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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Baru-baru ini terbit tiga laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2008, yang 
ditulis oleh The Wahid Institute (WI), SETARA Institute (SI), dan Center for Religious and 
Cross-Cultural Studies (CRCS).  Rilis ketiga laporan ini adalah terobosan penting bagi 
kampanye lebih lanjut kebebasan beragama di Indonesia.  Hal ini harus disambut gembira. 
 
Namun, ketiga laporan itu juga tak luput dari keterbatasan dan kelemahan.  Studi evaluatif ini 
dimaksudkan untuk menilai dan memberi masukan guna perbaikan penulisan laporan tersebut di 
masa depan.  Selain memperlihatkan keterbatasan dan kelemahan dalam ketiga laporan di atas, 
studi ini juga berusaha menunjukkan model penulisan laporan yang lebih memadai.  Dan untuk 
itu, berdasarkan data-data yang dipelajari dan diolah dari laporan WI dan SI yang ada, studi ini 
juga mencoba “merekonstruksi” laporan kebebasan beragama di Indonesia pada 2008, dengan 
metode yang lebih memadai.  Di sini kami misalnya menemukan bahwa banyak insiden 
pelanggaran dalam laporan WI dan SI yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai insiden. 
 
Di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan umum dari studi evaluatif ini. 
 
Pertama, ketiga laporan kurang lugas di dalam menunjukkan kebebasan beragama sebagai tema 
pokok laporannya; dalam hal ini, laporan SI adalah yang terlugas.  Ketiga laporan juga 
mengandung kelemahan mendasar di dalam menetapkan kategori pelanggaran dan bagaimana 
mengukurnya.  Kelemahan ini menyebabkan tumpang-tindihnya satu dan lain kategori dan 
dihitungnya satu insiden pelanggaran beberapa kali.  Selain itu, ketiga laporan juga kurang 
memanfaatkan metode statistik untuk menganalisis berbagai pelanggaran yang terjadi.  
Akhirnya, dalam tingkat yang berbeda, ketiga laporan, yang ditulis berdasarkan sumber-sumber 
berbeda, juga mengandung kelemahan di dalam kejelasan, kelengkapan, dan akurasi data. 
 
Kedua, belajar dari metode dan teknik penulisan ketiga laporan di atas dan contoh laporan lain 
yang sudah diterbitkan di dunia, kami menyimpulkan bahwa tema kebebasan beragama, dalam 
maknanya yang paling luas seperti dirumuskan di dalam Deklarasi PBB dan dokumen-dokumen 
ICCPR, adalah tema yang mengenainya kita dapat menulis laporan yang lugas dan terus terang, 
karena jaminan konstitusional mengenainya sudah cukup memadai di Indonesia.  Kami juga 
menunjukkan bahwa tiga kategori yang dikembangkan Center for Religious Freedom (regulasi 
pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi sosial) adalah kategori-kategori paling 
memadai untuk menilai dan melaporkan kebebasan beragama di Indonesia, sesudah kita 
mencocokkannya dengan situasi khusus Indonesia.  Akhirnya, selain analisis kualitatif yang 
menimbang insiden-insiden pelanggaran dalam perspektif historis, politis, dan konstitusional 
yang lebih luas, kami juga menemukan bahwa analisis statistik dapat menjadi alat yang sangat 
berguna di dalam menilai kebebasan beragama atau pelanggarannya dari beberapa segi (sebaran, 
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isu, jenis, pelaku, korban, dan lainnya), yang mempermudah kita di dalam melakukan 
perbandingan di antara insiden. 
 
