinan unit usaha syariah dan
pimpinan kantor cabang syariah
mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek syariah. Selain
itu, ia juga berfungsi sebagai
mediator antara lembaga keuangan
syariah dengan DSN-MUI dalam
mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk dan jasa
dari lembaga keuangan syariah yang
memerlukan kajian dan fatwa dari
DSN-MUI.14
Tugas dan tanggungjawab
DPS diatur juga dalam PBI No.
11/33/PBI/2009 dan SE BI Nomer
12/13//DPbS tanggal 10 April
2010 Perihal Pelaksanaan Good
Corporate Covernance bagi BUS
dan UUS. Berdasarkan peraturan
dimaksud, DPS mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut: Pertama, memberikan
nasihat dan saran kepada direksi
serta mengawasi kegiatan Bank
agar sesuai dengan prinsip syariah
antara lain: (a) menilai dan
memastikan pemenuhan prinsip
syariah atas pedoman operasional

dan produk yang dikeluarkan
bank. (b) mengawasi proses
pengembangan produk baru Bank
agar sesuai dengan fatwa DSNMUI. (c) meminta fatwa kepada
DSN-MUI untuk produk baru
Bank yang belum ada fatwanya.
(d) melakukan review secara
berkala atas pemenuhan prinsip
syariah terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayan
jasa Bank. (e) meminta data dan
informasi terkait dengan aspek
syariah dari satuan dalam rangka
pelaksanaan tugasnya.

Hubungan DPS dan DSN-MUI, DPS merupakan
kepanjangantangan DSN-MUI dalam menjalankan
fungsi pengawasan pada LKS. DPS tidak dapat
mengeluarkan fatwa, karena penerbitkan fatwa hanya
dapat dikeluarkan oleh DSN-MUI.
Kedua, menyampaikan laporan
hasil pengawasan secara semesteran
kepada OJK paling lambat 2 (dua)
bulan setelah periode tersebut.
Ketiga, menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan
tugas dan tanggunngjawabnya
secara optimal. Ketiga, rapat DPS
wajib diselenggarakan minimal
diselenggarakan minimal 1 (satu)
kali dalam sebulan. Keempat,
pengambil keputusan rapat
DPS dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat dan
dituangkan dalam risalah rapat
serta didokumentasikan dengan
baik. Kelima, seluruh keputusan
merupakan keputusan bersama
anggota DPS. Keenam, dalam
risalah rapat tersebut dicantumkan
dissenting opinion (apabila ada).

14 Ibid.
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Hubungan DPS
dan DSN-MUI,
DPS merupakan
kepanjangantangan
DSN-MUI dalam
menjalankan fungsi
pengawasan pada
LKS.

Selain itu, dalam peraturan tersebut
juga diantur tentang minimal DPS
di LKS adalah 2 orang atau setengah
dari jumlah direksi. Seorang DPS
dapat merangkap jabatan pada 5
LKS.
Hubungan DPS dan
DSN-MUI, DPS merupakan
kepanjangantangan DSN-MUI
dalam menjalankan fungsi
pengawasan pada LKS. DPS tidak
dapat mengeluarkan fatwa, karena
penerbitkan fatwa hanya dapat
dikeluarkan oleh DSN-MUI. Tugas
DSN-MUI pada prinsipnya tidak
berbeda dengan MPS Malaysia.
Namun demikian, keberadaan DSNMUI di luar struktur Bank Sentral
(saat ini Otoritas Jasa Keuangan)
menjadikan otoritas fatwa ini
independen, lebih kredibel, dan
diakui secara nasional.15
Komite Syariah di Malaysia
Keberadaan Komite Syariah
di Malaysia, kalau di Indonesia
setara dengan DPS, diatur dalam
Guidelines on the Governance of
Shariah Committee for the Islamic
Financial Institutions.16
Komite Syariah diusulkan oleh
LKS dan dan ditetapkan setelah
mendapat persetujuan dari Bank
Negara Malaysia. Anggota Komite
Syariah yang diajukan harus
minimal memlikiki kualifikasi atau
memiliki pengalaman, kepakaran
atau pengetahuan dalam bidang
Usul Fiqh atau Fiqh Muamalah.17
Tugas utama dan
tanggungjawab Komite Syariah
di antaranya adalah: pertama,
memberikan nasihat kepada pihak
direksi dalam aspek syariah untuk
memastikan bahwa transaksitransaksi LKS sesuain dengan
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prinsip syariah. Kedua, mengendorse Panduan Kepatuhan
Syariah (Shariah Compliance
Manuals). Setiap LKS di Malaysia
harus mempunyai Shariah
Compliance Manuals, yang bersisi
hal-hal yang perlu mendapat
nasihat Komite Syariah, ketentuan
pertemuan Komite Syariah, dan
hal-hal yang telah diputuskan
oleh Komite Syariah. Ketiga,
meng-endorse dan memvalidasi
dokumen-dokumen terkait, seperti:
(a) proposal, kontrak, perjanjian,
atau dokumen-dokumen hukum
lainnya yang digunakan untuk
menjalankan transaksi LKS. (b)
panduan produk, iklan pemasasan,
ilustrasi penjualan, dan brosurbrosur yang menggambarkan
produk LKS. Keempat, melakukan
pendampingan kepada pihak-pihak
terkait persoalan-persoalan syariah
yang nasihat Komite Syariah.
Pihak-pihak terkait yang dimaksud
adalah bagian legal, auditor, atau
konsultan. Kelima, memberikan
nasihat atas persoalan yang belum
diputuskan MPS agar persoalan
dimaksud dikonsultasikan kepada
MPS. Keenam, membuat opini
tertulis dalam konteks; (a) LKS
membutuhkan nasihat dari MPS.
(b) LKS memerlukan approval
dari Bank Negara Malaysia untuk
produk baru.18
Dan untuk memastikan Komite
Syariah dapat melakukan tugas dan
fungsi secara baik, kompoisi Komite
Syariah minimal terdiri dari 3
anggota.19 Komite Syariah tersebut
tidak boleh berasal dari Majlis
Penasihat Syariah Bank Negara
Malaysia. Seorang Komite Syariah
dapat menjabat Komite Syariah
hanya pada tiga institusi. Seperti

Ekonomi Syariah
Komite Syariah A hanya dapat
menjadi sebagai Komite Syariah di
satu di perbankan syariah, satu di
perasuransian syariah dan satu lagi
di perusahaan manajer investasi.20
Selain itu, agar Komite Syariah
dapat menjalan dengan baik,
Komite Syariah dibantu oleh staf
sekretariat, yang mempunyai
pengetahun di bidang syariah.21
Komite Syariah tampaknya
mempunyai kesamaan dengan DPS
di Indonesia. Komite Syariah adalah
kepanjangantangan dari MPS.
Bedanya, DSN-MUI merupakan
lembaga independen dalam bidang
fatwa, sementara berada dalam
struktur Bank Negara Malaysia.
Keberadaan MPS di dalam struktur
bank central akan meningkatkan
respon dan efektivitas pengambilan
keputusan dan fatwa yang
berhubungan dengan masalahmasalah syariah bagi LKS. Namun
demikian, independensi MPS
menjadi terbatas karena MPS
berada di bawah dewan struktur
bank sentral.22
Kesimpulan
Dari uraian di atas, ada hal
yang penting untuk diperhatikan.
Pertama, bahwa persyaratan
DPS yang harus menguasai fiqh
muamalah mutlak harus menjadi
perhatian DSN-MUI atau MPS,
bahkan perlu dipertahankan serta
ditingkatkan. Sehingga shariah
compliance dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar. Karena bila
tidak, reputasi kesyariahan pada
LKS menjadi persoalan serius dan
menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat.
Kedua, terkait tugas dan
tanggungjawab DPS yang cukup

berat tersebut, DPS atau LKS
harus memiliki waktu yang cukup
sehingga dapat menjalakan tugastugas dengan baik. Dan tentu,
remunerasi DPS atau KS yang
memadai betul-betul diperhatikan
oleh pihak manajemen LKS.
Ketiga, jumlah minimal DPS
atau KS di LKS antara Indonesia
dan Malaysia sedikit berbeda.
Dalam regulasi terkait Perbankan
Syariah Indonesia, jumlah minimal
DPS 2 orang, sementara dalam
regulasi di Malaysia, minimal KS
adalah 3 orang. Mengingat tugas
dan tanggungjawab DPS yang berat,
jumlah minimal 3 Komite Syariah
sebagaimana diatur di Malaysia
perlu diperhatikan oleh otoritas di
Indonesia.
Keempat, keberadaan DPS atau
KS diharapkan menjadi pendorong
agar tercipta produk-produk baru
pada perbankan syariah. Dan LKS
harus memperhatikan hal tersebut
dengan memberikan fasilitas yang
memadai bagi DPS atau KS untuk
melakukan kajian yang mendalam
dan komprehensif dalam proses
merancang produk-produk baru. y

15 Ascarya. 2011. Op. Cit. h. 206-207
16 Guidelines on the Governance of Shariah
Committee for the Islamic Financial Institutions.
Diakses dari www.bnm.gov.my.
17 Ibid.h. 3
18 Ibid. h. 7-9
19 Ibid. h. 4
20 Ibid.6-7
21 Ibid. h. 5
22 Ascarya. 2011. Op. Cit. h. 186.

Abdul Wasik,
Mahasiswa Program Pascasarjana
Ekonomi Syariah STIE Tazkia
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Infokom MUI Gelar
Anugerah Syiar Ramadhan

M

ajelis Ulama
Indonesia (MUI)
menggelar Anugerah
Syiar Ramadhan.
Acara yang disiarkan langsung
dari Auditorium TVRI ini akan
memberikan penghargaan kepada
stasiun tv yang memuat siaran
dakwah terbaik selama Ramadhan.
“Acara ini merupakan rangkaian
akhir dari kegiatan syiar Ramadhan
yang telah dilaksanakan oleh
Komisi Infokom MUI,” kata Ketua
Umum MUI, KH Ma’ruf Amin saat
membuka Malam Anugerah Syiar
Ramadhan, pada Sabtu malam
(13/8).
Pada babak awal, lanjut Kiai
Ma’ruf, MUI bekerja sama dengan
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Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
telah melakukan pemantauan
terhadap siaran televisi yang
hasil evaluasinya disiarkan
secara terbuka kepada pers pada
pertengahan Ramadhan lalu.
Menurut Kiai Ma’ruf, kegiatan
ini merupakan bentuk kepedulian
MUI agar selama Ramadhan
tercipta suasana siaran TV yang
ramah terhadap umat yang tengah
beribadah Ramadhan. “Harapannya
agar siaran TV yang ramah umat
serta membawa contoh keteladanan
dan menghibur itu tidak hanya
terjadi di bulan Ramadhan, tapi
juga setiap bulan atau sepanjang
tahun,” ujarnya.
Dia menambahkan, ada enam

Media
kategori dalam penghargaan ini,
yaitu, talent show, talk show,
sinetron, reality show, feature/
dokumenter, dan drama. Untuk
menentukan pemenang dari
masing-masing kategori, Komisi
Infokom MUI melibatkan 8
dewan juri yang ahli di bidangnya
masing-masing untuk menyeleksi
dan menilai terhadap siaran
tv yang dianggap berprestasi.
“Para dewan juri itu mewakili,
kalangan intelektual kampus, tokoh
masyarakat, serta pihak KPI dan
dari MUI sendiri,” ujarnya.
Ketua Bidang Komunikasi dan
Informasi Majelis Ulama Indonesia
(Kominfo MUI) Masduki Baidlowi
mengatakan, secara garis besar,
tayangan televisi hingga saat ini
memberikan tontonan yang ramah
terhadap Ramadhan. “Sebagian
besar televisi mendukung, baik
dalam tayangan yang sifatnya live
maupun tayangan yang sifatnya
sinetron,” ujarnya.
Kendati demikian, Masduki
mengakui, ada beberapa tayangan
yang belum sesuai dengan
semangat Ramadhan. Berdasarkan
pemantauan Kominfo MUI dan
aduan dari masyarakat, masih
ditemukan kesan vulgar pada
tayangan-tayangan yang sifatnya
lawakan (komedi) pada saat
menjelang sahur dan berbuka.
Terhadap stasiun televisi yang
mendapatkan catatan khusus
ini, Masduki mengatakan, MUI
akan mengajak berdiskusi secara
kekeluargaan dan silaturahim.
Sementara, teguran akan dilakukan
oleh pihak yang berwenang, dalam
hal ini KPI.
Cara-cara kekeluargaan,
menurut Masduki, bahkan sudah
dilakukan sebelum Ramadhan.

“Silaturahim ini sudah berjalan
dengan sangat baik sehingga
jalannya tayangan Ramadhan relatif
kondusif,” katanya.
Beri Tontonan yang Baik
Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis
mengatakan, televisi memiliki
peran yang sangat besar dalam
perkembangan moral dan karakter
bangsa.

Ketua Bidang
Komunikasi dan
Informasi Majelis
Ulama Indonesia
(Kominfo MUI)
Masduki Baidlowi
mengatakan,
secara garis besar,
tayangan televisi
hingga saat ini
memberikan
tontonan yang
ramah terhadap
Ramadhan.

“Karena itu, ruang publik yang
diisi oleh insan pertelevisian sudah
selayaknya memberikan tontonan
yang baik bagi publik,” ujar
Yuliandre saat menghadiri acara
Malam Anugerah Syiar Ramadhan.
Acara yang digagas oleh MUI ini,
menurut dia, menjadi satu langkah
memunculkan semangat untuk
menghadirkan program televisi

yang bukan sekadar tontonan
tetapi juga menjadi tuntunan yang
baik bagi masyarakat. Selama ini,
ia menilai, sangat jarang stasiun
televisi yang menyajikan program
siaran yang berkualitas.
Industri pertelevisian, menurut
Yuliandre, memiliki tanggung
jawab untuk memunculkan sumber
daya manusia yang unggul dalam
industri pertelevisian itu sendiri.
Sumber daya manusia inilah yang
menentukan segala sesuatu menjadi
hasil karya yang baik dan layak
untuk disajikan kepada masyarakat
luas.
Ia pun berharap, apa yang
digagas oleh MUI dan KPI menjadi
acuan yang baik untuk membuat
program siaran yang lebih baik.
Nota Kesepahaman
Pendampingan Siaran Agama
Pada kesempatan itu, MUI dan
TVRI juga menandatangani sebuah
nota kesepahaman (MoU) dalam
upaya pendampingan terhadap
siaran keagamaan, khususnya yang
tayang di TVRI.
Pendampingan akan dilakukan
oleh Komisi Infokom MUI agar
seluruh siaran keagamaan itu
betul-betul tidak menyalahi kaidah
agama. Pendampingan ini juga
bertujuan untuk menghindari
kekeliruan dalam hal penentuan
pembicara ataupun materi
keagamaan.
Pendampingan ini merupakan
pilot project MUI terhadap stasiun
televisi yang dilakukan untuk
pertama kalinya atas permintaan
TVRI. Langkah ini juga dapat
dilakukan kepada stasiun televisi
lain, baik melalui pendampingan
ataupun dialog dengan MUI. y
(Muhammad Fakhruddin)
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KH Noer Ali:

Ulama Pejuang
Karawang-Bekasi
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Demikian pentingnya nama KH Noer Ali, di Bekasi.
Karena memang disamping dikenal sebagai seorang
pejuang fisik, KH Noer Ali juga dikenal sebagai seorang
ulama kharismatis.

B

agi orang yang melintas
di daerah Bekasi, Jawa
Barat, di sebuah jalan
utama, akan tertera
nama Kiai Noer Ali. Para penggiat
Islam pun akan menemukan sebuah
nama yang menyematkan nama KH
Noer Ali sebagai namanya, yakni di
Islamic Center KH Noer Ali, Bekasi,
yang letaknya di jalan utama, kota
Bekasi.
Demikian pentingnya nama
KH Noer Ali, di Bekasi. Karena
memang disamping dikenal sebagai
seorang pejuang fisik, KH Noer Ali
juga dikenal sebagai seorang ulama
kharismatis, yang namanya tidak
bisa dipisahkan antara dua kota
Karawang - Bekasi.
Kegigihan KH Noer Ali
dalam melawan Belanda sampai
ia mendapat julukan ”Singa
Karawang-Bekasi”, kemudian
karena kegesitannya dalam
menghindari serangan penjajah
Belanda ia mendapat julukan ”si
Belut Putih”.
Julukan ”si Belut Putih”
disematkan kepada KH Noer Ali
bukan tanpa sebab, tapi lantaran
ia selalu bisa lolos/menghilang
ketika ditangkap Belanda (mungkin
karena itu kali ya dia berjuluk
si belut putih), meriam-meriam
Belanda yang tidak bisa meledak.
Konon murid-muridnya yang

kebal peluru karena amalan wirid
dan ratibnya, dan lain-lain. Beliau
juga sangat terkenal di mata
masyarakat non muslim karena
sikap tolerannya, hal itu dibuktikan
ketika beliau sangat melindungi
masyarakat Tionghoa yang non
muslim dari penjajah Belanda.
Selain toleran terhadap
masyarakat non muslim, KH
Noer Ali juga dikenal sangat
toleran terhadap paham-paham
yang berkembang di kalangan
masyarakat Islam. Menurut
salah seorang muridnya Amin
Idris, Allahuyarham KH Noer Ali
memiliki prinsip yang layak untuk
diteladani. Salah satunya adalah
dalam beribadah beliau berpegang
pada tatacara nahdliyin (NU), tapi
dalam berpikir (berpolitik) beliau
ikut Masyumi.
Prinsip itu dipegang hingga
akhir hayatnya. Ketika Masyumi
sebagai sebuah partai politik
’dilarang’ , KH Noer Ali banting
setir full untuk mengembangkan
jihad di bidang pendidikan, dengan
mendirikan Perguruan At Taqwa, di
Bekasi.
KH. Noer Alie lahir sebagai anak
keempat dari sepuluh bersaudara
pasangan H. Anwar bin H. Layu
dan Hj. Maimunah binti Tarbin
pada tahun 1914 di Desa Ujung
Malang, Onderdistrik Babelan,

Distrik Bekasi, Regentschap (
Kabupaten ) Meester Cornelis,
Residensi Batavia, sebelum diganti
menjadi Desa Ujung Harapan
Bahagia, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas
usulan Menteri Luar Negeri Adam
Malik pada tahun 1970-an ketika
berkunjung ke Pesantren Attaqwa.
Tidak ada yang tahu persis
tanggal dan bulan kelahiran KH.
Noer Alie, kecuali tahunnya,
1914. Pada awal usia 3 tahun KH.
Noer Alie sudah bisa berbicara
dengan bahasa ibu, mengeja huruf,
hitungan dan hafal kata yang baru,
baik dari bahasa Arab maupun
Melayu. Bersamaan dengan masa
disapih, KH. Noer Alie mulai
bergaul dengan teman-teman
sebayanya di luar rumah.
Sifat kepemimpinan KH. Noer
Alie sudah nampak sejak kecil .
Hal ini terlihat ketika main ia tidak
mau tampil di belakang, tidak mau
diiringi, ia selalu ingin tampil di
muka sebagai orang yang pertama
meskipun jumlahnya temannya
belasan hingga puluhan.
Prinsip itu dipegang hingga akhir
hayatnya. Ketika Masyumi sebagai
sebuah partai politik ’dilarang’ , KH
Noer Ali banting setir full untuk
mengembangkan jihad di bidang
pendidikan, dengan mendirikan
Perguruan At Taqwa, di Bekasi.
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Tahun 1963 ia
nyaris ditangkap,
ketika banyaknya
tamu dari luar
Bekasi yang
berkunjung ke
kediaman KH.
Noer Alie.
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Perkampungan Surga
Setelah pengunduran dirinya
dari pentas politik praktis,
kembalinya KH. Noer Alie di
tengah-tengah umat dimaknai oleh
murid dan para pecintanya sebagai
hikmah dan rahmat. Bagaimana
tidak, kalau sebelumnya mereka
jarang bertemu KH. Noer Alie,
sejak saat itu dapat bertemu setiap
hari. Berbagai persoalan, terutama
yang menyangkut masalah agama
dan politik yang sulit dimengerti
umat dapat terjawab memuaskan.
Kehadiran KH. Noer Alie dirasakan
sebagai pembawa kesejukan dan
pelindung umat.
Dipindahkannya Pesantren
Bahagia dari kampung Dua Ratus
ke Ujung Malang memudahkan
KH. Noer Alie dan para guru
dalam proses belajar-mengajar.
selanjutnya tahun 1962 KH.
Noer Alie mendirikan Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah
Persiapan Madrasah Menengah
Attaqwa (SPMMA). Sedangkan
untuk pendidikan putri, pada tahun
1964 KH. Noer Alie mendirikan
Madrasah al-Baqiyatus-Shalihat.
Tahun 1963 ia nyaris ditangkap,
ketika banyaknya tamu dari
luar Bekasi yang berkunjung ke
kediaman KH. Noer Alie. Kondisi
ini dimanipulasi oleh PKI yang
membuat isu bahwa tamu yang
berkunjung itu adalah anggota
DI/TII. Mendengar pengaduan
tersebut aparat keamanan segera
mengepung Pesantren Attaqwa.
KH. Noer Alie pun menyangkal
tuduhan itu, dan meminta tentara
agar menggeledah. “Sekarang
kita geledah kampung ini. Kalau
terdapat anggota DI, tembak
saya. Tapi kalau nggak dapat, ente
yang ana tembak”. Mendengar

keseriusan dan kebenaran
argumentasi KH. Noer Ali, akhirnya
pasukan ditarik mundur.
Ketika terjadi peristiwa G30S/
PKI meletus, para santri KH. Noer
Alie yang tergabung dalam Cabang
PII ikut membantu pemberantasan
PKI bersama dengan TNI dan
generasi muda lainnya. Saat itu
juga KH. Noer Alie membagikan
fotocopy Hizb Shagir kepada
masyarakat Ujung Harapan dan
sekitarnya yang harus diamalkan
ketika bahaya terjadi.
Melihat kemunduran pesantrenpesantren yang disebabkan
karena intervensi pemikiran dan
modernisasi sekuler, ataupun
karena faktor kiayinya yang banyak
meninggalkan pondok pesantren.
Maka melalui musyawarah antara
para kiai dan ulama pemimpin
pondok pesantren di Jawa Barat,
yang diadakan di Cianjur 4-6 Maret
1972 (19-21 Muharram 1392 H)
sepakat membentuk Badan Kerja
Sama Pondok Pesantren (BKSPP)
Jawa Barat, dengan KH. Noer
Alie sebagai Ketua Umum Majelis
Pimpinan BKSPP didampingi KH.
Sholeh Iskandar sebagai Ketua
Badan Pelaksana BKSPP, KH.
Khair Effendi, dan KH. Tubagus
Hasan Basri.
Pada tahun 1982-1983 ramai
dibicarakan masalah pelarangan
jilbab bagi siswi Muslim di SLTP
dan SLTA. KH. Noer Alie bersama
BKSPP membuat Fatwa Ulama
Pondok Pesantren tentang busana
Muslimah. KH. Noer Alie juga
menentang RUU Perkawinan 1973
yang menyimpang dari ajaran
Islam. Pada puncaknya ia kerahkan
1000 orang ulama di Pesantren
Asyafi’iyyah Jatiwaringin untuk
berbaiat tetap memperjuangkan
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RUU Perkawinan yang sesuai
dengan ajaran Islam. Terkenal pula
kegiatannya menentang judi-judi
resmi seperti Porkas dan SDSB.
Sebagai upaya menghadapi
tantangan zaman, sudah
waktuknya tampuk kepemimpinan
dilimpahkan kepada para kader
yang sudah ditempanya sejak
lama. Bersamaan dengan itu
nama Yayasan Pembangunan
Pemeliharaan dan Pertolongan
Islam (P3) juga ikut diganti menjadi
Yayasan Attaqwa. Maka KH. Noer
Alie yang bertindak sebagai Pendiri
dan Pelindung, memilih putra
tertuanya, KH. M. Amin Noer, MA,
sebagai Ketua Yayasan Attaqwa.
Bersama H. Suko Martono,
pejabat Pemerintah Daerah Bekasi,
dan tokoh Islam di Bekasi, KH.
Noer Alie turut serta membentuk
Yayasan Nurul Islam, yang
salah satu programnya adalah
membangun gedung Islamic Centre
Bekasi, yang ide pembangunannya
berasal dari KH. Noer Alie.
Dari catatan lain ditemukan
bahwa pada tahun 1984 KH Noer
Alie kedatangan tamu pakar sejarah
dari Belanda yang ditemani oleh
seorang penterjemah dari wartawan
koran Pelita.
Dari pembicaraan Pakar sejarah
dari Belanda tersebut terkuak
bahwa KH. Noer Alie, yang oleh
penjajah Belanda lebih dikenal
sebagai Kolonel Noer Alie. Pakar
sejarah dari Belanda itu kagum
akan sosok KH. Noer Alie dan
berkata:
“Ternyata seorang Kolonel
Noer Alie bukan tentara yang
gagah perkasa. Penampilan anda
begitu bersahaja. Bahkan sangat
sederhana. Malah pakai kain dan
kopiah putih. Saya takjub dengan

jati diri Anda“.
Tatkala benih “perkampungan
surga” mulai dirintis, dan tatkala
cahaya Islam mulai menunjukkan
tanda-tanda kecerahannya, sejak
awal Mei 1991 KH. Noer Alie jatuh
sakit. Sembilan bulan kemudian,
tepatnya pada 29 Januari 1992, KH.
Noer Alie wafat, dipanggil Sang
Khaliq di rumahnya, di tengahtengah kompleks Pondok Pesantren
Attaqwa Putri yang dirintisnya sejak
muda.
Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris
Nasution ketika memberi sekapur
sirih terhadap KH Noer Ali menulis:
“Mengenang KH Noer Alie
adalah mengenang
pejuang sepanjang hayat,
dibidang manapun
diperlukan bangsa dan umat.
Nama beliau mesti tercatat
di “tugu syuhada” Indonesia
sebagai ulama teladan
yang selalu bersama rakyat.
Alhamdulillah pada 9 November
2006 akhirnya ia diangkat menjadi
pahlawan Nasional, pemerintah
RI menganugerahi gelar Pahlawan
Nasional dan Tanda. y (Taryono asa)

Sebagai upaya
menghadapi
tantangan
zaman, sudah
waktuknya
tampuk
kepemimpinan
dilimpahkan
kepada para
kader yang sudah
ditempanya
sejak lama.
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Wasekjen MUI Amirsyah
saat membuka raker,
diapit Ketua Komisi
Infokom Masduki
Baidlowi dan pembawa
acara Elvi Hudriyah.

Raker Infokom MUI 2016

Implementasi
Program Melayani
dan Melindungi Umat

K

omisi Infokom (Informasi
dan Informasi) MUI
(Majelis Ulama Indonesia)
melaksanakan Rapat Kerja
2016 di Wisma Tugu Kemenag, Puncak,
15-16 April 2016. Acara berlangsung
lancar, sukses menghasilkan sejumlah
agenda kerja, bukan saja untuk program
2016 tapi hingga masa tugas 2020. Raker
Komisi Infokom dibuka Wakil Sekjen
MUI Pusat Dr H Amirsyah Tambunan,
mewakili Ketua Umum MUI Pusat, KH
Dr Ma`ruf Amin, serta ditutup oleh Ketua
Komisi Infokom MUI Masduki Baidlowi.
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Acara Raker berlangsung padat,
habis pembukaan pukul 14.30 WIB,
langsung diisi paparan Wasekjen
Amirsyah Tambunan yang
membahas problematika peran
MUI dalam kaitan pengembangan
citra dan program kerja MUI sesuai
amanat Munas dan Rakernas
MUI 2015, melalui program
aksi Komisi Infokom. Amirsyah
mengingatkan, MUI dewasa ini
berada di tengah arus informasi
yang deras, dinamis dan kompleks.
“Kemajuan informasi teknologi
dan kelambanan menyikapinya
membuat upaya pengembangan
media oleh MUI tidaklah mudah,”
kata Amirsyah.
Menurut Wakil Sekjen MUI
bidang Infokom ini, persepsi dan
pemahaman publik terhadap
MUI, tidak semua tepat, ada yang
terdistorsi oleh informasi yang
tidak jelas sumbernya. Selain itu
ada gerakan pembentukan opini

Kiprah
yang menyudutkan MUI dan membangun
ketidakpercayaan pihak tertentu kepada
MUI. Dikatakannya pula, manajemen
komunikasi publik dan internal MUI
belum terkelola dengan baik, sehingga
belum mampu secara optimal menjawab
permasalahan yang dihadapi umat.
“Masalah umat merupakan bagian dari
masalah bangsa, karenanya bidang
informasi dan komunikasi yang merusak
moral bangsa seperti informasi tentang
horor, kekerasan, pornografi harus
ditangani semua komponen bangsa,
termasuk MUI. Begitu pula terkait isu
terorisme, radikalisme, bahaya narkoba,
dan ancaman proxi war, menuntut MUI
perlu serius memposisikan peran Komisi
Infokom dalam merealisasikan berbagai
program kegiatannya,” ujar dosen UIN
Jakarta itu.
Raker Infokom MUI juga
Wasekjen Amirsyah Tambunan
dan Bendahara Iing Solihin

mendengarkan paparan Bendahara MUI,
Drs H Iing Solihin yang menjelaskan
problematika anggaran pembiayaan
program MUI dan upaya yang dapat
dilakukan oleh Komisi Infokom MUI.
“MUI bukan lembaga penghasil uang,”
kata Pak Iing, sapaan akrab Bendahara
MUI ini. Ucapan pak Iing itu untuk
mengingatkan agar komisi dan lembaga
MUI harus punya kreatifitas dalam
mengimplementasikan programnya.
Diakui, MUI Pusat memang dapat
dukungan dana dari APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara) namun
tidak sepenuhnya dapat untuk
membiayai program MUI, karena
bukan saja jumlahnya yang terbatas tapi
pencairannya tidaklah mudah.
Menurut Iing Solihin, pada tahun
anggaran 2014, MUI sama sekali tidak
mendapat anggaran dari APBN. Hal ini
mungkin karena kondisi masa peralihan
dari pemerintahan SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono) ke Jokowi. Sedangkan pada
tahun anggaran 2015, baru Desember
ada pencairan sehingga penyerapannya
terbatas, sangat merepotkan dan begitu
pula pertanggungjawabannya. “Tahun
2016 ini, Presiden Jokowi sudah setuju
MUI dapat Rp 12 milyar tapi ketika dalam
pembahasan di Kemenag, cuma Rp 4
milyar,” kata pak Iing, seraya menyebut
kebutuhan untuk seluruh program MUI
idealnya Rp 30 milyar.
Biarpun anggaran terbatas, Iing Solihin
mengingatkan, komisi dan lembaga jangan
patah semangat karena sebagaimana
dikatakan Ketua Umum MUI KH Ma`ruf
Amin, jika pengurus pandai-pandai
maka sesungguhnya uang MUI ada di
mana-mana, misalnya lewat dana CSR
dari mitra, kegiatan bagi hasil, dan usaha
lainnya. “Kita menghimbau, silakan susun
program kerja yang realistis, benar-benar
dapat dikerjakan. Buat skala prioritasnnya.
Jika sudah, baru dari situ kita pikirkan
pembiayaannya, dari mana sumbernya.

“Kemajuan
informasi
teknologi dan
kelambanan
menyikapinya
membuat
upaya
pengembangan
media oleh
MUI tidaklah
mudah,”
- Amirsyah -
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Berpose bersama
seusai Raker

Tim Pokja-pokja berupaya
membahas dan menjabarkan
Program Kerja Infokom dalam
rangka mengimplementasikan
berbagai program aksi yang
merujuk pada Amanat Munas dan
Rakernas MUI 2015.
Jadi bukan sebaliknya, pikirkan anggaran
dulu, baru susun program, itu tidak akan
ketemu,” ucap pak Iing.
Wakil Ketua Komisi Infokom Prof Dr
Ibnu Hamad ikut sebagai nara sumber
raker. Dia membahas strategi komunikasi
yang perlu dikembangkan MUI dalam
upaya mensukseskan program melayani
dan melindungi umat. Selain Prof Ibnu
Hamad, para Wakil-wakil Ketua Bidang
Komisi Infokom, yaitu Mustafa Helmy,
Edykuscahyanto, Asrori S Karni dan
Farida, juga memaparkan berbagai
program kerja aksi sesuai bidang masingmasing. Peserta raker mengapresiasi
paparan nara sumber dengan
mengimplementasikannya melalui pokja
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(kelompok kerja), di bawah koordinasi
wakil-wakil Ketua Komisi Infokom, yang
meliputi: Pokja Pengelolaan Website
dan Media Center, Pokja Pemantauan
Media, Pokja Pustaka-Kearsipan dan TV,
Pokja Pengelolaan Majalah, serta Pokja
Penggalangan Dana Komisi Infokom. Tim
Pokja-pokja berupaya membahas dan
menjabarkan Program Kerja Infokom
dalam rangka mengimplementasikan
berbagai program aksi yang merujuk pada
Amanat Munas dan Rakernas MUI 2015.

Program Aksi Komisi Infokom
MUI
Sesuai Amanat Munas dan Rakernas
MUI 2015, program aksi yang dijabarkan
dan diimplementasikan oleh Komisi
Infokom adalah menyangkut tugas
pengadaan dan pengembangan media
komunikasi dan informasi baik cetak,
elektronik maupun digital untuk
mensosialisasikan segala capaian MUI
secara nasional regional maupun global.
Selain itu membangun jaringan media
komunikasi digital, melalui pemanfaatan
internet (Website dan Media Sosial)

Kiprah
yang dapat menghubungkan secara cepat
antara MUI pusat dan MUI daerah seluruh
Indonsia dan ormas serta lembaga Islam
lainnya.
Komisi Infokom MUI mengupayakan
terwujudnya komunikasi dan kerja sama
antara para penerbit dan antar penulis
muslim guna lebih mengembangkan dunia
pustaka Islam di Indonesia. Selain itu
membangun jaringan kerja sama dengan
kalangan pimpinan media massa dan
lembaga-lembaga terkait, agar kebebasan
pers dan penyiaran tetap terpelihara
dengan jalan mendorong dipatuhinya
Kode Etik Wartawan Indonesia, segala
peraturan perundang-undangan, serta
etika yang berlaku/dianut oleh sebagian
terbesar masyarakat Indonesia.
Komisi Infokom melakukan upaya
pembangunan perpustakaan MUI yang
menghimpun segala dokumen MUI sejak
berdirinya sehingga dapat menjadi sumber
informasi bagi mereka yang melakukan
kajian sejarah dan mereka yang
memerlukan informasi mengenai kegiatan
MUI dari tahun ke tahun. Program
lainnya, bekerjasama dengan Kementerian
Informasi dan Kepolisian serta KPI
(Komisi Penyiaran Indonesia) ikut
mengawasi dalam upaya menanggulangi
isi siaran yang mengandung unsur mistik,
kekerasan, dan seksualitas.
Berdasarkan, program Aksi melalui
Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan
Website MUI dan Media Center, Komisi
Infokom MUI berupaya mengembangkan
Website MUI sebagai etalase MUI yang
bisa menjadi rujukan informasi seputar
MUI, baik sejarahnya, tokoh-tokoh
utamanya, para ulama, fatwa-fatwa dan
lain sebagainya (lama Statis).
Menurut Mustafa Helmy, website MUI
akan menyajikan berita seputar aktifitas
MUI, keulamaan, fatwa-fatwa terbaru,
label halal dan lain sebagainya. (Laman
dinamis). Website MUI juga melayani
pertanyaan umat baik terkait MUI sendiri

atau fatwa-fatwa keagamaan. (Laman
interaktif). Selain itu website dapat juga
menyajikan video streaming tentang
pernyataan pimpinnan MUI dan aktifitas
MUI lainnya. Pengelolaan Website akan
dintegrasikan dengan keberadaan Media
Center MUI yang perangkatnya telah ada,
berkat bantuan Kementerian Komunikasi
dan Informatika. “Tim Website MUI
memerlukan sebanyak 3 orang tenaga
tetap yang sekaligus untuk mengelola
keberadaan Media Center MUI,” ucap cak
Mus.
Peserta Raker Infokom mencermati
mitra kerjsama, yaitu PT Indosat yang
dinilai lamban dan belum ada realisasi
hasil kerjasama yang dapat dirasakan
manfaatnya buat umat. Padahal pihak
Indosat lewat promosi kerjasama telah
memetik manfaat dalam pengembangan
citranya. Hingga saat ini belum bisa
dioperasionalkan hasil disain vendor
PT Indosat, sehingga Tim masih akan
mengoperasikan yang lama. Pokja
berharap, PT Indosat juga bisa membiayai
(atau menyumbang) operasional website
MUI yang memasang logo PT Indosat
sehingga kerjasama MUI-Indosat benarbenar bermanfaat buat kedua lembaga
yang langsung dirasakan oleh umat.
Menyangkut keberadaan Majalah MU
(Mimbar Ulama), Wakil Ketua Komisi
Infokom Asrori S Karni mengatakan,
Majalah MU memiliki sejarah panjang,
telah ada sejak sebelum Komisi Infokom
MUI terbentuk pada 2005. Majalah MU
sering timbul tenggelam, sementara
kehadirannya penting dalam upaya
mempublikasikan keputusan, kebijakan,
termasuk fatwa dan taushiyah (nasehat)
MUI kepada masyarakat, termasuk upaya
penyerapan dinamika aktual masyarakat
yang relevan dengan tugas MUI. Majalah
ini menyajikan ulasan tema-tema
berkaitan dengan keulamaan, di dalam
negeri maupun di dunia internasional,
yang dinilai penting diketahui masyarakat.