Ketiga, kami menemukan bahwa dengan cara penulisan laporan seperti ditunjukkan pada butir 
kedua di atas, kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas dan akurat mengenai pelanggaran 
kebebasan beragama di Indonesia di tahun 2008.  Dengan memanfaatkan data-data SI dan WI, 
kami menemukan bahwa pelanggaran terjadi baik dalam kategori regulasi negara (44 insiden, 
41%) maupun regulasi sosial (63 insiden, 59%).  Analisis kualitatif kami memperlihatkan kaitan 
yang erat di antara berbagai insiden di dalam kedua kategori pelanggaran itu.  Sementara itu, 
analisis statistik kami juga memperlihatkan segi-segi tertentu yang menonjol dari pelanggaran 
kebebasan beragama di tahun yang sama: pelanggaran terutama terjadi di Jawa Barat (40 insiden, 
37%), menyangkut isu paham keagamaan (72 insiden; 67%), dan hal ini terutama lagi terkait 
dengan nasib Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) (55 insiden; 51%), dengan warga tampil 
sebagai pelaku paling dominan di berbagai insiden (39 insiden, 36%). 
 
Keempat, dengan cara penulisan seperti disebut dalam butir dua, kami harus mengeliminasi 158 
insiden yang dalam laporan SI dan WI dianggap sebagai pelanggaran kebebasan beragama.  Hal 
ini karena, dalam pandangan kami, laporan WI dan SI menggunakan kriteria atau tolok ukur 
yang kurang atau tidak jelas atau tumpang-tindih di dalam memilah insiden apa yang akan masuk 
dalam kategori pelanggaran dan apa yang tidak.  Selain itu, dalam kedua laporan itu tercakup 
pula insiden-insiden yang dalam pandangan kami tidak relevan dengan masalah kebebasan 
beragama atau yang kaitan keduanya belum bisa dipastikan. 
 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, kami merekomendasikan hal-hal berikut: 
 
1. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan lugas dan terus terang, antara lain dengan 

tidak mengacaukannya dengan tema-tema lain seperti pluralisme atau kehidupan beragama 
secara umum.  Kebebasan beragama adalah sebuah tema khusus, dengan dimensi dan ukuran 
pelanggaran yang juga khusus.  Selain itu, jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga 
sudah cukup memadai. 

 
2. Laporan tahunan kebebasan beragama harus ditulis dengan melaporkan dan menilai baik 

perkembangan posisitif maupun negatif dalam periode tahun yang dilaporkan.  
Perkembangan positif dapat dilihat dari sejauh mana butir-butir pelanggaran di tahun atau 
tahun-tahun sebelumnya sudah atau belum diatasi.  Dengan cara inilah kita bisa menilai naik 
atau turunnya kinerja kebebasan beragama dan dapat mengadvokasikan jaminannya baik 
kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

 
3. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur 

yang jelas untuk memilah insidan apa yang akan dimasukkan sebagai pelanggaran atau tidak.  
Dengan modifikasi yang penting, tiga kategori yang digunakan Center for Religious Freedom 
harus dipertimbangkan sungguh-sungguh untuk digunakan sebagai kriteria untuk melihat 
pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.  Karena kategori-kategorinya yang sangat 
khusus, penggunaannya akan membawa tiga manfaat sekaligus.  Pertama, menghindarkan 
kita dari melaporkan satu peristiwa pelanggaran tertentu secara tumpang-tindih dan lebih dari 
satu kali.  Kedua, mendorong kita untuk lebih fokus kepada bobot atau kualitas insiden, 
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bukan jumlahnya, dan membantu para audiens dan pengguna laporan tersebut untuk melihat 
akar masalah dari satu peristiwa pelanggaran.  Dan ketiga, karena kategori-kategori ini juga 
makin luas digunakan di dunia, dengan menggunakannya kita juga sedang membawa masuk 
wacana kebebasan beragama di Indonesia ke dalam wacana yang sama di dunia 
internasional. 