Komisi
Infokom MUI
mengupayakan
terwujudnya
komunikasi dan
kerja sama antara
para penerbit
dan antar
penulis muslim
guna lebih
mengembangkan
dunia pustaka
Islam di
Indonesia.
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Prof Dr Ibnu Hamad, Drs Mustafa Helmy dan Dr Usman Yatim

Guna kelancaran
penerbitan
majalah,
pengelolaannya
perlu sinergis
dengan
website dan TV,
termasuk bekerja
sama dengan
pengelolaan acara
komisi/badan lain
di MUI, terlebih
LPPOM.

“Majalah MU diperlukan terbit
secara rutin dan teratur bilamana ingin
mendapatkan dukungan iklan dan
sponsor,” kata Asrori. Posisi Majalah
MU kini masih dalam pengenalan dan
sosialisasi kepada pembaca, termasuk
calon pemasang iklan dan mitra sponsor.
Dukungan dana dari MUI sebesar Rp
15 juta/edisi pada awal-awal penerbitan
saat ini, sulit menerbitkan Majalah MU
secara rutin dan teratur karena kebutuhan
ideal sesungguhnya Rp 36 juta/edisi
atau minimal Rp 30 juta. Bilamana tetap
pada angka tersebut, maka Frekwensi
Penerbitan edisi reguler diubah menjadi
per 2 bulan (Februari, April, Juni,
Agustus, Oktober, Desember) sehingga
total pertahun 6 edisi.
Guna kelancaran penerbitan majalah,
pengelolaannya perlu sinergis dengan
website dan TV, termasuk bekerja sama
dengan pengelolaan acara komisi/badan
lain di MUI, terlebih LPPOM. Majalah MU
nantinya tidak hanya lewat publikasi cetak
tetapi juga digital (website). “Bilamana
Majalah MU dapat terbit rutin dan teratur,
maka upaya mendatangkan iklan dan
sponsor berpotensi berhasil, mengingat
segmentasinya masyarakat strategis.
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Apalagi bila pengelolaannya mampu
terintegrasi dengan media MUI lainnya,
seperti Website dan TV,” ucap Usman
Yatim, Sekretaris Komisi Infokom.
Prof Dr Ibnu Hamad yang membidangi
Pokja Pemantauan Media/ Media Watch
(Strategi Penanganan Isu di Media)
mengatakan, Komisi Infokom akan
melaksanakan tugas pemantauan TV
Ramadhan, sebagaimana dilakukan
tahun-tahun sebelumnya. Pemantauan
tetap perlu terus dilakukan mengingat
dampak pantauan dapat mempengaruhi
adanya perbaikan sajian dan kualitas
program tayangan Ramadhan yang benarbenar bernuansa dakwah dan pendidikan
buat umat. “Guna tugas ini kita siapkan
proposal kegiatan yang diharapkan
mendapat dukungan dari Pengurus
Harian,” ucap Gurubesar Ilmu Komunikasi
UI ini. Pokja ini juga menyiapkan kegiatan
kunjungan Pimpinan MUI ke sejumlah
media (Visit Media) guna membangun
hubungan dengan para pemilik/pemimpin
media sehingga terbangun suasana
silaturahim, sikap saling mengerti akan
peran MUI dan media yang sama-sama
bertujuan mendidik dan mencerdaskan
masyakat luas. Lewat visit media

Kiprah
diharapkan dapat pula terjalin kerjasama
antara MUI dan media guna mendukung
Program Komisi Infokom MUI.
Pokja Pemantauan Media juga
menyiapkan proposal kegiatan Media
Gathering, yaitu dalam bentuk workshop
“Pertemuan antara MUI dan Awak Media”.
Proses pembentukan citra oleh media akan
relatif sesuai harapan MUI manakalah
terdapat mutual understanding antara
MUI dan media. Oleh sebab itu, perlu ada
upgrading pemahaman media tentang
MUI. Dalam acara yang diikuti oleh
sekitar 30 orang wakil media, Ketua
Umum dan Pimpinan Komisi di MUI
menyampaikan materi yang berisi visi,
misi, kegiatan dan tujuan masing-masing.
Lewat workshop ini diharapkan para
awak media dapat mendalami peran
dan fungsi MUI dalam melayani dan
melindungi umat. Selain itu, Pokja ini
juga akan menyusun Buku Panduan
Strakom (Strategi Komunikasi) MUI.
Buku ini diharapkan dapat menjadi
panduan tentang upaya MUI membangun
hubungan dengan mitra media dalam
upaya menghasilkan sajian informasi
seputar tugas dan fungsi MUI dalam
melayani dan melindungi umat. “MUI
memerlukan strakom agar penyampaian
pesan (nasihat, fatwa) kepada umat
berhasil secara lebih optimal. Strakom
MUI akan menjadi panduan semua
unsur dalam MUI ketika menyampaikan
pendapatnya pada masyarakat,” Ibnu
Hamad, mantan Kepala Pusat Informasi
Publik Kemendikbud ini.

Kearsipan dan Pengembangan
TV MU
Pokja ini dipimpin oleh
Edykuscahyanto yang berharap Komisi
Infokom MUI dapat melakukan penataan
sistem kepustakaan, membuat klasifikasi
dan penomoran koleksi dengan sistem
DDC atau UDC, dan mempersiapkan
ruang koleksi yang memadai agar

memudahkan pencarian koleksi. Pokja
juga berupaya mempersiapkan dan
meningkatkan kapasitas SDM di bidang
perpustakaan. Peningkatan kapasitas SDM
dapat dilakukan melalui bekerjasama
dengan lembaga-lembaga pemerintah,
seperti menjalin kerjasama dengan
Dirjen Bimas Islam, Perpustakaan
Nasional, Pusat Dokumentasi LIPI, Ditjen
Informasi Publik Kementerian Kominfo
dan Perguruan Tinggi. “Kerjasama ini
bertujuan untuk dapat memperoleh
bimbingan teknis maupun akses jaringan
kepustakaan dan jurnal ilmiah,” kata
Edykus.
Lewat kerjasama yang dibangun,
lanjut Edykus, Komisi Infokom
diharapkan dapat melakukan digitalisasi
koleksi perpustakaan MUI, dengan
prioritas keputusan Fatwa MUI, biografi
ulama. Digitalisasi ini penting untuk
menyelamatkan koleksi pustaka sekaligus
dipersiapkan untuk menjadikan e-Library
MUI. Selain itu dilakukan penataan sistem
pustaka video, audio dan penyimpanan
koleksi audio-video secara aman dan
menghemat tempat, serta mempersiapkan
hardware dan software penyimpanannya
untuk menunjang sistem perpustakaan
digital. Pengembangan sistem
kepustakaan berbasis WEB (e-Library)
mutlak dilakukan guna bisa diakses
darimana saja, dalam hal ini dengan
memanfaatkan kerjasama dengan provider
internet dan data server, seperti Indosat.
Menyangkut kearsipan, MUI
perlu menjalin kerjasama dengan
Lembaga Arsip Nasional (ARNI) guna
mempersiapkan dan meningkatkan
kapasitas tenaga kearsipan,
menyelamatkan dokumen penting
yang bernilai sejarah, serta menyimpan
dokumen\arsip penting MUI. Kegiatan
kearsipan dimungkin juga bekerjasama
dengan perusahaan swasta di bidang
penyimpanan, misalnya DataScript, Astra,
dll. “Diharapkan kerjasama dengan pihak

Menyangkut
kearsipan, MUI
perlu menjalin
kerjasama
dengan
Lembaga
Arsip Nasional
(ARNI) guna
mempersiapkan
dan
meningkatkan
kapasitas tenaga
kearsipan.
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swasta bisa mendapatkan fasilitas
perangkat keras maupun lunak
kearsipan,” ujar Edykus.
Peserta Raker banyak
membincangkan masalah TV MUI
yang kondisinya kini dinilai mati
suri. Masalah televisi MUI ini,
Komisi Infokom menyerahkan
sepenuhnya kepada kebijakan
pimpinan harian MUI dalam
kebijakan pengelolaannya.
Komisi Infokom siap mendukung
setiap kebijakan yang diambil
MUI guna menyelamatkan dan
mendayagunakan aset TVMUI
yang telah ada sekarang ini. Diakui,
pengelolaan TVMUI memerlukan
dukungan dana besar dalam
operasionalnya serta kemampuan
tenaga pengelola yang handal
dan profesional. Berbagai pilihan
terhadap pengembangan TV MUI
dapat saja dilakukan, sesuai dengan
kondisi yang ada. Diharapkan, Tim
TV MUI yang sudah mendapat
mandat Pimpinan Harian MUI
dapat segera bekerja. “Kita ikut
saja, apa kebijakan pimpinan,” ucap
Masduki Baidlowi.
Wakil Ketua Farida mengatakan,
Komisi Infokom patut menyadari
keterbatasan anggaran/pendanaan
untuk mengimplementasikan
berbagai program MUI, termasuk
Komisi Infokom. Sumber anggaran
memang tidak harus semata
mengandalkan dukungan dari
MUI, melainkan perlu ada upaya
kreatif dari setiap komisi dan
lembaga. Komisi Infokom meski
pada tahap awal tetap memerlukan
dukungan anggaran MUI, akan
berupaya mencari dana dari
sumber-sumber lain, melalui caracara yang mengikuti ketentuan
kebijakan pimpinan harian. “Upaya
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Srikandi Komisi Infokom MUI

penggalangan dana/fund raising,
Komisi Infokom dapat dilakukan
melalui perolehan iklan di Majalah
Mimbar Ulama, Website MUI, dan
apalagi TV MUI,” kata Farida.
Ketua Komisi Infokom MUI
Masduki Baidlowi menyimpulkan
hasil Raker, termasuk rekomendasi.
Dia mengatakan, di tengah arus
informasi yang deras, dinamis dan
kompleks, strategi komunikasi MUI
memang harus diubah MUI dengan
langkah-langkah antara lain;
menghadapi isu terlebih dahulu
harus menguasai permasalahan,
kemudian merumusan langkahlangkah penyelesaian. Tim Infokom
MUI perlu mengolah berbagai isu
melalui media TV MUI, Website,
Medsos, Majalah Mimbar Ulama,
guna menjawab isu tersebut
, sehingga dapat meluruskan
persepsi dan pemahaman publik
yang keliru terhadap MUI.
MUI melalui kehadiran
Komisi Infokom harus mampu
membangun komunikasi vertikal

kepada pemerintah dan horizontal
kepada masyarakat melalui Ormas,
Lembaga Pendidikan, dalam
rangka meluruskan pembentukan
opini yang menyudutkan MUI dan
membangun kepercayaan berbagai
pihak kepada MUI. MUI perlu
membentuk Tim Pengelola Media
yang terintegrasi/terpadu (Website,
Medsos, Majalah Mimbar Ulama,
TV-Radio). Menajemen komunikasi
publik dan internal MUI belum
terkelola dengan baik dengan
membutuhkan dana yang cukup,
sehingga belum mampu secara
optimal menjawab permasalahan
yang dihadapi umat. “Infokom
MUI perlu mendapat dukungan
dana yang cukup dalam mengelola
media (Website, Medsos, Majalah
Mimbar Ulama, TV-Radio) dalam
rangka menciptakan informasi
dan komunikasi yang dapat
membangun citra MUI dalam
melayani dan melindungi umat,”
ujar Masduki yang menutup raker.
y (Usman Yatim)

Dinamika

MUI Sumatera Barat:

Sosialisasi Sadar Halal
Sosialisasi promosi halal sangat
diperlukan untuk memberikan
edukasi bagi masyarakat serta pelaku
usaha. Melalui kegiatan sosialisasi
promosi halal ini diharapkan para
peserta bisa mengkampanyekannya
kepada masyarakat dan pelaku
usaha supaya dapat mengerti dan
memahami tentang pentingnya
produk halal di Tengah-tengah
kehidupan bermasyarakat dewasa ini.
Kanwil Kementerian Agama
Sumatera Barat Melalui Bidang
Urais Binsyar Mengadakan Kegiatan
bertemakan Melalui Promosi Halal
Kita Sukseskan Gerakan Masyarakat
Sadar Halal Di Sumatera Barat,
Selasa (06/09) di Aula Kemenag
Kota Bukittinggi, Adapun tujuan
kegiatan promosi halal ini untuk
memberikan pengetahuan bagi
para tokoh masyarakat, Penyuluh
Agama islam serta pengurus masjid,
yang kemudian disampaikan
kepada masyarakat yang dewasa
ini kesadaran mereka untuk
mengkonsumsi produk halal semakin
meningkat. Produk halal sudah
menjadi tuntutan bagi sebahagian
masyarakat sekarang ini. Walaupun
demikian upaya untuk memperkuat

pemaham akan pentingnya
mengkonsumi produk halal
harus terus digalakan di kalangan
masyarakat umum.
Drs. Gazali, MA selaku pelaksana
kegiatan menyampaikan, “kegiatan
sosialisasi Promosi sadar Halal
adalah kegiata kanwil melalui Urais
Binsar yang mana para pesertanya
adalah penyuluh Agama, Pengurus
masjid dan staf bimas islam yang
berasal dari Kemenag Kab. Agam
sejumlah 30 Peserta dan Kota
Bukittinggi Sejumlah 10 orang
peserta. Acara ini mengunakan dana
Dipa kanwil Bidang Urais Binsar
dengan pemateri dari LP POM MUI
Sumatera Barat Dr. H. Syaifullah
Zulfiar dan Dari Bidang Urais Binsar
Kanwil. Sasaran yang akan dicapai
dari kegiatan ini diharapakan peserta
mampu menjadi aktor suksesnya
gerakan masyarakat sadar halal di
Sumatera Barat”.
H. Muhamad Nur, MA
mengatakan, “Menurut data yang
didapat sertifikat Halal dikota
Bukittinggi dan Agam masih rendah,
dengan kegiatan ini diharapkan
bisa meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya

mengkosumsi produk halal. Ini
tugas berat kita bersama khususnya
peserta yang mengikuti acara ini
untuk memberikan sosialisasi kepada
masyarakat, sangat dibutuhkan
peran aktif seluruh peserta ditengahtengah masyarakat dalam rangka
mengkampanyekan gerakan sadar
halal, hal ini penting untuk kita
lakukan secara manunggal, secara
bersama-sama serta secara konsekwen
bagi memastikan kenyaman
masyarakat dalam mengkonsumsi
produk yang beredar”.
“Ada tiga permasalahan yang
mendasar yang harus didiskusikan
dalam kegiatan ini yaitu Pemberian
sertifikat Halal, Penindakan karena
Kemenag dan MUI tidak Mempunyai
kekuatan untuk itu serta Menkaji
rumah potong hewan yang belum
memperkerjakan orang-orang yang
profesional kapan perlu diberikan
sertifikatnya oleh sebab itu mari kita
maknai kegiatan ini sebagai wahana
untuk menkosolidasikan berbagai
kekuatan, eleman serta potensi
sehingga gerakan masyarakat sadar
halal mampu terwujud di tengahtengah masyarakat kita.
Selanjutnya atas nama lembaga,
saya menyampaikan apresiasi serta
ucapan terimaksih kepada Kanwil
Kemenag Sumatera Barat yang telah
menitipkan kegiatan ini di Kemenag
Kota Bukittinggi ini. Mari kita ikuti
kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,
agar kegiatan ini dapat menjadi
motor pengerak dalam mensukseskan
gerakan sadar halal Di Sumatera
Barat, Ini merupakan kebangga
tersendiri bagi kita di Bukittinggi
dan Agam Semoga kedepanya
kegiatan seperti ini semakin banyak
dilaksanakan didaerah”, Tutup M. Nur
diakhir sambutannya. y
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MUI Sumatera Selatan:

Sertifikat Halal untuk Pempek

Kuliner khas Sumatera Selatan
perlu mendapat jaminan halal
melalui sertifikat Majelis Ulama
Indonesia supaya masyarakat tidak
khawatir mengkonsumsi makanan
tersebut.
Kepala Bidang Industri Non
Agro Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Sumsel Sonny
Maharani di Palembang,
mengatakan, pertahunnya pihaknya
bersama MUI mengeluarkan
sertifikasi halal sekitar 50 sertifikat.
Khusus untuk empek-empek hanya
20 persen, kata dia.
Menurutnya, minimnya label
halal untuk produk pempek
disebabkan rendahnya kesadaran
masyarakat masih kurang. Selain
itu produsen beranggapan bahan
dan proses yang dilakukan telah
sesuai dengan ketentuan syariat
Islam, ujar dia.
Padahal, dia mengatakan,
bahannya itu bukan hanya tapioka
dan ikan saja, tapi bumbu-bumbu
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lain yang dicampurkan itu harus
halal. Dia mengatakan, itulah yang
sampai saat ini belum banyak
disadari oleh masyarakat.
Sebenarnya untuk mendapatkan

label halal dari MUI, pelaku usaha
tidak akan dipungut biaya hanya
melengkapi beberapa persyaratan
yang diajukan, seperti KTP, surat
permohonan sertifikasi dan surat
izin usaha dari Dinas Kesehatan.
Jadi bila sudah memenuhi
persyaratan akan langsung melakukan
uji lapangan dengan meneliti
bagaimanan proses pembuatan
produk, cara penyimpanan, dan
penjualan, ujar dia.
Menurut dia, bila ini selesai baru
dilakukan rapat auditor dan masuk
komisi fatwa untuk mengambil
keputusan produk itu halal atau
tidak. Oleh karena itu sertifikat
halal itu penting sehingga itu perlu
diutamakan bagi produsen, ujar dia.
y (ANTARA)

MUI Jambi:

Wajib Lestarikan Hutan
Pembakaran lahan dan hutan
merupakan cerminan krisis moral
yang terjadi di tengah masyarakat,
kata Ketua Lembaga Pemuliaan
Lingkungan Hidup dan Sumber
Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
Hayu Prabowo.
“Sejatinya, masalah kebakaran
hutan dan lahan adalah krisis
moral. Manusia masih memandang
alam sebagai obyek bukan subyek
yang harus dilindungi untuk
kepentingan seluruh kehidupan

makhluk,” kata Hayu di Jakarta.
Dia mengatakan 90 persen
lebih kebakaran hutan dan lahan
disebabkan ulah tangan manusia.
Maka penanggulangan masalah
pembakaran hutan dan lahan harus
ditempuh secara intensif lewat
banyak cara, salah satunya dengan
pendekatan moral.
“Pada titik inilah agama
harus tampil berperan untuk
mengingatkan manusia agar
menahan diri untuk tidak

Dinamika

MUI D.I. Yogyakarta:

Masjid Fasilitasi Difabel
Sekretaris umum MUI D.I.
Yogyakarta, Akhmad Mukhsin
Kamaludinningrat, meminta masjid
maupun musala di Yogyakarta
mewujudkan aksesibilitas tempat
peribadatan bagi difabel. Hal itu
sesuai dengan surat edaran MUI
No.B-485/MUI-DIY/IX/2016
tentang aksesibilitas fisik bangunan
untuk kemudahan peribadahan bagi

difabel.
“MUI Yogyakarta telah
membagikan surat edaran kepada
pengurus masjid/musholla dan
pimpinan Dewan Masjid Indonesia
(DMI) di Yogyakarta. Harapannya
dengan adanya surat edaran
tersebut masjid-masjid segera
memperbaiki bangunan fisik masjid
yang aksesibel bagi difabel,” ujar

melakukan kerusakan,” kata dia.
Pendekatan dengan bahasa agama,
kata dia, dapat melengkapi pesan
rasionalis sehingga pesan semakin
persuasif dan memotivasi masyarakat
untuk menjalani kehiduan yang lebih
baik di dunia dan akhirat.
MUI, kata dia, telah
mengeluarkan fatwa terkait hukum
pembakaran hutan dan lahan
serta pengendaliannya. Salah satu
isi fatwa menyebutkan tindakan
membakar hutan dan lahan yang
sifatnya merusak dan merugikan
lingkungan sekitar adalah haram.
Haram itu berlaku juga
bagi pihak yang memfasilitasi,
membiarkan dan mengambil

Kamaludinningrat.
Kamaludinningrat menjelaskan,
surat edaran tertanggal 26
September 2016 itu mencantumkan
beberapa sarana bagi difabel.
Pelbagai sarana tersebut, antara lain
berupa tempat duduk pada fasilitas
wudu, Ramp (jalur khusus) bagi
pengguna kursi roda, toilet khusus
bagi kursi roda, jalur pengarah dan
peringatan bagi tuna netra, dan
kursi pendek bagi lansia.
“Kami meyakini bahwa dalam
semua kitab suci itu Tuhan menyeru
kepada semua umat manusia untuk
beribadah. Hal itu juga berlaku bagi
difabel. Difabel juga memiliki hak,”
ujarnya.
Kamaludinningrat berharap
dengan adanya surat edaran
tersebut tempat ibadah masjid dan
musholla untuk segera memberi
akses bagi difabel. y (MERDEKA)

untung atas pembakaran. MUI
juga memfatwaan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan sesuai
ketentuan hukumnya adalah wajib.
“Fatwa MUI ini merupakan upaya
untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pencegahan
kebakaran yang merupakan kegiatan
inti dari pengendalian kebakaran
hutan dan lahan,” kata dia.
Fatwa tersebut dirilis MUI yaitu
nomor 30 tahun 2016. Keluarnya
fatwa berkenaan dengan kejadian
kebakaran hutan dan lahan pada
tahun 2015 dan tahun sebelumnya
yang mengakibatkan bencana
hingga tingkat global dan merugikan
berbagai aspek. y (ANTARA)
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MUI Jawa Barat:

Pelatihan Khatib

Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Lebak, Banten melatih
khatib dan imam masjid yang
ada di sana. Hal tersebut untuk
meningkatkan kualitas para khatib
dan imam masjid di sana, serta
pembentukan peradaban Islam
yang lebih kuat.
“Ketika Rasulullah Muhammad
SAW hijrah dari Mekkah ke
Madinah, pertama kali yang
dilakukan adalah membangun
masjid, mesjis menjadi pilar utama
peradaban islam bahkan dalam
perjuangan bangsa Indonesia
melawan penjajah tidak terlepas
dari peranan masjid,” ujar Bupati
Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Menurut Bupati, seiring
perkembangan jaman, masjid
menjadi pusat kesejahteraan
masyarakat baik dari sisi
pendidikan, ekonomi maupun
dari sisi sosial kemasyarakatan,
untuk itulah perlu ditingkatkan
pengetahuan dan kemampuan para
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khatib dan imam masjid.
“Kegiatan ini sangat bagus, salah
satunya untuk mengantisipasi dan
menyelamatkan umat dari ajaran
sesat,” ujarnya.
Ketua MUI Lebak Syatibi
Hambali mengatakan, kegiatan ini
diikuti oleh 50 orang peserta yang
merupakan para kiai muda dari
seluruh utusan MUI kecamatan
se-Kabupaten Lebak dan utusan
organisasi masyarakat Islam yang
ada di Lebak.

Kegiatan ini bertujuan untuk
memudahkan tersampaikannya
metode dakwah Rasulullah SAW
kepada kaum muslimin, terutama
dalam hal pemahaman strategi dan
metodologi dakwah serta mengajak
umat Islam untuk kembali kepada
Alquran dan sunah sesuai dengan
pemahaman salafush shalih.
“Khotbah merupakan gabungan
antara ilmu, seni dan sastra. Hal
ini menggambarkan bahwa khatib
dalam berkhutbah harus berdasar
tiga pilar khutbah tersebut, agar
khutbah yang disampaikannya
dapat mempengaruhi jamaah dalam
upaya meningkatkan kualitas diri di
sisi Allah SWT,” ujarnya.
Walaupun demikian, Kata Ketua
MUI, khotbah Jumat berbeda
dengan ceramah lepas, khotbah
Jumat harus singkat dan padat,
jangan sampai khatib berlebihan
yang dapat mengganggu kesahihan
khotbah Jumat, karena menurutnya
tidak sahnya khutbah jumat
berakibat pada tidak sahnya salat
Jumat, karena khotbah Jumat
termasuk syarat sah shalat jumat.
“Oleh karena itu, khatib harus
benar-benar mengetahui aturan
khutbah yang telah dirumuskan
oleh para ulama,” imbuhnya. y

MUI Kalimantan Timur:

Kader Ulama Dididik di Gontor
Peserta pendidikan kader
ulama Program MUI Kalimantan
Timur dilepas Ketua MUI Kaltim,
KH. Hamri Has untuk belajar dan
mendalami ilmu ke pesantren
Darussalam Gontor, Ponorogo,

Jawa Timur.
Dr. H. Akhmad Bukhari, M.Ag
menyebutkan ada 40 peserta
pendidikan kader ulama yang akan
berangkat ke Gontor Ponorogo pada
Minggu 4 September 2016. Program

Dinamika

MUI Nusa Tenggara Barat:

Waspadai Sertifikat
Halal Sablon

Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Barat
mengakui masih banyak makanan
dan minuman di daerah ini
menggunakan label halal buatan
sendiri alias “halal sablon”.
“Menggunakan label halal sablon
ini sama artinya membohongi diri
sendiri dan orang lain, karena

itu dibutuhkan kesadaran para
pengusaha untuk membuat
sertifikat halal yang sah dari Majelis
Ulama Indonesia (MUI),” kata
Ketua MUI Provinsi NTB H Syaiful
Muslim di Mataram.
Label “halal sablon”, katanya,
biasanya dicantumkan pada
kemasan makanan dan minuman

pendidikan dan kaderisasi ulama
Kalimantan Timur oleh MUI Kaltim
tahun ini akan berlangsung selama
6 bulan.
Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Samarinda, Dr. H.
Mukhamad Ilyasin, M.Pd dalam
sambutannya menyampaikan
apresiasinya terhadap kesediaan
calon ulama Kaltim untuk
menimba ilmu ke Gontor. H.

Mukhamad Ilyasin berpesan agar
peserta pendidikan kader ulama
mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan pesantren Gontor.
“Jangan lupa niat menuntut ilmu,
lillahi ta’ala. Tidak ada hal luar
biasa yang dapat diraih dengan cara
biasa. Selamat belajar dan timba
ilmu sebanyak mungkin dengan
cara-cara yang luar biasa,” tutur H.
Mukhamad Ilyasin. y

dengan kalimat, 100 persen halal,
dijamin halal atau hanya kata halal
saja.
Kendati MUI menemukan
peredaran makanan dan minuman
yang menggunakan label “halal
sablon” di daerah ini cukup
banyak, namun MUI belum dapat
memberikan sanksi terhadap
produsen yang melakukan hal itu.
“Sanksi akan kita berikan setelah
peraturan pemerintah (PP) sebagai
turunan Undang-Undang tentang
Jaminan Halal dikeluarkan,”
katanya.
Karenanya, sambung Syaiful,
untuk sementara ini pihaknya
hanya dapat memberikan saran dan
sosialisasi kepada produsen yang
menggunakan label “halal sablon”.
Pasalnya, jika label “halal
sablon” dicantumkan pada
kemasanan makanan dan minuman
yang belum tentu dijamin
kehalalannya dan terjadi hal yang
tidak diinginkan kepada konsumen
maka produsen bisa berurusan
dengan hukum.
“Untuk itulah, produsen
makanan dan minuman sebaiknya
mengurus sertifikasi halal yang legal
dari MUI,” katanya.
Sertifikasi dan logo halal dari
MUI memiliki ciri khas pada
lingkaran halalnya bertuliskan
Majelis Ulama Indonesia yang
mudah untuk dikenali. y (BISNIS/
TARYONO ASA)
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Menakar Tanggung Jawab
Ulama dalam Mendudukkan
Aliran Gafatar/Eks Gafatar

L
Dr. Rida Hesti Ratnasari Salamah, S.P.,M.Si,
Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian
MUI Pusat
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iberalisasi merasuk dalam
setiap sendi kehidupan,
termasuk kehidupan
beragama, membawa
konsekuensi bagi MUI untuk
meningkatkan peran melindungi
umat sekaligus mendudukkan umat
beragama dalam sebuah harmoni.
Harmoni antar umat beragama
adalah suasana saling memahami
batasan-batasan masing-masing
agama dan menghindari manuver
sensasional atas nama kebebasan
beragama dengan mengaburkan
makna-makna, keyakinan dan
tatanan yang telah menjadi pokok-

pokok ajaran masing-masing
agama.
Pernyataan mantan Ketua
Umum Gafatar, Mafhul M.
Tumanurung bahwa eks Gafatar
telah keluar dari Islam mainstream
melahirkan persoalan besar yang
kian menggiring umat pada sebuah
diskursus mainstream dan anti
mainstream. Diskursus ini seiring
dengan perkembangan gerakan
anti kemapanan, anti narasi
besar (grand narration), anti
keteraturan, anti tatanan dalam
aliran besar post modernism.Meski
halus, perlahan namun pasti umat

Kajian
digiring bahwa merombak kemapanan,
mengusik keteraturan, mengaburkan
batasan-batasan adalah kebaikan,
kehebatan dalam rangka meruntuhkan
kelompok mainstream yang dianggap
membatasi kebebasan menafsir-ulang
batasan-batasan yang sejatinya bahkan
telah ma’lumun min addin biddzarurah.
Pernyataan ‘keluar dari Islam Mainstream’
yang disampaikan kepada publik melalui
konferensi pers tanggal 26 januari 2016
ini,disertai penjelasan bahwa Eks Gafatar
menganut keyakinan dan pemahaman
Aliran Millah Abraham. Dasar dari aliran
ini menurut mereka antara lainadalahQ.S.
An Nahl : 123 dan Q.S. Al Mumtahanah
: 41. Pemahaman atas ayat-ayat Al
Quran ini menggunakan kaidah tafsir
yang tidak mu’tabarah, menyimpang
dari pemahaman sesungguhnya tentang
keharusan mengikuti Millah Ibrahim
dalam ayat ini, yaitu ajaran TAUHID dan
pembelaan terhadapnya, serta mengikuti
tuntunan fitrah, juga diserapnya beberapa
rincian ajaran kehanifan Ibrahim seperti
khitan, berbuat ihsan dan perkara-perkara
fitrah2.Perumusan Aliran Millah Abraham
yang membangun kesatuan Iman Yahudi,
Kristen dan Islam yang dalam praktiknya
mencampuradukkan pokok-pokok ajaran
sehingga tidak jelas lagi batasan-batasan
ketiga agama ini3.
Ulama, cendekia dan zuama dalam
Majelis Ulama Indonesia, tentu tidak
mendiamkan terjadinya pengaburan
batasan-batasan agama, sebaliknya,
tanggung jawab besar di pundak ulama
sebagai pewaris nabi menjelaskan batasan
al haq dan kebatilan sebagai tuntunan
bagi umat untuk secara sadar mengambil,
menganut atau menjauhi suatu aliran.
1 Badan Penelitian dan Pengkajian Nusantara, Dewan
Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan GAFATAR.2014. Wejangan Rapat Pengurus Lengkap Bulanan
dalam Jurnal Gafatar No.22, 11 Desember 2014.
2 Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, vol.14/320-321
3 Hawary, Mahful M. Teologi Abraham : Membangun
Kesatuan Iman Yahudi, Kristen, Islam. 2009. Penerbit
Fajar Madani, Jakarta

Ulama,
cendekia dan
zuama dalam
Majelis Ulama
Indonesia,
tentu tidak
mendiamkan
terjadinya
pengaburan
batasan-batasan
agama.