 
4. Dalam penulisan laporan tahunan kebebasan beragama, selain paparan kualitatif dengan 

dukungan data yang jelas, lengkap dan akurat, analisis statistik perlu dimanfaatkan 
semaksimal mungkin.  Hal ini akan sangat membantu kita di dalam menilai perkembangan 
kebebasan beragama dilihat dari segi-segi tertentu yang lebih khusus seperti sebaran menurut 
wilayah atau kota/desa tertentu, intensitas, pelaku dan korban, isu-isu yang dominan, dan 
lainnya.  Hal itu juga akan membantu kita di dalam mengembangkan indeks kebebasan 
beragama, yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja kebebasan beragama 
antarwilayah di seluruh Indonesia.  Dengan begitulah kita dapat belajar banyak dari 
membandingkan berbagai kasus dan terus memperluas serta memperkuat kampanye 
kebebasan beragama.*** 

 
Pondok Indah, Juli 2009
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KATA PENGANTAR 
 
 
Dokumen ini berisi studi evaluatif yang kami lakukan terhadap tiga laporan mengenai kebebasan 
beragama di Indonesia pada tahun 2008.  Ketiga laporan itu dikeluarkan oleh The Wahid 
Institute (WI), Jakarta, SETARA Institute (SI), Jakarta, dan Center for Religious and Cross-
Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. 
 
Kami melakukan studi ini karena kami memandang penting keluarnya laporan-laporan tersebut.  
Terbitnya ketiga laporan ini merupakan terobosan penting dalam rangka penguatan, pendalaman 
dan perluasan kampanye kebebasan beragama di Tanah Air.  Sayangnya, dalam ketiga laporan 
itu kami temukan juga sejumlah keterbatasan dan kelemahan yang patut dan harus diperbaiki, 
misalnya menyangkut apa saja yang dipandang sebagai pelanggaran kebebasan beragama, 
bagaimana menghitungnya, dan bagaimana semuanya itu dilaporkan dengan teliti dan hati-hati. 
 
Itulah sebabnya mengapa studi evaluatif ini dilengkapi dengan berbagai saran konkret yang kami 
anggap penting untuk perbaikan penulisan laporan-laporan sejenis di masa depan, baik oleh 
ketiga lembaga di atas maupun pihak-pihak lainnya  Kami percaya bahwa advokasi yang 
memadai mengenai kebebasan beragama di Indonesia, seperti di mana pun di belahan dunia lain, 
hanya dapat dilakukan berkat topangan data mengenai rekor kebebasan beragama yang ditulis 
dengan teliti dan hati-hati, dengan metodologi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 
 
Dengan menegaskan tujuan di atas, jelas bahwa studi ini tidak dimaksudkan untuk 
mendiskreditkan atau mengecilkan makna ketiga laporan yang sudah dikeluarkan.  Dengan 
membuat studi evaluatif ini, kami justru sedang mensyukurinya, seraya menyarankan upaya-
upaya perbaikannya lebih lanjut. 
 
Dokumen ini terdiri dari lima bab dan empat lampiran.  Bab I akan mendiskusikan ketiga laporan 
secara cukup mendetail, dengan penekanan diberikan kepada beberapa aspek kekuatan dan 
kelemahannya, baik secara konseptual atau metodologis maupun teknis penulisan laporan.  Pada 
bab ini kami terutama akan menekankan berbagai kelemahan pokok dalam ketiga laporan, yang 
bisa menimbulkan masalah serius dan kontroversial terkait dengan kebebasan beragama.  
Sementara itu, selain dalam bab ini, jalan keluar yang kami tawarkan juga akan dikemukakan 
dalam bab-bab lain berikutnya. 
 
Bab II akan mendiskusikan bagaimana sebaiknya, atau idealnya, sebuah laporan mengenai 
kebebasan beragama di Indonesia ditulis – lagi-lagi dari segi metodologi maupun teknis 
pelaporan  Rumusan ideal ini, yang kami susun berdasarkan studi perbandingan atas berbagai 
laporan tentang kebebasan beragama di dunia, langsung kami benturkan dengan konteks 
kehidupan beragama di Indonesia.  Dari situlah kami menyusun metodologi dan teknik 
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pengukuran pelanggaran kebebasan beragama yang kami pandang paling tepat untuk digunakan 
dalam kasus Indonesia. 
 