Rakernas MUI tahun 2015 telah
mengesahkan Standard Operating
Procedure (SOP) Pengkajian dan
Penelitian Aliran Sesat, sebagai dokumen
resmi Komisi Pengkajian dan Penelitian
MUI untuk digunakan sebagai pegangan
dan pedoman dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya. SOP ini bertujuan
memberikan pedoman prosedur standard
dalam melaksanakan pengkajian dan
penelitian terhadap suatu kelompok/aliran
agama yang dilaporkan atau terindikasi
menyimpang, sebagai acuan untuk :
- Menetapkan mekanisme pengkajian
dan penelitian terhadap suatu
kelompok/aliran yang dapat
dipertanggungjawabkan secara
metodologis maupun hukum.
- Memberikan rekomendasi berdasarkan
hasil pengkajian dan penelitian yang
dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti
oleh Dewan Pimpinan MUI maupun
pihak terkait.
- Memberikan pedoman bagi
MUI Daerah untuk menerapkan
prosedur standard dalam pengkajian
dan penelitian sehingga terukur
keabsahannya
- Mencegah Vigilante Justice
(pengadilan main hakim sendiri) dan
agar prosedur penegakan hukum
terselenggara sesuai ketentuan
- Melindungi umat Islam agar tidak
tersulut dan terjerumus ke dalam aliran
menyimpang
Proses pengkajian dan penelitian
terhadap suatu aliran keagamaan menjadi
semakin teliti dan prosedural dengan
mematuhi kaidah-kaidah metodologis,
sejak penyusunan manajemen riset,
rincian TOR yang memuat theoretical
sampling4, pemilihan lokasi, teknik
pengambilan data, triangulasi, teknik
pengolahan data dan proses tahqiq,
4 Yakni teknik pemilihan informan berdasarkan teori-teori
dan konsep utama yang menjadi dasar sebuah penelitian.
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tabayyun, sampai siap diproses lanjut oleh
Komisi Fatwa dan penanganan terhadap
penganutnya dengan leading sector
Komisi Dakwah.Tanggung jawab MUI
secara paripurna memberikan kontribusi
tatanan harmonis dalam kehidupan
beragama dengan mengedepankan
keteraturan dan kemaslahatan kolektif
sesuai batasan-batasan yang seharusnya
dipelihara bersama oleh semua pihak.
Pengkajian dan penelitian terhadap
aliran terindikasi menyimpang, termasuk
Aliran Gafatar, menggunakan pendekatan
kualitatif dengan senantiasa menjaga
kualitas penelitian : (1) True Value
(Kredibilitas)Menurut Krefting
(1990), dalam pendekatan kualitatif,
data diperoleh dari pengalaman yang
dirasakan oleh informan. Data yang
diperoleh merupakan multiple reality,
sesuai situasi dan kondisi komunitas atau
individu informan.Upaya Peneliti MUI
meningkatkan kredibilitas penelitian
ini adalah dengan menggambarkan
situasi informan dan komunitas dengan
konteksnya secara terperinci.Misalnya,
dalam menggambarkan Komunitas
Gafatar di DI Yogyakarta beserta
informan yang sebagian merupakan
keluarga 10 eksodus, Peneliti memahami
dan mendalami situasi informan,
keluarga eksodus Gafatar dengan
masing-masing kondisinya, bahkan
mengkonfirmasi kembali pemahaman
Peneliti tentang perasaan, pandangan dan
pengalaman mereka, untuk menghindari
bias peneliti;(2) Keberlakuan
(Transferability), dalam penelitian
kualitatif, generalisasi bukan target
penelitian. Temuan dalam penelitian ini
memiliki keberlakuan apabilaterdapat
kesamaan temuan di tempat lain atau
waktu lain yang memiliki kesamaan
konteks5. Tim Peneliti MUImemastikan
5 Krefting, 1991.Krefting, L. Rigor. 1991. In Qualitative
Research. Journal of Personality and Social Psychology.
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Tanggung
jawab MUI
secara
paripurna
memberikan
kontribusi
tatanan
harmonis
dalam
kehidupan
beragama.

keberlakuan temuan hasil penelitian
dengan dasar prosedur yang bersandar
pada detailed description of the contexts,
kegiatan serta peristiwa yang dilaporkan
sebagai hasil penelitian langsung maupun
hasil penelitian MUI Provinsi, telah
ditemukan kesamaan pemahaman dan
keyakinan keagamaan penganut Gafatar/
Millah Abraham; (3) Konsistensi
(Keterandalan), peneliti berfokus pada
variabilitasdata dan konsistensi data,
dalam penelitian ini data dapat dilacak
variabilitas data serta konsistensinya,
dengan menjamin setiap sumber data
dapat diidentifikasi (trackable, dapat
ditelusuri). Peneliti MUI menjamin bahwa
setiap sumber data dapat ditelusuri,baik
tempat maupun identitas mereka tanpa
melanggar etika penelitian, termasuk
confidentiality informan; (4) Netralitas
(Konfirmabilitas)Peneliti MUI
menjaga netralitas data, sebagaimana
direkomendasikan oleh krefting6. Jejak
audit untuk memastikan netralitas data,
bukan judgement sebelum penelitian,
dapat dicermati dari data yang diperoleh,
instrument penelitian, catatan lapangan,
tape (recorder), dokumentasi berupa
foto, jurnal, buku pedoman organisasi
Gafatar, laporan hasil rapat organisasi
Gafatar, Surat Keputusan dan Surat Tugas
Pengurus Gafatar, catatan ‘pengajian’
anggota dan pengurus Gafatar, surat
permohonan ampunankepada Tuan
Semesta Alam dan Rasul-Nya, formulirformulir keanggotaan, persaksian anggota,
pengurus, data diri anggota maupun
pengurus Gafatar serta dokumen lain
yang ditemukan selama proses panjang
penelitian sebagai bukti temuan otentik
dari temuan penelitian ini.Netralitas
peneliti menjaga hasil penelitian selalu
dapat dikonfirmasi kepada sumber
datanya.
6 Krefting, 1991.Krefting, L. Rigor. 1991. In Qualitative
Research. Journal of Personality and Social Psychology.
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Identifikasi Permasalahan
Pemahaman dan Keyakinan Eks
Gafatar
Identifikasi masalah pemahaman dan
keyakinan eks Gafatar merupakan bagian
dari bahan pembinaan untuk ruju’ ila al
haq, kembali melebur bersama masyarakat
dalam tatanan harmoni.Penanganan eks
Gafatar dengan leading sector Komisi
Dakwah MUI memberikan kerangka acuan
pola pembinaan dan sinergi multi pihak
di daerah untuk memfasilitasi, mediasi
dan mengembalikan umat Islam kepada
pemahaman dan keyakinan yang haq.
Berikut ini permasalahan keyakinan dan
pemahaman yang memerlukan tausiyah,
memurnikan dan meluruskan kembali
pemahaman dan keyakinan Islam pada
umat Islam eks penganut Aliran Gafatar :
A. MASALAH AQIDAH
(1) Keyakinan bahwa Allah, disebut
TUAN SEMESTA ALAM,bukan Allah
SWT, dapat dilihat dari persaksian dan
ketundukpatuhan totalitas penganut
Gafatar kepada Tuan Semesta Alam.
(2) Keyakinan bahwa ada pembawa
risalah setelah Rasulullah Muhammad
SAW
Ahmad Mushadeq mengaku sebagai
titisan Muhammad, sebagai rasul
Tuhan. “Berarti ruh saya sama dengan

Identifikasi
masalah
pemahaman
dan keyakinan
eks Gafatar
merupakan
bagian
dari bahan
pembinaan
untuk ruju’ ila
al haq, kembali
melebur
bersama
masyarakat
dalam tatanan
harmoni

Muhammad. karena Muhammad adalah
al-qur’an. Ruh saya juga al-qur’an.
Yang saya sampaikan ini semua ayat
Tuhan. Kalau bicara reinkarnasi, sayalah
reinkarnasi Muhammad”7.
(3) Keyakinan tentang Mesias
penebus dosa adalah pimpinan tertinggi
Aliran Millah Abraham, ditunjukkan
dengan kewajiban administratif
menyerahkan formulir isian Surat
Permohonan Ampunan. Bukti otentik
ditemukan berupa surat permohonan
ampunan kepada Tuan Semesta Alam dan
Rasul-Nya melalui DPP GAFATAR.
(4) Keyakinan bahwa surga dan
neraka adalah telah ada di bumi ini, bukan
di akhirat , “Saya buktikan saudara,
bahwa yang dimaksud dengan jannah
itu adalah kebun Tuhan yang ada di
bumi. Tanaman-tanaman Tuhan yang
ada di bumi. Saya buktikan bahwa cerita
tentang taman eden, tentang adam
bukan di langit atau alam setelah mati.
Letak taman Eden itu adalah di bumi.
Seharusnya saudara, dengan satu itu
saja kita harus mulai sadar bahwa para
ulama, pendeta ataupun ulama-ulama
dari Arab itu sudah keliru di dalam
memahami ayat itu. Sehingga dia tidak
mengerti esensi dari jannah itu. Dia tidak
mengerti bahwa jannah itu kebun Tuhan,
kumpulan dari tanaman-tanaman
Tuhan. Yang dimaksud dengan tanamantanaman Tuhan itu adalah manusia
sebagai buminya. Firman Tuhan sebagai
benihnya yang ditanam di dalam diri
manusia”8.
(5) Keyakinan bahwa satu-satunya
jalan keselamatan adalah menganut
Aliran Millah Abraham dan mengkafirkan
sesama muslim (takfir), “Apa yang
dimaksud ibadah hari ini? Ibadah itu
ialah di bawah bimbingan messias, di
7 WejanganSafari Bina Mental Spiritual Pengurus, Junal
GAFATAR , 27 November 2014
8 WejanganSafari Bina Mental Spiritual Pengurus, Junal
GAFATAR , 27 November 2014
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luar itu bukan ibadah. Tuan Semesta
Alam mengajak kamu untuk berkorban
harta dan dirimu di bawah bimbingan
Messias. Ibadah itu dua modalnya, harta
dan diri. Untuk mewujudkan kehendak
Tuan Semesta Alam. Berarti kita bekerja
karena Tuan sedang bekerja melalui
pengorbanan saudara”. “Maka fungsi
saudara, sebagai orang-orang yang
sudah mendapat sinar terang Tuhan itu
adalah harus membuat Aceh ini menjadi
terang Allah. Tidak ada orang lain hari
ini yang bisa, andalah yang bisa. Semua
organisasi agama, bukanlah organisasi
Tuhan, bukan terang Tuhan. Hanya
Gafatar, Millah Abraham”9. Sejalan
dengan pemahaman ini, ditemukan bahwa
dalam pengurus Gafatar menyatakan
bahwa istri, dan keluarganya yang tidak
bergabung dengan Gafatar adalah tidak
se-aqidah.
(6) Pemahaman tentang Islam Hanif.
Robert P. Walean menjelaskan
mengenai Islam Hanif sebagai berikut 10.
Apa artinya Hanif? Hanif artinya Benar
dan Lurus. Apa artinya Islam? Islam
artinya Patuh kepada perintah Allah.
Jadi Islam Hanif adalah Insan yang
Patuh pada perintah Allah yang benar
sesuai Firman Allah. Bukan sesuai kata
orang. Semua ajaran harus berdasarkan
Firman Allah.Ajaran Islam hanif
berpatokan pada Kitab Al-Qur’an dan
Kitab~kitab sebelumnya. Ayat Utama
Ajaran Islam hanif adalah pada Ayat
Al-Qur’an An-Nahl (16): 123 : “Kemudian
Kami wahyukan kepadamu Muhammad
: “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang
hanif”. Dan bukanlah dia termasuk
orang-orang yang mempersekutukan
Tuhan”. Jadi agama Islam yang benar
adalah agama Nabi Ibrahim yang hanif.
Pemahaman menyimpang tentang
9 WejanganSafari Bina Mental Spiritual Pengurus, Junal
GAFATAR , 27 November 2014
10 Walean, Robert P. 2006. Alkitab Menubuatkan Islam
Hanif Akan Masuk Surga. Last Events Duty Institute,
Jakarta.
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Islam Hanif dimaksudkan sebagai
mengikuti Ajaran Nabi Ibrahim dengan
membangun kesatuan iman Yahudi,
Kristen dan Islam. Landasan ini dalam
praktiknya mengesahkan penafsiran ayat
Al Qur’an dengan menggunakan dalil-dalil
dari kitab injil, sehingga makna-makna,
keyakinan dan pemahaman ajaran agama
Islam menjadi samar, kabur.
Pemahaman menyimpang
lainnya, diantaranya adalah :
(1)Penghormatan hari ketujuh
(Hari Sabath) : “Cara Ibadahnya
tertulis pada Ayat 124 dari surat yang
sama (An-Nahl) : “sesungguhnya
diwajibkan menghormati hari Sabtu”.
Ingatlah Allah dengan memikirkan
bagaimana cara Allah menciptakan
langit dan bumi. Yaitu dalam tempo
enam masa (Qs Al-Araff (7) : 54 selesai
Allah mencipta, Allah bersemayam
diarasyNya, sesuai dengan Alkitab
Kejadian 1 : 1-31, 2 : 1-4, Keluaran 20 :
8-11. Selesai Allah mencipta langit dan
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bumi, Allah berhenti lalu memberkati
ciptaanNya itu, lalu hari ketujuh
dijadikanNya menjadi hari khusus untuk
ciptaanNya mengingat Dia sabagai
pencipta11; (2) Pemahaman makna
‘muslim’ dalam Aliran Millah
Abrahammengalami distorsi dengan
menganggap bahwamuslim seharusnya
membangun kesatuan iman Yahudi,
Kristen dan Islam; (3) Konsep dan
pemahaman penebusan dosa, terjadi
penyimpangan dengan menganalogikan
Ibadah Qurban hewan ternak yang
disyariatkan oleh Allah SWT atas nabi
Ibrahim sebagai pengganti nabi Ismail,
dengan doktrin penebusan dosa dalam
Agama Kristen. Ayat yang mengisahkan
bahwa saat nabi Ibrahim hendak
menyembelih anaknya Islamil, Allah
mencegahnya dan berkata ‘wa fadaynahu
bi dzibhin ‘azhim’.“Dan kami tebus anak
itu dengan seekor sembelihan yang besar
11 Walean, Robert P. 2006. Alkitab Menubuatkan Islam
Hanif Akan Masuk Surga. Last Events Duty Institute,
Jakarta.

[1285].” (QS. As-Shaffat [37] : 107), makna
‘tebusan’ disamakan dengan doktrin
penebusan dosa dalam pemahaman Ajaran
Agama Kristen12; (3) Pemahaman
menutup aurat, pemahaman
kewajiban shalat, pemahaman
kewajiban puasa Ramadhan,
pemahaman kewajiban haji karena
masih periode Mekkah, belum wajib.
(4) Pemahaman tentang zakat, infaq,
shadaqahdengan jumlah dan nishab
yang diatur oleh pimpinan Gafatar/Millah
Abraham; (5) Pemahaman hijrah,
dinyatakan oleh Ahmad Mushadeq
bahwa “Visi disana tetap jihad setelah
hijrah”13. (6) Pemahaman tahapantahapan penegakan peradaban baru
yang mulia : sirran-jahran- hijrah –
qital – futuh (NKSA/Negara Karunia
Tuan Semesta Alam), “Muhammad
yang awalnya berdakwah sembunyisembunyi (sirrun), setelah banyak
terang-terangan (jahrun). Kita dulu di
jaman Al-qiyadah sirrun, tahun 2007
kita jahrun. Kita diperjalankan hampir
14 tahun. Ada kekuatan ghaib yang
menuntun dan menggiring kita. sejak
tahun 2007, kita jahrun. Saya keluar
dari persembunyian. Tentu saja pada
tiap estafenya ada tantangan tersendiri.
Ketika kita jahrun, karena sudah
menampakkan diri, kita lebih dihajar
lagi. Menurut sittati ayyam: sirron,
jahron, ujungnya jahron itu hijrah.
periode amanu harus melalui hajaru.
iman ini terbatas waktunya. Jadi amanuhajaru-jahadu merupakan satu kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan”14.Periodesasi
dakwah yang disamakan dengan tahapantahapan sejak dakwah sirri Al Qiyadah
12 Walean, Robert P. 2006. Alkitab Menubuatkan Islam
Hanif Akan Masuk Surga. Last Events Duty Institute,
Jakarta
13 Badan Penelitian dan Pengkajian Nusantara, Dewan
Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan GAFATAR.2014. Wejangan Rapat Pengurus Lengkap Bulanan
dalam Jurnal Gafatar No.22, 11 Desember 2014.
14 WejanganSafari Bina Mental Spiritual Pengurus, Junal
GAFATAR , 27 November 2014
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Al Islamiyah, merupakan penyimpangan
yang nyata, karena kenabian Ahmad
mushadeq yang diyakini dalam Al Qiyadah
Al Islamiyah merupakan keyakinan
sesat dan menyesatkan. (7) Proses
pemakamananggota Gafatar. Ditemukan
wasiat dalam surat bermeterai ditanda
tangani oleh anggota Gafatar dengan
saksi-saksi Pengurus Gafatar DPC Bantul,
agar setelah meninggal nanti dimakamkan
di kompleks pemakaman khusus, dan
ditemukan oleh warga bahwa prosesi
pemakaman, serta posisi jenazah dilarang
menghadap kiblat15.
Adapun pemahaman yang berdampak
sosial, ekonomi, politik dan hukum yang
diyakini dan diikuti oleh anggota dan
pengrus Gafatar antara lain : (1) Takfir
kepada muslim di luar kelompok Millah
Abraham; (2) Shodaqoh wajib, besaran
per puluh, iuran-iuran kepada organisasi,
Infaqul maal, mengorbankan segala harta
bagi organisasi16 (3) Kepemimpinan
Ahmad Mushaddeq bukan hanya
kepemimpinan ritual, namun juga
membawa risalah penataan aspek-aspek
kehidupan, seperti ekonomi, politik,
sosial, budaya; (4) Konsep Khilafah dalam
NKSA (Negara Karunia Tuan Semesta
Alam) yang berpotensi mengakibatkan
disintegrasi bangsa17.
Bahaya aliran sesat Gafatar atau eks
Gafatar, dalam mengaburkan batas-batas
(borders, boundaries) masing-masing
Agama, yakni Islam, Kristen dan Yahudi.
Karakteristik suatu ‘fixed religion’, seperti
15 Pengakuan keluarga eksodus Gafatar dan masyarakat
sekitar lokasi pemakaman Gafatar di Kecamatan Kasian,
Bantul
16 Dapat dilihat pula dari formulir kesediaan mengikuti
program Eksodus Gafataryang memuat data kepemilikan harta/asset bergerak dan tidak bergerak, serta
komitmen membayar nadzar kepada organisasi Gafatar.
Keterangan salah satu keluarga eksodus yang telah menjual 2 (dua) buah rumah dan menggadaikan SK pensiun
dini sebesar Rp. 70 juta sehari sebelum keberangkatan
eksodus.
17 Hasil wawancara dengan keluarga eksodus Gafatar di
Kabupaten Bantul dan Sleman, DIY, yang mendapatkan
penjelasan dari eksodus Gafatar sebelum keberangkatan
eksodus ybs.ke Kalimantan Barat.
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Kemaslahatan kolektif dalam
konteks ini sejatinya lahir dalam
suatu keteraturan tatanan kehidupan
beragama, dan penghargaan
terhadap batasan-batasan masingmasing agama.
Islam dan agama-agama lainnya, memiliki
batasan-batasan pemahaman dan
keyakinan yang merupakan pokok-pokok
ajaran.Penyamaran, pencampuradukkan
dan penghilangan batasan-batasan suatu
agama dapat mengakibatkan kebingungan,
kemarahan, pelemahan keyakinan,
serta distrust tehadap agama-agama
dan tentu saja menjadikan kehidupan
keberagamaan yang penuh kekacauan dan
kegalauan kolektif. Disamarkannya batasbatas aqidah, syariah sebagai tatanan
perilaku yang terpancar dari iman dapat
melahirkan split personality(kepribadian
terpecah/ganda) dalam false
consciousness (kesadaranpalsu), sebuah
kesadaran keberagamaan dalam semangat
berbeda dengan ‘mainstream’ dan
cenderung mengabaikan kemaslahatan
kolektif. Kemaslahatan kolektif dalam
konteks ini sejatinya lahir dalam suatu
keteraturan tatanan kehidupan beragama,
dan penghargaan terhadap batasanbatasan masing-masing agama. MUI
secara sungguh-sungguh telah dan akan
terus menguatkan perannya dalam
melindungi umat, dari penyimpangan
aqidah, sekaligus menjaga umat
untuk tidak melakukan jalan keluar
anarkis, dengan cara mendudukkan
aliran sesat dalam legal opinion yang
merekomendasi pihak terkait untuk
menindaklanjuti dengan kewenangan
masing-masing lembaga.Takaran yang
meniscayakan peningkatan peran MUI
dalam mewujudkan harmoni kehidupan
beragama dalam masyarakat plural. y