Berdasarkan konsep ideal seperti sudah didiskusikan dalam bab II, bab III akan menunjukkan 
berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tahun lalu, 2008, dari beberapa segi 
yang menonjol.  Bahan-bahan yang kami gunakan untuk menyusun bagian ini adalah bahan-
bahan yang dikumpulkan dan diumumkan dalam laporan WI dan SI, yang daftar lengkapnya 
kami sertakan dalam Lampiran II (sesudah kami olah) dan III (seperti yang muncul pertama kali 
dalam laporan WI dan SI).  Bab ini sekaligus ingin memperlihatkan pada butir-butir pelanggaran 
kebebasan beragama mana saja kami bersepakat dan mendukung ketiga laporan di atas, 
semuanya atau sebagiannya 
 
Kemudian, pada bab IV, kami secara khusus akan mendiskusikan beberapa masalah 
kontroversial menyangkut kebebasan beragama seperti diumumkan dalam ketiga laporan di atas.  
Salah satu yang terpenting misalnya adalah masalah “penyesatan” (memandang sebuah aliran 
keagamaan sebagai sesat) di dalam berbagai fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).  Bab ini 
akan dilengkapi Lampiran IV, berisi daftar pelanggaran kebebasan beragama dalam laporan SI 
dan WI yang kami tidak sepakati sebagai pelanggaran; kami lebih memandang masalah-masalah 
ini sebagai sesuatu yang kontroversial, tetapi tidak serta merta merupakan pelanggaran 
kebebasan beragama.  Bab ini akan melengkapi kritik-kritik kami pada bab-bab sebelumnya atas 
kategorisasi pelanggaran yang dinyatakan dalam ketiga laporan. 
 
Akhirnya, pada bab V, dokumen ini diakhiri dengan beberapa kesimpulan besar hasil studi ini 
dan rekomendasi.  Di sini akan kami sajikan ikhtisar temuan-temuan kami dan saran-saran yang 
kami pandang penting untuk dipertimbangkan dalam penulisan laporan tentang kebebasan 
beragama di masa depan. 
 
Penulisan dokumen ini bermula dari undangan The Asia Foundation (TAF) kepada kami untuk 
mempelajari dan mengevaluasi ketiga laporan di atas.  Kami patut mengucapkan terimakasih atas 
kepercayaan dan kesempatan yang sudah diberikan.  Kami juga menghaturkan penghargaan 
sejenis kepada ketiga lembaga yang menulis laporan di atas, atas kemitraan yang konstruktif dan 
sudah berlangsung lama di antara mereka dan kami.  Juga, kepada semua pihak lain yang turut 
membantu memperlancar penyiapan dokumen ini, kami ucapkan banyak terimakasih. 
 
Akhirnya, seraya berharap bahwa dokumen ini bisa dimanfaatkan untuk pelaporan tentang 
kinerja kebebasan beragama lebih lanjut di masa depan, kami amat sangat terbuka untuk 
menerima masukan dan kritik.  Kami yakin, dengan begitulah laporan tentang kebebasan 
beragama bisa kian diperbaiki terus menerus, dan kebebasan beragama di Indonesia bisa lebih 
ditegakkan*** 
 

Pondok Indah, 30 Juli 2009 
IAF dan SRP (editor) 
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BAB I 
TENTANG KETIGA LAPORAN: 

KEKUATAN, KETERBATASAN DAN KELEMAHANNYA 
 
 
1.1. Pendahuluan 
 
Pada waktu yang hampir bersamaan di akhir 2008 dan awal 2009 lalu, tiga lembaga yang 
berbeda merilis tiga laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2008.  
Ketiganya adalah: The Wahid Institute (WI), sebuah lembaga masyarakat di Jakarta yang sudah 
lama bergiat dalam penegakan pluralisme, dengan laporan berjudul Menapaki Bangsa yang Kian 
Retak: Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008 (87 halaman, di 
lampiran); SETARA Institute (SI), sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jakarta yang juga 
sudah lama aktif mengampanyekan hak-hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perdamaian, 
dengan laporan berjudul Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan 
Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia (68 halaman); dan 
Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), sebuah lembaga pendidikan dan 
penelitian di bawah Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan laporan 
berjudul  Laporan Tahunan: Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008 (36 halaman)1