WAWANCARA

Dr. H. Anwar Abbas, M.Ag, M.M. y Sekretaris Jenderal MUI 2015-2020

Peran Gelandang
Pembagi Bola
Apa target Rakernas MUI 2016
ini?
Target kita bagaimana caranya supaya
program kerja yg diamanatkan Munas
2015 bisa terlaksana. Tidak hanya
di tingkat pusat, tapi juga di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota. Untuk
itu, melalui Rakernas ini kita harapkan
kesadaran kita akan program kerja yang
sudah diamanatkan Munas kepada kita,
para pimpinan akan tersegarkan dan bisa
ditingkatkan sehingga kehadiran MUI
di tenga-tengah dinamika kehidupan
yang ada, baik dalam bidang keagamaan
sosial, budaya, ekonomi maupun politik,
dapat semakin berarti dan bermakna.
Setelah terpilih sebagai Sekjen
MUI hasil Munas 2015 Surabaya,
bagaimana Anda menjalankan
tugas itu?
Lewat tugas kesekjenan ini, saya
akan berusaha untuk menciptakan
kebersamaan dan saling pengertian
di antara pengurus sehingga terwujud
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soliditas kepimpinan yg kuat.
Untuk itu, saya berusaha dengan
sekuat tenaga, untuk menjauhkan
hal2 yang tidak mendukung bagi
tercapainya tujuan dan maksud
tersebut .
Jadi, ibarat main bola, saya akan
memfungsikan diri saya sebagai
gelandang yang akan membagi
bola kepada para pemain lain, agar
tujuan kita untuk memenangkan
pertandingan bisa terwujud.
Untuk itu, saya bersyukur
kepada Allah Swt, karena saya
punya wakil-wakil sekjen yang
hebat-hebat, di mana masingmasing punya kelebihan dan
kelemahan, tetapi karena
kita telah sepakat untuk
mengembangkan kepemimpinan
kolektif kollegial di kesekjenan
ini, maka segala sesuatunya bisa
menjadi mudah dan bisa berjalan
dengan baik.
Tugas kesekjenan itu adalah
bagaimana membuat roda
organisasi itu berjalan dengan baik.
Kita sedang membuat peraturanperaturan dan pembagian kerja
yang jelas, sehingga diharapkan
MUI ke depan merupakan
organisasi yang bisa dikelola dan
terkelola dengan baik, karena dia
berkomitmen yang tinggi untuk
menciptakan good governance
sehingga diharapkan pada
waktunya kepemimpinan MUI
dalam segala bidang kehidupan
umat akan diakui oleh umat.
Sehingga umat tidak bingung
dan tidak gamang karena mereka
punya kepemimpinan yang
baik dan kuat karena MUI telah
berhasil melakukan metamorfosis
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untuk menjadi al imamah
institusionaliyah yang sangat
diharapkan oleh umat selama ini.
Sumber dana keguatan MUI
masih banyak mengalami
kesulitan, bagaiman jalan
keluarnya?
Mengenai pendanaan, MUI
juga masih punya masalah.
Banyak sekali program kerja dan
kegiatan yang kita lakukan, kita
danai dengan dana yang jauh
dari cukup. Untuk itu, ke depan
kita akan berusaha mengurangi
ketergantungan kita kepada
APBN. Kita sudah membentuk
sebuah lembaga baru yaitu IDF
(Islamic Development Fund).
Nama ini memang masih menjadi
perdebatan, tap intinya bagaimana
lewat lembaga ini kita bisa
menghimpun dana dari masyarakat
sehingga persoalan pendanaan
yang selama ini bermasalah bisa
teratasi.
Tantangan makin kompleks,
teknologi makin maju,
bagaimana agenda
modernisasi manajemen
kantor MUI?
Untuk memodernisasi
manajemen MUI, ke depan kita
akan melakukan perekrutan SDM
yang mumpuni. Kita harus benahi
manajemen SDM kita. Mudahmudahan, dalam waktu dekat, kita
bisa melakukannya.
Apa saja agenda pembenahan
MUI ke depan?
Yang harus kita benahi ke
depan, yaitu bagaimana MUI bisa

mengajak ormas-ormas Islam dan
elemen-elemen umat yang ada
untuk bisa menyamakan visinya
dalam menyongsong the glorious
era dari umat Islam, tidak hanya
umat Islam Indonesia, tapi juga
umat Islam dunia.
Untuk itu, kita harus bisa
mengubah kekuatan potensial
umat yang ada hari ini menjadi
kekuatan aktual baik dalam bidang
ekonomi politik hukum pendidikan
dan lain-lain. Untuk itu, MUI harus
bisa menciptakan suatu sistem
berkehidupan dan berkeagamaan
yang baik. Langkah untuk itu,
kata Ketua Umum kita, harus bisa
melakukan tashwiyatul manhaj
dan tansiqul harokah di antara
ormas-ormas Islam dan elemenelemen umat yang ada.
Dana sertifikasi halal masih
dipersoalkan beberapa
kalangan.
Tentang dana sertifikasi halal
yang menjadi sorotan, tidak
masalah, karena masalah keuangan
LPPOM itu sudah dikelola secara
accoubtable. Jadi tidak ada yang
harus dirisaukan. Cuma, saya jadi
geli sendiri saja, karena ada pihakpihak tertentu di tengah-tengah
masyarakat yang mencoba menaksir
uang LPPOM itu jumlahnya
triliunan rupiah.
Kalau LPPOM bisa punya
uang sebanyak itu, tentu MUI
tidak lagi perlu repot-repot dalam
mencari dana. Sementara saat
ini, untuk melakukan kegiatan
yang memerlukan dana jutaan
rupiah saja, MUI sudah keteteran
dibuatnya. y (Elvi Hudhriyah )

PENDIDIKAN

Membentuk Sikap Mental:
Melalui Gerakan Revolusi
Mental & Akhlak
Oleh : Amirsyah *

Kondisi masyarakat Indonesia
dalam menyikapi revolusi mental
dapat klasifikasi pada tiga kategori;
pertama; menolak istilah revolusi
mental secara apriori.; kedua,
menerima istilah tersebut tanpa
sikap kritis; ketiga, menerima
istilah tersebut secara kritis, cermat.
Dalam konteks ini penulis,
cendrung memilih alur ketiga
yakni bagaimana memahami
revolusi mental secara kritis
berdasarkan teks dan konteksnya
dan memberikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi.
Sebagai contoh dari cara berfikir
negative (negative thinking) ke
pada cara berfikir positif (positif
thinking), karena cara berifikir
positif terbukti memberikan
kontribusi positif dalam
membentuk prilaku (attitude).

Makna Revolusi Mental
Revolusi Mental, itu merujuk
dari konsep revolusi, yakni suatu
perubahan drastis yang bersifat
progresif. Sebaliknya evolusi
(perubahan yang sifatnya lambat).
Dalam rentang waktu lima tahun
atau satu dekade, apakah revolusi
mental akan dapat terwujud
(diterjemahkan dalam tindakan)
dan berhasil sebagaimana yang
diharapkan? Ini bukan revolusi
politik atau kudeta, akan tetapi
revolusi mental.
Dalam perspektif sosiologi
menurut Koentjaraningrat (1974),
bahwa isu mentalitasmanusia dalam
konteks pembangunan, mewajibkan
mengapresiasi suatu nilai budaya
yang berorientasi ke masa depan,
yaitu suatu sifat hemat, suatu
hasrat untuk bereksplorasi dan

berinovasi; suatu pandangan
hidup yang menilai tinggi prestasi
(achievement) dari karya; suatu
nilai yang kurang berorientasi
vertilal (ke atas); suatu nilai yang
lebih percaya kepada kemampuan
sendiri; berdisiplin murni dan
berani mengambil tanggung jawab
sendiri.
Berangkat dari makana
tersebut, maka kata kunci revolusi
mental harus berorientasi pada
suatu nilai kejujuran, keadilan
dalam menghadapi problem
dalam kehidupan bermaasyarakat,
berbangsa dan benrnegara.
Kata kuncinya adalah sosialisasi,
yaitu mengakulturasikan
(membudayakan) nilai-nilai budaya
positif sebagai cara hidup. Tentu
rekomendasi ini akan berlangsung
lama (selama satu generasi). Bukan
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menerapkan model cuci otak dari Mao
Tze Tung yang dikenal dengan revolusi
kebudayaan. Caranya adalah semua
generasi berusia pemuda sampai orang
dewasa diseleksi/identifikasi. Yang
menolak komunis dihilangkan dari bumi
China. Sejarah mencatat jutaan warga
non-komunis nasionalis Cina dibantai;
dan tidak sedikit yang sempat lari ke pulau
formosa/Taiwan, salah satunya tokoh
nasionalis China Dr. Sun Yat Shen.
Jika kita bandingkan dengan
kehidupan bangsa Indonesia, secara tegas
semua komponen bangsa menolak ideologi
komunis, praktik yang dilakukan dengan
cara-cara membantai.
Oleh karena itu, langkah revolusi
mental yang harus diluruskan di
Indonesia, antara lain seperti dikatakan
Mochtar Lubis (1978), dalam bukunya
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yang berjudul ‘Cermin Indonesia’,
pernah mengidentifikasi ciri-ciri manusia
Indonesia yang dianggap merupakan ciri
mentalitas yang tidak dapat dibanggakan
sebagai bangsa yang beradab. Bangsa
yang menyandang ideologi Pancasila
dan UUD 45 sebagai acuan dasar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
‘fanatik’ dengan kehidupan ‘ke-agamaannya’ dipandang sebagai alasan untuk
menyatakan bahwa salah satu ciri yang
tidak dapat dibanggakan ini, adalah ciri
hipokrit alias munafik.
Ironinya ciri hipokrit alias munafik
ini muncul secara berjamaah melalui
“korupsi berjamaah”, sehingga semakin
memperburuk layanan publik. Idealnya
pejabat publik sebagai pelayan, buka
diyalani.
Lebih jauh dapat dilihat dalam
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kenyataan sosial, ciri ini dapat kita simak
atas ekspresi bernuansa hipokrit alias
kemunafikan terhadap dunia pornografi dan porno-aksi (kehidupan seks) di
Indonesia. Dan yang paling menyolok atas
sikap hipokrisi terhadap seks ini adalah
berkenaan dengan munculnya oknum
pejabat publik yang terlibat prostitusi.
Semua komponen bangsa tentu sepakat
bahwa inisiatif dari institusi politik
(DPR), untuk melahirkan kebijakan (UU)
sebagai regulasi atas porno pornografi
di Indonesia. Inisiatif ini tentu harus
diapresiasi baik secara politik-kebijakan,
antropologis/sosiologis (multikultural)
maupun secara teologis-moralitas. Sebab,
masalah-masalah moralitas ini adalah
sesuatu hal yang sensitif, karena hal ini
bukan saja merupakan urusan pribadi,
tapi juga kolektif dengan Sang Pencipta

(Tuhan) yang lebih menekankan kepada
‘kesadaran kolektif’, yang merupakan
urusan negara untuk mengaturnya
(totalitarisme).
Oleh karenanya, atas inisiatif moral
tersebut, yang bersangkutan seperti
menunjuk satu jarinya kepada orang
lain, sementara tiga jarinya menunjuk
kepada dirinya sendiri. Hal ini dialami
oleh banyak seorang terekspose
melakukan porno-aksi lewat video hp
yang dikomunikasikan secara terbuka
melalui jaringan media televisi dan cetak.
Disinyalir adegan seks tersebut dilakukan
juga oleh banyak pihak. Inilah cermin
kemunafikan mutakhir yang melanda
bangsa kita.
Begitu juga dengan dinamika
politik di daerah-daerah otonom, para
elit politiknya (eksekutif maupun
legislatif), berinisiatif ciptakan peraturan
daerah demi menghalau ponografi
di daerahnya masing-masing, karena
dianggap perbuatan amoral. Namun
demikian, bersamaan dengan itu, kita juga
menyaksikan betapa kehidupan seks di
kota-kota besar Indonesia, termasuk di
kota-kota daerah otonom, kehidupan seks
sudah terinstitusi sedemikian rupa dengan
berbagai sistem resmi, setengah resmi
maupu sistem ‘kejar tayang’, demi untuk
bertahan hidup di tengah kebuntuan
negara yang tidak cukup mampu untuk
membuka lapangan kerja.
Untuk mengkritisi masalah tersebut,
kita semua sependapat bahwa urusan
‘aurat’ tersebut merupakan perbuatan
‘dosa’ (zinah). Isu seksualitas tersebut
(diluar nikah) tidak saja pada tingkat aksi
(perbuatan) dianggap telah melakukan
zinah (dosa), tetapi pada tingkat ‘pikiran’
(sex-image) dengan tegas dinyatakan
sebagai inti dari perjinahan. Dan saya
yakin para pelaku bisnis seks tersebut juga
menyadarinya (dosa).
Sementara itu, mengenai tanggung
jawab dan penegakkan hukum masih
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lemah, baik implementasinya maupun,
tidak konsisten, diskriminatif, irasional
dan serba ‘ragu’ dalam menetapkan atau
memutuskan suatu kebijakan. Dapat
dikatakan sikap-sikap mental seperti ini,
telah membawa implikasi kepada bangsa
kita, di mana sampai saat ini, masih
mengalami kesulitan untuk keluar dari
krisis sosial, dan ekonomi.
Deretan faknya tersebut menunjukkan
bahwa identitas mental kedirian (self)
dari sebagian besar anak bangsa justru
memiliki sikap mental yang kontraproduktif dari tuntutan pembangunan,
seperti sikap mental yang cenderung suka
menerabas (suap dan nepotisme) dalam
meraih gelar pendidikan, jabatan dan
kekayaan ketimbang melalui upaya kerja
keras dan berprestasi.
Dalam konteks perbuatan amoral
(sama seperti seks) lainnya, adalah
‘kejahatan korupsi’. Diakui atau tidak
bahwa isu kejahatan korupsi ini, sudah
menjadi salah satu identitas budaya
bangsa kita yang sangat tidak terhormat
di mata dunia. Makna kemunafikan yang
dimaksud, tampak diperlihatkan oleh
sebagian oknum politisi/partai politik
kita, ketika bertarung di arena pemilihan
umum (pemilu), begitu meyakinkan
menjual salah satu programnya
pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan
nepotisme), namun kenyataannya lagi-lagi
kontra produktif.
Seperti kita ketahui, yang sudah
terekspose secara global berdasarkan
hasil survai versi Transp
aransi Internasional justru oknum
dari partai politik di Indonesia
menjadi salah satu yang terkorup
di dunia. Demikian juga hasil jajak
pendapat Gallup International (sebuah
lembaga jajak pendapat yang prestisius)
peringkat pertama diduduki oleh
Ekuador, Indonesia, Argentina, Brazil,
Peru dan India menyusul berikutnya.
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Setelah itu, Bolivia, Kosta Rika, dan
Uruguai. “Hasil laporan ini menunjukkan
korupsi menimbulkan berbagai efek
negatif di berbagai bidang di banyak
negara,” ujar Ketua Tranparansi
Internasional Prancis Daniel Lebegue
dalam konferensi pers. Dia meminta
pemerintah di berbagai negara untuk
segera meratifikasi Konvensi Antikorupsi.

Revolusi Akhlaq
Dua istilah Akhlaq dan Mental dapat
dikatakan serupa, tapi tak sama, karena
masalah akhlaq sering dikaitkan dengan
persoalan mental.Namun jika dikaji
dengan lebih mendalam dan cermat,
ternyata akhlaq dan mental adalah dua
hal yang amat berbeda, meski terdapat
irisan serta tidak perlu dipertentangkan.
Revolusi akhlaq adalah misi Kenabian
yang dibawa Rasulullah SAW,
sebagaimana beliau pernah bersabda.

“Sesungguhnya aku telah diutus hanya
untuk menyempurnakan kemuliaankemuliaan Akhlaq.”
Apakah Rasulullah mencanangkan
revolusi mental? Tidak. Lebih tepatnya
Rasulullah menerapkan revolusi akhlak
pada umatnya. Dari akhlak yang rusak
(madzmumah) ke akhlakul karimah.
Akhlak madzmumah adalah tingkah
laku yang tercela atau perbuatan jahat
yang merusak iman seseorang dan
menjatuhkan martabat manusia.”Sifat
yang termasuk akhlak mazmumah adalah
segala sifat yang bertentangan dengan
akhlak mahmudah, antara lain: kufur,
syirik, munafik, fasik, murtad, takabbur,
riya, dengki, bohong, menghasut, kikir,
bakhil, boros, dendam, khianat, tamak,
fitnah, qati’urrahim, ujub, mengadu
domba, sombong, putus asa, kotor,
mencemari lingkungan, dan merusak
alam.
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Revolusi akhlak yang dicanangkan
Rasulullah jelas dampaknya. Revolusi
yang dicanangkan Rasulullah sejak lebih
1400 tahun yang lalu, telah membuat
pribadi-pribadi muslim ‘bercahaya’ hingga
kini. Perbedaannya kata akhlak jelas
sumbernya dari Islam.
Rasulullah SAW
bersabda:“Sesungguhnya aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak.” Dalam
hadits ini jelas bahwa akhlak Islam yang
dicanangkan Rasulullah SAW adalah
setinggi-tinggi akhlak manusia. Dan
kaum Muslim dalam seluruh hidupnya
memang berusaha terus mendekat
sebagaimana akhlak Rasulullah. Karena
memang Rasulullah SAW adalah manusia
sempurna yang bisa dijadikan teladan bagi
seluruh umat manusia.
Akhlak Rasulullah SAW yang mulia
ini yang disebut dengan benar (siddiq),
kepercayaan (amanah),4 Sifat Nabi:
Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh

“Sesungguhnya telah ada pada diri
Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap
rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat
dan dia banyak menyebut Allah.” [Al
Ahzab 21]
Nabi Muhammad memiliki akhlaq dan
sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena
itu hendaklah kita mempelajari sifat-sifat
Nabi seperti Shiddiq, Amanah, Fathonah,
dan Tabligh. Mudah-mudahan dengan
memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa
terhindar dari mengikuti orang-orang
yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa
meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita juga

jadi orang yang mulia.
Pertama, shiddiq artinya benar. Bukan
hanya perkataannya yang benar, tapi juga
perbuatannya juga benar. Sejalan dengan
ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin
sekarang yang kebanyakan hanya katakatanya yang manis, namun perbuatannya
berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi
itu bersifat pembohong/kizzib, dusta, dan
sebagainya.

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al
Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan kepadanya” [An Najm
4-5]
Kedua, amanah artinya benarbenar bisa dipercaya. Jika satu urusan
diserahkan kepadanya, niscaya orang
percaya bahwa urusan itu akan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW
dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan
gelar “Al Amin” yang artinya terpercaya
jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi.
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Apa pun yang beliau ucapkan, penduduk
Mekkah mempercayainya karena beliau
bukanlah orang yang pembohong.
“Aku menyampaikan amanat-amanat
Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah
pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.”
[Al A’raaf 68]
Mustahil Nabi itu khianat terhadap
orang yang memberinya amanah.
Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari
kerajaan, harta, wanita oleh kaum
Quraisy agar beliau meninggalkan tugas
ilahinya menyiarkan agama Islam, beliau
menjawab:
”Demi Allah…wahai paman, seandainya
mereka dapat meletakkan matahari di
tangan kanan ku dan bulan di tangan kiri
ku agar aku meninggalkan tugas suci ku,
maka aku tidak akan meninggalkannya
sampai Allah memenangkan (Islam) atau
aku hancur karena-Nya.
Meski kaum kafir Quraisy mengancam
membunuh Nabi, namun Nabi tidak
gentar dan tetap menjalankan amanah
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yang dia terima.
Ketiga, tabligh artinya menyampaikan.
Segala firman Allah yang ditujukan
oleh manusia, disampaikan oleh Nabi.
Tidak ada yang disembunyikan meski itu
menyinggung Nabi.
“Supaya Dia mengetahui, bahwa
sesungguhnya rasul-rasul itu telah
menyampaikan risalah-risalah Tuhannya,
sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi
apa yang ada pada mereka, dan Dia
menghitung segala sesuatu satu persatu.”
[Al Jin 28]“Dia (Muhammad) bermuka
masam dan berpaling,karena telah datang
seorang buta kepadanya” [‘Abasa 1-2]
Dalam suatu riwayat dikemukakan
bahwa firman Allah S.80:1 turun
berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum
yang buta yang datang kepada Rasulullah
saw. sambil berkata: “Berilah petunjuk
kepadaku ya Rasulullah.” Pada waktu
itu Rasulullah saw. sedang menghadapi
para pembesar kaum musyrikin
Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling
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daripadanya dan tetap mengahadapi
pembesar-pembesar Quraisy. Ummi
Maktum berkata: “Apakah yang saya
katakan ini mengganggu tuan?” Rasulullah
menjawab: “Tidak.” Ayat ini (QS.80:110) turun sebagai teguran atas perbuatan
Rasulullah saw.(Diriwayatkan oleh atTirmidzi dan al-Hakim yang bersumber
dari ‘Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu
Ya’la yang bersumber dari Anas.)
Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi
itu menurut standar umum adalah hal
yang wajar. Saat sedang berbicara di
depan umum atau dengan seseorang,
tentu kita tidak suka diinterupsi oleh
orang lain. Namun untuk standar Nabi,
itu tidak cukup. Oleh karena itulah Allah
menegurnya.
Sebagai seorang yang tabligh, meski
ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad
tetap menyampaikannya kepada kita.
Itulah sifat seorang Nabi.Tidak mungkin
Nabi itu menyembunyikan wahyu.
Empat, fathonah artinya cerdas.
Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun.
Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al
Qur’an kemudian menjelaskannya dalam
puluhan ribu hadits membutuhkan
kecerdasan yang luar biasa.
Nabi harus mampu menjelaskan
firman-firman Allah kepada kaumnya
sehingga mereka mau masuk ke dalam
Islam. Nabi juga harus mampu berdebat
dengan orang-orang kafir dengan cara
yang sebaik-baiknya.
Apalagi Nabi mampu mengatur
ummatnya sehingga dari bangsa Arab yang
bodoh dan terpecah-belah serta saling
perang antar suku, menjadi satu bangsa
yang berbudaya dan berpengetahuan
dalam 1 negara yang besar yang dalam 100
tahun melebihi luas Eropa.
Sedangkan di kalangan para sahabat
terkenal Ali bin Abi Thalib, Umar bin
Khattab, Abu Bakar as Shiddiq, Zaid bin
Tsabit dan lain-lain yang dengan sekuat
tenaga mengumpulkan Al Quran sehingga

Sebagai seorang yang tabligh,
meski ayat itu menyindirnya, Nabi
Muhammad tetap menyampaikannya
kepada kita. Itulah sifat seorang
Nabi.Tidak mungkin Nabi itu
menyembunyikan wahyu.
menjadi ‘mushaf’ tertulis seperti sekarang
yang kita pegang atau kita baca.
Diantara orang-orang mukmin itu
ada orang yang menepati apa yang telah
mereka janjikan kepada Allah. Maka maka
di antara mereka ada yang gugur. Dan di
antara mereka ada (pula) yang menunggununggu dan mereka tidak merubah
(janjinya) (Al Ahzaab: 23).

Penutup
Dalam konteks revolusi mental
merekomendasikan bahwa untuk
mengubah (revolusi) mentalitas manusia
Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali
kepada seluruh anak-anak Indonesia,
terutama usia dini dijadikan sasaran
intervensi - sosialisasi nilai-nilai budaya
positif (takut kepada Tuhan, konsisten,
tidak ingkar janji, tidak korup, dsb).
Nabi Muhammad memiliki akhlaq dan
sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena
itu hendaklah kita mempelajari dan
mencontohsifat-sifat Nabi seperti Shiddiq,
Amanah, Fathonah, dan Tabligh. Mudahmudahan dengan memahami sifatsifat itu, selain kita bisa terhindar dari
mengikuti orang-orang yang mengaku
sebagai Nabi, kita juga bisa meniru sifatsifat Nabi sehingga kita juga jadi orang
yang mulia.
*) Disampaikan dalam Acara Sosialisasi “Revolusi
Mental” Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 23 Desember
2015.
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Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Konflik Turki-PKK
Kekerasan bukan Jawaban

P

residen Turki Recep
Tayyip Erdogan terus
melancarkan aksi
“pembersihan” setelah
upaya penggulingan
dirinya kandas pada 15 Juli lalu.
Pemimpin AKP (Partai Keadilan dan
Pembangunan) ini mengincar lawanlawannya, termasuk aktivis Partai
Demokratik Rakyat (HDP) dan Partai
Pekerja Kurdistan (PKK).
Awal November lalu, menyusul
penangkapan dua pemimpin HDP,
anggota milisi PKK meledakkan pos
polisi di Baglar, Diyarbakir, Turki.
Serangan bom mobil ini menewaskan
delapan orang dan ratusan luka-luka.
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Erdogan menegaskan, operasi militer
terhadap PKK akan terus berlanjut
sampai “pemberontak terakhir mati.”
Pernyataan Erdogan ini sulit
dipercaya. Sebab, setelah lebih 30
tahun kekerasan yang merenggut nyawa
lebih 40.000 orang Turki dan Kurdi,
dia masih percaya bisa menyelesaikan
konflik itu melalui kekuatan brutal. Lagi
pula, sejarah perjuangan Kurdi yang
panjang sudah tertanam dalam jiwa
mereka. Mereka akan terus berjuang
mendapatkan wilayah semi-otonomi
sampai ditemukan solusi tepat melalui
negosiasi damai.
Untuk memahami pola pikir orang
Kurdi, akan lebih baik jika Erdogan
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menengok kembali, meskipun hanya
sepintas, sejarah mereka dan kesulitan
yang mereka alami sejak akhir Perang
Dunia I.
Kerajaan Kurdistan yang merdeka
hanya berlangsung kurang dari dua tahun
(1922-1924) sebelum dibagi-bagi menjadi
Irak, Iran, Turki, dan Suriah, tanpa
memandang etnis atau relevansi geografis.
Namun demikian, mereka begitu melekat
dengan warisan budaya mereka, yang
penolakannya oleh Turki tetap menjadi
inti dari keluhan mereka hingga
sekarang ini.
Sejak Kurdistan terbelah, orang-orang
Kurdi terus mengalami diskriminasi dan
berada dalam lingkungan genting. Namun
demikian, mereka tetap tak kenal lelah
melestarikan gaya hidup mereka, khawatir
idenditas nasional, etnis dan bahasa
mereka akan pudar secara bertahap.
Di Irak, terdapat tujuh juta orang Kurdi
(kira-kira 15 persen dari populasi). Sejak
tahun 1991, mereka telah mengkonsolidasi
wilayah otonomi di bawah perlindungan
Amerika, dan sekarang mereka menikmati
semua penanda sebuah negara merdeka.
Di Suriah, di bawah rezim Assad,
dua juta orang Kurdi (sekitar 9 persen)
tidak dapat berpartisipasi aktif dalam
politik. Lima tahun terakhir ini mereka
mengambil keuntungan dari perang sipil
dan mendirikan daerah semi-otonom yang
ditentang keras oleh Erdogan,
khawatir hal itu bisa mendorong warga
Turki suku Kurdi mencari otonomi mereka
sendiri seperti orang Kurdi Irak.
Delapan juta orang Kurdi di Iran
(hampir 10 persen) memang secara resmi
bisa menempatkan perwakilan politik
mereka, tapi secara historis mengalami
diskriminasi sosial-politik. Mereka
berhasil membangkitkan semangat sayap
militan Partai Demokrat Kurdistan di
Iran (KDPI) untuk melakukan kekerasan,
membuat Pengawal Revolusi Iran menjadi
target utama mereka.

Turki kini
merupakan
rumah paling
besar bagi
komunitas
Kurdi (15 juta,
sekitar 18
persen).

Turki kini merupakan rumah paling
besar bagi komunitas Kurdi (15 juta,
sekitar 18 persen). Meskipun mereka
sebagian besar berpaham Sunni seperti
warga Turki pada umumnya, tapi spirasi
nasional mereka untuk otonomi dan
perbedaan budaya mereka mengalahkan
keyakinan keagamaan mereka.
Sebelum pembentukan PKK, Abdullah
Öcalan dan para pengikutnya mengangkat
kesadaran tentang nasib orang Kurdi di
Turki melalui gerakan politik sepanjang
1970-an. Namun, setelah menjadi
target tindakan keras dari pemerintah,
mereka bergerak ke arah perang gerilya,
membentuk PKK pada 1978, dan memulai
pemberontakan pada 1984 selama masa
kekuasaan Perdana Menteri Turgut Özal.
Pada 1999, Öcalan ditangkap
dan dijatuhi hukuman mati, tetapi
di bawah tekanan Eropa dan karena
prospek keanggotaan Uni Eropa, Turki
menghapuskan hukuman mati itu, dan
hukuman Öcalan diubah menjadi penjara
seumur hidup. Hal ini memungkinkannya
melanjutkan perannya sebagai pemimpin
dan menyuarakan sikap moderat, yang
tetap penting untuk negosiasi-negosiasi di
masa depan.
Pada 2006, dari dalam penjara dia
menyerukan perundingan damai untuk
mengakhiri konflik. Seruannya tidak
diperhatikan Erdogan, yang tidak mau
memberi konsesi signifikan apa pun
bagi Kurdi, yang akan memungkinkan
mereka menikmati tradisi budaya mereka,
termasuk penggunaan bahasa Kurdi di
sekolah umum dan perguruan tinggi.
Mereka tidak dibolehkan menjalankan
beberapa urusan internal mereka.
Erdogan sedikit mengalah pada 2013,
dan memberi Kurdi konsesi kecil dengan
meningkatkan pendidikan berbahasa
Kurdi (hanya di sekolah swasta),
mengizinkan pemberian nama kota
dengan bahasa Kurdi, dan menurunkan
ambang batas parlemen untuk
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memungkinkan orang Kurdi dan partai
kecil lainnya masuk parlemen.
Banyak anggota parlemen Kurdi dan
akademisi yang memiliki pengetahuan
langsung tentang masalah Kurdi,
menegaskan bahwa orang Kurdi
sebenarnya tidak menginginkan
kemerdekaan. Yang mereka inginkan
hanyalah kebebasan sosial-ekonomi dan
politik tertentu yang konsisten dengan
demokrasi Turki.
Sebaliknya, Erdogan malah
menegaskan bahwa Kurdi sudah
sepenuhnya menikmati kewarganegaraan
Turki di dalam ‘Turki yang demokratis’
dan mereka sudah menjadi warga
Turki seutuhnya. Dengan bangga dia
menunjukkan fakta bahwa Partai Rakyat
Demokratik (partai pro-Kurdi) memiliki
59 kursi di parlemen dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari badan
legislatif.
Pamer Erdogan tentang demokrasi
Turki hanya retorika. Pada bulan
Mei 2016, ia mendorong parlemen
yang dikuasai AKP menyetujui
Rencana Undang-Undang untuk
mengamandemen konstitusi dengan
tujuan menghapus kekebalan hukum
anggota parlemen. Ini jelas ditujukan
pada musuh-musuh utama Erdogan,
para pengikut Fathullah Gulen dan
orang-orang Kurdi, sehingga membuka
jalan untuk mengadili para legislator
pro-Kurdi.
Di bawah tekanan Uni Eropa,
pembicaraan damai berlangsung pada
akhir 2012. Namun pada bulan Juli 2015,
negosiasi gagal total, dan permusuhan
skala penuh kembali terjadi antara pihak
Turki dan PKK. Masing-masing pihak
menyalahkan yang lain atas kegagalan
negosiasi.
Kegagalan ini seolah-olah harus
terjadi. Parlemen sengaja ditinggalkan,
masyarakat dibiarkan dalam gelap,
pihak militer tidak tahu tentang proses
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anggota parlemen.
negosiasi. Negosiasi itu pun dipersempit
menjadi keprihatinan atas terorisme
ketimbang substansi tuntutan Kurdi,
sehingga pasti menimbulkan penolakan
dan memunculkan pihak yang patut
dipersalahkan atas gagalnya proses
negosiasi yang tak terelakkan.
Selain itu, karena prospek keanggotaan
Uni Eropa sudah tertutup, Erdogan
akhirnya membatalkan negosiasi.
Dikhawatirkan jika dia memberi konsesi
apa pun, itu akan mendorong orang-orang
Kurdi menuntut otonomi penuh. Mereka
akan berani menuntut seperti saudarasaudara mereka di Suriah dan Irak
khususnya, di mana mereka menikmati
otonomi penuh.
Dengan terjadinya kudeta militer
yang gagal pada Juli 2016, Erdogan tidak
membuang-buang waktu menciduk

Internasional

puluhan ribu orang dari kalangan
militer, akademisi, think tank, dan guru
yang terkait dengan gerakan Gulen. Dia
kemudian beralih ke Kurdi, karena dia
percaya bahwa dengan demikian dia
akan dapat mengakhiri sekaligus semua
permasalahan Kurdi.
Baru-baru ini di Diyarbakir, kota
mayoritas Kurdi, Perdana Menteri Binali
Yildirim mengumumkan bahwa sekitar
14.000 guru Kurdi akan diputus hubungan
mereka dengan PKK.
Tindakan keras Erdogan terhadap
orang Kurdi terus berlanjut meskipun AS
dan Uni Eropa menyerukan penghentian
pendekatan tangan besinya yang
sewenang-wenang dan pelanggarannya
terhadap hak asasi manusia.
Permintaan Öcalan baru-baru ini
untuk terlibat dalam perundingan

Kekerasan, apa
pun alasannya,
tidak dapat
diterima,
meskipun
Erdogan
menggunakan
ukuran
kekerasan
setara.

perdamaian ketiga kalinya, dan kesediaan
PKK untuk menerima permintaannya
karena keterikatan mereka di masa
lalu, memberi kesempatan lain untuk
mengakhiri kekerasan. Namun, Erdogan
tidak mengindahkan permintaan Öcalan
ini.
Kekerasan, apa pun alasannya, tidak
dapat diterima, meskipun Erdogan
menggunakan ukuran kekerasan setara.
Betapa pun berat keluhan Kurdi,
pembangkangan sipil pada akhirnya akan
jauh lebih efektif dalam mencapai tujuan
politik mereka, serta melahirkan simpati
internasional, tanpa mereka harus beralih
ke perlawanan dengan kekerasan yang
pasti berhadapan langsung dengan caracara Erdogan.
Bahkan rekan Erdogan, mantan
Perdana Menteri Ahmet Davutoglu,
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mengakui perlunya Turki untuk kembali
ke proses perdamaian. Tapi usulnya
ditolak Erdogan, yang khawatir fanatisme
nasional suku Kurdi membayang-bayangi
stabilitas dan keamanan negara yang
harus dia pertahankan.
Setelah 30 tahun pertumpahan darah,
tidak ada prasyarat yang hadir untuk
mengakhiri konflik. Tidak ada pihak
yang merasa kelelahan, keduanya samasama berharap dapat meningkatkan
posisi mereka dari waktu ke waktu. Tak
terjadi pula peristiwa bencana yang dapat
mengubah dinamika konflik. Kedua belah
pihak terus berperang tanpa ada yang
bisa menang.
Erdogan sungguh bijak jika mau
mengingat pepatah Turki yang terkenal,
“Tidak peduli seberapa jauh Anda pergi
di jalan yang salah, kembalilah.” Sebab,
jika Erdogan tidak menemukan solusi
melalui negosiasi-negosiasi, dan tidak
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mengindahkan permintaan Öcalan untuk
kembali memulai pembicaraan, konflik
akan terus berdarah-darah dan pasti akan
berlangsung lama.
Erdogan tidak akan berhasil
membunuh setiap pejuang PKK, bukan
hanya karena mereka melancarkan perang
gerilya, tapi terutama karena tekad suku
Kurdi untuk mewujudkan semacam
wilayah semi-otonom. Mereka juga
bertekad melestarikan budaya mereka
yang kaya dan bahasa mereka yang khas,
terlepas dari berapa banyak rasa sakit dan
penderitaan yang harus mereka alami.
Sudah saatnya Erdogan menerima
kenyataan bahwa solusi untuk masalah
Kurdi mesti didasarkan pada perundingan
damai. Cara-cara di luar itu hanya akan
menyebabkan semakin banyak kematian
dan kehancuran yang dialami kedua belah
pihak, dengan tanpa akhir yang jelas. y
(AHMADIE THAHA )
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Kota Islami
New Madinah
di Amerika