 
Berbeda dari laporan SI yang kini sudah memasuki tahun kedua, laporan WI dan CRCS adalah 
laporan mereka yang pertama.2  Dengan tingkat variasi yang berbeda, ketiga laporan didasarkan 
atas observasi langsung, pendalaman melalui diskusi terfokus dengan para pihak, dan liputan 
media massa.  Ketiga laporan ini dapat diunduh lewat situs masing-masing lembaga di Internet; 
bahkan, baru-baru ini, SI menerbitkan laporannya menjadi buku dengan judul yang sama (2009)3

 
Rilis laporan-laporan ini merupakan terobosan penting dalam upaya penguatan, pendalaman dan 
perluasan advokasi kebebasan beragama di Tanah Air.  Pertama, dengan tersedianya laporan 
tahunan seperti ini, yang merekam baik perkembangan yang negatif maupun yang kebalikannya, 
kita bisa memeriksa atau membandingkan apakah kinerja kita dalam bidang ini semakin baik 
tahun demi tahun atau sebaliknya, sejauh mana, dan dari segi apa saja.  Dengan begitu kita bisa 
bekerja menegakkan kebebasan beragama dengan arah yang lebih jelas: sisi mana yang masih 
harus kita perbaiki dan bagaimana, dan sisi mana pula yang harus kita pertahankan. 
 

                                                 
1Kutipan yang disertakan dalam batang tubuh naskah ini merujuk ke ketiga laporan.  Halaman yang dirujuk 
langsung diberikan di dalam naskah. 
2Karena kendala waktu dan keinginan untuk memfokuskan perhatian hanya kepada ketiga laporan ini, dalam studi 
ini kami tidak membandingkan laporan SI yang pertama dan kedua. 
3Karena studi ini sudah dimulai sebelum kami mengetahui mengenai penerbitan buku yang disebutkan, studi ini 
didasarkan hanya kepada laporan asli dan bukan buku. 
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Kedua, dengan tersedianya laporan seperti ini, kita memiliki landasan yang kokoh untuk 
mengadvokasikan kebijakan publik yang lebih bersahabat kepada ideal kebebasan beragama di 
masa depan.  Seperti umum diketahui, kebebasan beragama adalah hak setiap warganegara 
Indonesia, yang sudah memperoleh jaminan konstitusional. 
 
Akhirnya, yang ketiga tetapi tak kalah penting, ketiga laporan di atas disusun oleh para peneliti 
dan penggiat HAM dalam negeri.  Ini menunjukkan makin meningkatnya kapasitas kita di dalam 
terus menegakkan kebebasan beragama, karena sebelumnya laporan sejenis dan terbit secara 
reguler ditulis dan disebarluaskan oleh peneliti, penggiat HAM, bahkan pemerintahan asing.  
Butir ini membawa manfaat sampingan lain, yakni bahwa hal ini dapat mempersempit ruang bagi 
kalangan yang kurang atau tidak mendukung penegakan kebebasan beragama untuk mengeritik 
dan mengecam advokasi kebebasan beragama sebagai “titipan asing”, sekalipun bisa diduga 
bahwa tuduhan sejenis masih akan terus dinyatakan 
 
Maka tak mengherankan, dan ini memang sudah seharusnya, jika rilis ketiga laporan di atas 
memperoleh liputan cukup luas oleh media massa.4  Sudah sepantasnya pula, laporan-laporan itu 
menjadi rujukan berbagai tulisan mengenai tema sejenis, baik yang ditulis oleh sarjana atau 
penggiat HAM di Indonesia atau asing (lihat misalnya Hendardi 2009 dan Kraince 2009). 
 