L

angit masih mendung meskipun
matahari sudah beranjak
tinggi. Suhu pagi itu tercatat
sekitar 25 derajat Celcius.
Tommy memacu minibusnya
menyusuri jalan meninggalkan Kota New
Orleans, Louisiana, Amerika Serikat (3/5).
Perjalanan ditempuh sekitar dua jam
menuju negara bagian Mississippi. Tommy
lalu memperlambat laju kendaraannya di
tengah padang rumput hijau, lalu berhenti

di depan hamparan bukit yang terdapat
kawanan sapi di Al-Halim Road, Sumrall,
Mississippi. Sejurus pandangan langsung
mengarah sebuah gapura bertuliskan
“New Medina”.
Sepintas dari luar terlihat seperti lahan
kosong, tapi ketika saya bersama pemuda
Muslim Indonesia, yakni Afri Darmawan
(Kammi Medan), Marzuki (pemimpin
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Pondok Pesantren Al Barokah, Klaten),
Muhammad Milkhan (koordinator Kiai
Muda Jateng), Anggia Ermarini (ketua
umum PP Fatayat NU), Yusuf Daud Risin
(Sufi Centre Surabaya), Muhammad Arief
Rosyid (mantan ketua umum PB HMI),
dan Andriyana (mantan ketua umum
PP Kammi) masuk lebih jauh ke dalam
area New Medina, baru tampak sejumlah
rumah, gedung pertemuan, dan sebuah
masjid di dalamnya.
Jalan-jalan di dalamnya menggunakan
nama-nama Islami, seperti Jalan alMalik yang menuju ke Masjid al-Malik.
Imam Masjid al-Malik, Alvin Shareef, dan
masyarakat New Medina menyambut
kedatangan kami pada pertengahan Mei
lalu.  
Imam Alvin adalah generasi kedua
penghuni New Medina. Dia anak dari
Abdul Syarif, salah seorang pendiri New
Medina. “New Medina didirikan pada
1987. Awalnya, hanya lima orang kepala
keluarga yang tinggal di sini, kini sudah
ada sekitar 10 kepala keluarga atau sekitar
60 orang,” kata Imam Alvin.
Masyarakat New Medina mendiami
lahan seluas 31 hektare. Atas inisiatif
sendiri, masyarakat New Medina
mengembangkan peternakan dan
pertanian organik. Hasilnya, mereka
memiliki produk, seperti ayam kampung
yang bebas suntikan hormon teroid,
daging halal, dan sayuran segar. “Ke
depan, akan kita tingkatkan hasil
pertanian dan peternakan ini,” kata
Mikal Uqdah, salah seorang pendiri New
Medina.
Menurutnya, produksi pertanian dan
peternakanlah yang menopang ekonomi
komunitas New Medina ini. “Kita coba
bangun bisnis lain yang terkait dengan
perternakan dan pertanian dan sekarang
fokusnya pada pembebasan lahan,” ujar
Mikal.
Selain membangun ekonomi
yang mandiri, New Medina juga
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mengembangkan sistem pendidikan Islam
sendiri, yang terdiri atas Clara Mohammed
Elementary dan New Medina High, yang
merupakan sekolah swasta di Amerika.
Sekolah-sekolah ini didirikan berdasarkan
prinsip pendidikan Islam, mandiri dari
bantuan pemerintah, dan dengan membuka
pendaftaran serta menawarkan kualitas
tertinggi untuk pendidikan anak-anak.
Sistem pendidikan Islam New Medina
adalah sistem sekolah swasta berbasis
internet yang memungkinkan siswa
untuk meningkatkan kemampuan seni,
atletik, dan bakatnya. “Kini, kami tengah
membangun pesantren yang kami beri
nama Pesantren Deen Muhammad, sesuai
nama pendiri kami,” kata Mikal yang juga
veteran Angkatan Udara AS.
Mikal mengaku mengenal Islam saat
dia di Vietnam, lalu sepenuhnya memeluk
Islam 40 tahun lalu, setelah kembali ke
Mississippi. Setelah memeluk Islam, Mikal
lalu memikirkan bagaimana membangun
kehidupan yang Islami. Hingga kemudian,
dia bertemu dengan almarhum Imam
Warith Deen Muhammad. Pada 1975,
Imam Deen Muhammad dan Mikal
memiliki impian membangun satu
komunitas dengan satu tempat ibadah.
Maka, tercetuslah untuk membangun
kota Islami New Medina ini. Hal itu baru
terwujud saat peletakan batu pertama

pembangunan masjid pada September
1987.
Mikal yang dulu tinggal di kawasan
perkotaan Mississippi lalu pindah ke
perkampungan New Medina yang masih
sepi penduduk. “Mengapa pindah ke sini?
Karena dorongan dari iman. Kebetulan
ada tanah di sini, kemudian bangun
di sini. Alhamdulillah, Imam Deen
Muhammad membuka jalan pikiran kita,”
ujar dia.
Mikal mengenang saat Imam Warith
Deen Muhammad berbicara tentang
harapan dan martabat bagi warga AfrikaAmerika di negara yang saat itu baru
memberikan hak-hak dasar manusia bagi
mereka. Menurut Mikal, Islamlah yang
memberikan pencerahan bahwa umat
manusia di muka bumi adalah setara.
Mikal yang keturunan Afrika-Amerika ini
mengaku lebih percaya diri berhadapan
dengan orang kulit putih setelah memeluk
Islam.
Karena itu, Mikal dan Deen
Muhammad memimpikan terciptanya
komunitas Muslim di Amerika yang
kehidupannya berlandaskan nilai-nilai
Islam. “Pedoman dari Alquran dan hadis
Nabi Muhammad SAW sebagai fokus
untuk mengembangkan masyarakat,” kata
dia.  
Dengan adanya New Medina, membuka

kesempatan yang akan memungkinkan
mereka untuk mengembangkan
masyarakat sebagai pengikut Nabi
Muhammad .
Dalam pidato saat peletakan batu
pertama masjid, lanjut Mikal, Imam
Deen Muhammad dengan suara lantang
mengajak dan menantang ribuan Muslim
yang saat itu hadir untuk menjadikan
agama sebagai bagian praktik dari
kehidupan. “Karena, Islam bukanlah
agama hanya untuk pengakuan,”
kata Mikal menirukan pidato Imam
Muhammad.
Menurut Imam Muhammad, New
Medina harus membangun masjid bukan
hanya sebagai tempat ibadah, melainkan
sebagai inti dari kehidupan. “New
Medina harus membangkitkan kehidupan
intelektual kita, ambisi sosial kita, ambisi
industri kita karena kota adalah fokus
pada seluruh kehidupan manusia , “ kata
Imam Muhammad kala itu, kenang Mikal.
Mikal berharap New Medina
menjadi lingkungan fisik yang akan
memungkinkan mereka untuk hidup
dengan keunggulannya sebagai Muslim
. “Ini bukan membangun negara Islam,
tapi untuk mengembangkan masyarakat
sebagai pengikut Muhammad yang
berusaha unggul dalam segala bidang,”
ujar dia. y (Muhammad Fakhruddin)
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Geliat Umat
Muslim
Indonesia

S

uara azan berkumandang
menggema seantero ruangan.
Meski tidak menggunakan
speaker luar, namun sejumlah
jemaah sudah mulai berdatangan ke
masjid tepat setelah azan usai. Jamaah
yang telah berwudhu, baik anak-anak
hingga orang dewasa kemudian menapaki
anak tangga menuju lantai dua bangunan,
masuk ke aula yang didesain khusus
sebagai ruang sholat utama. Sedangkan,
lantai satu digunakan sebagai ruang serba
guna.
Sepintas tidak terlihat ciri-ciri
bangunan masjid pada bangunan tersebut.
Bentuknya seperti bangunan rumah
penduduk pada umumnya, bahkan
sepintas lebih mirip dengan gereja. Hal
ini yang memimbulkan rasa penasaran
delapan pemuda muslim Indonesia yang
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bersilaturahim ke Masjid Imaam Center
yang terletak di Silver Spring, negara
bagian Maryland, Amerika Serikat, Rabu
(22/4).
Musim salju baru saja berlalu,
ketika delapan pemuda muslim
Indonesia mengunjungi Masjid Imaam
Center. Melalui program pertukaran
pelajar atas undangan Departemen of
State United State, kami berkesempatan
mengunjungi sejumlah pusat peradaban
Islam di Benua Amerika, pada 22 April
hingga 14 Mei 2016.
Di tengah suhu udara yang relatif
hangat, komunitas muslim pertama yang
kami kunjungi tentu saja komunitas
muslim asal Indonesia yang tinggal
di Amerika. Untuk mencapai Masjid
Imaam Center, kami harus menempuh
perjalan darat sekitar 1,5 jam dari ibu kota
Washington DC.
Kedatangan kami disambut Direktur
Masjid Imaam Center Sukiman Kadir,
serta sejumlah pengurus dan imam masjid.
Dari perjelasan Sukiman, ternyata,
bangunan yang dibangun pada 1955 di atas
lahan seluas sekitar 4653 meter persegi itu
memang sempat dijadikan sebagai gereja.
“Namun karena jemaahnya semakin
menyusut dan tidak mampu menopang
operasional gereja, akhirnya tutup,” kata
Sukiman.
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Masjid ini dibangun atas inisiatif
dari sejumlah Indonesian-American
yang tinggal di sekitar Washington
DC. Mereka adalah WNI yang
peduli dengan generasi yang akan
datang dalam menyeimbangkan
hidup antara hubungan horisontal
sesama manusia dan vertikal
kepada Yang Maha Kuasa.
Sehingga pada 23 Desember
1993, Indonesian Muslim
Association in America (Imaam)
didirikan dan terdaftar di negara
bagian Maryland sebagai organisasi
religius non-profit. Para pendiri
juga berkeyakinan integritas
komunitas muslim IndonesianAmerican sebagai bagian dari
Amerika harus memberikan
kontribusi positif kepada bangsa
lain melalui siraman rohani dan
keterlibatan sosial.
Hingga kini, Imaam terus
berkembang sejak didirikan.
Pelayanan utamanya adalah
menyelenggarakan ibadah sholat 5
waktu dan sholat jumat, pelayanan
komunitas, konsultasi keluarga,
pendidikan, dan penggalangan
dana. Sejak 12 Juni 2014, Imaam
memiliki masjid yang berlokasi di
Silver Spring, Maryland ini. Gedung
yang dijadikan masjid ini dibeli dari
dana hibah Pemerintah Indonesia.
Imaam Center diresmikan pada 26
September 2014 oleh Presiden ke-6
RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Usai sholat Ashar berjamaah,
Ustadz Sukiman Kadir lalu
mengajak kami berkeliling di
dalam bangunan masjid. Terdapat
perpustakaan kecil di samping
ruang sholat utama. Sebagian besar
bukunya hasil hibah pembaca
Republika yang dikirim melalui
Kementerian Luar Negeri RI. y
(Muhammad Fakhruddin)

Aksi Sosial
Muslim Amerika
“Jika seseorang tidak tahu apa
yang akan dimakan besok maka
dia terancam kelaparan.”
Demikian sederhananya
Zamir Hassan mendefinisikan
lapar. Sebagai seorang Muslim,
Zamir dianjurkan memastikan
tetangganya tidak lapar. “Bahkan
diterjemahkan, Anda bukan
Muslim jika membiarkan
tetangganya kelaparan,” kata
Zamir saat dikunjungi di Masjid
New York, Jumat (29/4).
Akhirnya, Zamir mengajak dan
membicarakan niat ini kepada
pengurus masjid. Saat Ramadhan,
memang sudah ada kegiatan buka
puasa bersama di masjid. Namun,
menurut Zamir, hal itu belum
tepat sasaran kepada fakir miskin
yang membutuhkan. “Lihat yang
mengambil makanan ternyata

bukan yang membutuhkan. Kita
seperti memberi makan kepada
teman,” ujar Zamir.   
Zamir lalu mengajak imam dan
jamaah masjid ke dapur umum
untuk melihat langsung mereka
yang sebenarnya membutuhkan
makanan. Imam masjid pun
mengumumkan rencana tersebut
sebelum khutbah Jumat sekaligus
mengajak jamaah menjadi
relawan dan menyumbang
untuk diberikan kepada yang
membutuhkan. “Lalu, imam
bertanya apakah sumbangan itu
akan dibagikan ke umat Islam?
Saya kaget karena hadisnya bukan
hanya Muslim yang perlu dibantu.
Lapar itu bukan berdasarkan
agama,” kata Zamir.
Akhirnya, lanjut Zamir, sekitar
20 orang relawan ikut membantu
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dan datang ke dapur umum. Imam
berada paling depan mengenakan
jubahnya untuk memberi
makanan. Kemudian, ada yang
datang sambil memberikan salam,
“Assalamu’alaikum”. Mendengar
ucapan salam itu, imam terkejut.
“Mungkin yang mungucapkan
salam itu bukan Islam, tapi mereka
menerimanya sebagai masyarakat
imigran,” ujar Zamir.
Sejak tahun 2000, terbentuklah
jaringan Muslim Against Hunger,
organisasi dari komunitas relawan
yang bekerja sama untuk memutus
mata rantai kemiskinan. Kini,
Muslim Against Hunger telah
tersebar di lebih dari 20 kota di
Amerika Serikat dan menjadi
komunitas jaringan global, dengan
5.000 relawan di Amerika utara,
Haiti, India, dan Pakistan.
Selaku pendiri, Zamir
menginginkan organisasi ini
tidak hanya membantu memberi
makan orang yang lapar, tapi
juga membentuk kesadaran
untuk membantu sesama dan
menyebarkan dialog tentang kasih
sayang. “Siapa pun dipersilakan
untuk menjadi relawan terlepas dari
apa pun keyakinannya. Relawan
kami datang dari berbagai latar
belakang dan lapisan masyarakat
dan bekerja menuju satu tujuan,
yakni memberi makan orang yang
lapar,” ujar dia.
Zamir juga menyediakan
kendaraan yang disebut Van
Hunger untuk mendistribusikan
makanan kepada yang
membutuhkan. Dapur umum
berjalan ini berkeliling ke jalanjalan di kota New York untuk
memberi makan kepada tunawisma.
Van Hunger yang diluncurkan
pada 2011 di New Jersey ini juga
80 | MIMBAR ULAMA | Edisi 373

mengangkut relawan dari berbagai
komunitas untuk melayani
tunawisma. Para relawan melayani
tunawisma yang tidak mampu
untuk pergi ke dapur umum atau
tempat penampungan untuk
mendapatkan makanan.
Di Amerika, banyak tersebar
dapur umum yang disebut soup
kitchen untuk berbagi makanan.
Relawan dari berbagai macam latar
belakang agama dan organisasi
ikut serta dalam kegiatan sosial
tersebut. Delapan pemuda Muslim
Indonesia yang tengah mengikuti
program pertukaran pelajar atas
undangan US Departemen of State
berkesempatan menjadi relawan
di bank makanan Second Harvest
Heartland West yang terletak di
Sandburg Road Suite 1700 Golden
Valley, Minneapolis.
Saat menjadi relawan selama
setengah hari, kami membungkus
makanan yang akan didistribusikan
ke dapur umum, organisasi
kemasyarakatan, organisasi
keagamaan untuk disalurkan ke
masyarakat yang rawan kelaparan.
Terdapat hampir seribu lembaga
mitra distribusi makanan, termasuk
rak makanan dan program makan
yang melayani penduduk kelaparan
di Minnesota dan Wisconsin.
Sebagai relawan, kami bekerja
bersama puluhan relawan lainnya
dari masyarakat setempat.
Relawan membantu untuk
membungkus makanan massal yang

disumbangkan para donatur, seperti
pasta atau sereal, ke dalam paket
ukuran konsumen. Kami dipandu
Koordinator Relawan Second
Harvest, Jim Burr, memasuki
ruang higienis dengan mengenakan
pakaian, tutup kepala, dan sarung
tangan steril. Pagi itu, kami
ditugaskanmembungkusrotitortila.    
Tortila yang sudah matang
dipilah satu per satu dan
disesuaikan dengan ukuran
plastik pembungkus. Tortila
yang kondisinya buruk atau
belum matang langsung dibuang,
sementara tortila terpilih ditumpuk
hingga selusin, lalu dimasukkan
ke dalam plastik pembungkus.
Tortila yang sudah terbungkus
rapi kemudian disatukan dalam
kardus, lalu diberi label dan siap
didistribusikan.
Jim lalu mengajak kami
berkeliling di lokasi pengepakan
makanan. “Misi kami menghapus
kelaparan melalui kerja sama
komunitas,” ujar Jim. Oleh karena
itu, lanjut Jim, Second Harvest
Hearland sangat bergantung pada
bantuan relawan. “Kalau tidak
ada relawan, kita harus menggaji
sedikitnya 25 orang,” kata Jim. Pada
2014, Second Harvest menyalurkan
lebih dari 74 juta makanan untuk
lebih dari seribu rak makanan,
pantri, dan mitra program lembaga
lain yang melayani 59 kabupaten di
Minnesota dan Wisconsin barat.y
(Muhammad Fakhruddin)