Semua ini adalah perkembangan yang sangat positif dan harus disambut gembira.  Namun 
demikian, seperti umumnya laporan sejenis di mana pun, ketiga laporan ini juga mengandung 
sejumlah keterbatasan dan kelemahan.  Di bawah ini kami akan mendiskusikan masalah ini 
secara cukup mendetail.  Kami akan melihatnya dari dua segi pokok: (1) aspek metodologi dan 
(2) aspek teknis pelaporan. 
 
1.2. Kekuatan dan Kelemahan Ketiga Laporan: Aspek Metodologi 
 
Ketiga laporan di atas mendeskripsikan dan menilai kebebasan beragama dalam lingkup,  
pengertian, kategori dan cara menghitung yang berbeda.  Berikut akan kami diskusikan masalah-
masalah ini satu per satu, beserta kekuatan dan kelemahan masing-masing laporan. 
 
1.2.1. Ruang Lingkup 
 
Baik secara tersurat maupun tersirat, ketiga laporan tampak ditulis dengan maksud untuk 
memperluas, memperdalam dan memperkokoh kampanye kebebasan beragama di Indonesia.  

                                                 
4Untuk liputan mengenai laporan WI, lihat misalnya “Koalisi Partai Islam Perlu untuk Representasi Umat,” Kompas, 
Kamis, 11 Desember 2008; “Cases of religious violance up: Report,” Jakarta Post, Tuesday, December 11, 2008; 
“Agama Rentan Jadi Komoditas Politik,” Media Indonesia, Kamis, 11 Desember 2008; “Ratusan Kasus Pluralisme 
& Kebebasan Beragama Tak Selesai,” www.detik.com, Rabu, 10 Desember 2008; dan “Wahid Istitute: Menjelang 
Pemilu Agama Dipolitisasi,” www.okezone.com, Rabu, 10 Desember 2008.  Untuk liputan tentang laporan SI, lihat 
“367 Pelanggaran Agama Terjadi pada 2008,” Koran Tempo, Rabu, 14 Januari 2009; “Palanggaran Kebebasan 
Beragama Meningkat Tahun 2008,” Republika, Rabu, 14 Januari 2009; “Kebebasan Beragama Diwarnai 
Kekerasan,” Tribun Batam, Rabu, 14 Januari 2009; “Ambiguitas Kebebasan Beragama,” www.metanews.com, 
Selasa, 17 Januari 2009; dan “DPR Diminta Kritis Terhadap Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia,” 
Kristiani Pos, Jumat, 16 Januari 2009.  Sedang untuk liputan tentang laporan CRCS, lihat “Politisasi Agama 
Diperkirakan Masih Digunakan Dalam Pemilu 2009,” www.detik.com, Jumat, 13 Januari 2009 dan “Politisasi 
Agama Masih Menjadi Isu Krusial Tahun 2009,” Kristiani Pos, Jumat, 16 Januari 2009. 
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Kesan ini akan diperkuat oleh penelusuran cepat mengenai rekam-jejak masing-masing ketiga 
lembaga atau orang-orang yang menopangnya. 
 
Namun, yang patut disayangkan, hanya SI yang dengan lugas menyatakan bahwa laporannya 
adalah laporan tentang kebebasan beragama.  Sementara itu, laporan WI menggunakan istilah 
payung “pluralisme”, yang cukup mengaburkan inti masalah karena penggunaannya tidak 
disertai oleh rumusan operasional tentang apa maknanya dan apa kaitannya dengan kebebasan 
beragama.  Mengingat bahwa laporan WI adalah laporan tahun pertama, para pembaca juga 
layak bertanya tentang apa makna “kian” dalam judul “Menapaki Bangsa yang Kian Retak”, 
karena kita tak punya laporan pembanding dari WI mengenai situasi kebebasan beragama di 
tahun sebelumnya. 
 
Laporan CRCS juga tidak cukup lugas.  Judul “Kehidupan Beragama” jelas terlalu luas untuk 
apa yang pada kenyataannya dicakup dalam laporan, karena di sana tidak ada laporan mengenai 
fenomena kehidupan keagamaan seperti majlis taklim, misalnya, yang cukup populer di 
masyarakat Indonesia.  Penggunaan “pluralisme sivik” sebagai alat analisis juga harus lebih 
dioperasionalisasikan dan dieksplisitkan hubungannya dengan pluralisme secara umum dan 
kebebasan beragama. 
 
Di masa depan, makin penting bagi kita untuk menulis laporan secara lebih lugas dan terus 
terang. Apalagi tema yang sedang ditulis adalah tema penting tapi juga sensitif seperti kebebasan 
beragama. 
 
Sebelum melangkah ke masalah lain, bagian ini layak ditutup dengan menyebutkan bahwa ketiga 
laporan mengandung diskusi yang cukup detail mengenai aspek-aspek legal kehidupan beragama 
di Indonesia, yang sangat penting diperhatikan.  Pada laporan WI, bagian ini bahkan terasa 
begitu menyita halaman, karena bagian itu membicarakan praktis sejarah lengkap aspek 
ketatanegaraan di Indonesia dalam bidang kehidupan keagamaan.  Sekalipun bisa dimaklumi 
karena ini adalah laporan tahun pertama lembaga itu, laporan sejenis di tahun depan hanya perlu 
mendiskusikan apa yang baru sepanjang periode yang dilaporkan. 
 
Selain itu, di tengah absennya pembahasan mengenai aspek demografis dalam laporan WI dan 
SI, yang cukup mengejutkan, diskusi soal ini dalam laporan CRCS patut diapresiasi secara 
khusus (hal. 5).  Apalagi hal ini dikaitkan dengan kemungkinan bolehnya warganegara Indonesia 
untuk tidak mengisi kolom “agama” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejak 2010 nanti. 
 
Akhirnya, patut juga disayangkan bahwa metode statistik (kuantitatif) kurang digunakan di 
dalam ketiga laporan.  Padahal, pemanfaatan metode ini secara maksimal akan membantu kita di 
dalam menganalisis segi-segi penting tertentu pelanggaran kebebasan beragama: sebarannya 
secara geografis, intensitasnya dari waktu ke waktu, isu atau sub-subisu yang menonjol, para 
pelaku dan korbannya, dan lain sebagainya. 
 
1.2.2. Kebebasan Beragama dan Pelanggarannya 
 
Sekarang kita melangkah ke masalah lain.  Masih terkait dengan butir tentang ruang lingkup di 
atas, laporan SI adalah laporan yang juga paling lugas menetapkan apa yang dimaksud dengan 
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kebebasan beragama dan pelanggarannya.  Dalam butir ini, laporan SI menawarkan arah yang 
harus dipertimbangkan untuk dicontoh di masa depan. 
 
Namun demikian, ada tiga persoalan di sini, yang terkait dengan identifikasi kuat SI terhadap 
negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan harus disalahkan untuk setiap 
pelanggaran kebebasan beragama.  Pertama, pada akhirnya tentu saja memang negara 
(pemerintah) yang harus menjamin tegaknya kebebasan beragama di Indonesia atau di mana pun 
(dan warganegara perlu dan harus mengontrol negara atau pemerintah, lewat pemilu yang 
berlangsung reguler atau tekanan masyarakat sipil kapan saja).  Tapi, agar laporan lebih 
berorientasi kepada pemecahan masalah, kita perlu merinci bagian mana dari negara yang paling 
terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama tertentu.  Terkait dengan soal ini, laporan SI 
sendiri menulis: “Terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, laporan ini menegaskan bahwa 
negara harus mempertanggungjawabkannya baik dengan menghentikan tindakan aktif melanggar 
kebebasan beragama/berkeyakinan, mencabut kebijakan-kebijakan restriktif dan diskriminatif....” 
(hal. 22).  Bukankah ini seperti “membersihkan lantai dengan sapu kotor”?  Pertanyaannya 
kemudian: siapa yang menghukum negara jika sebuah pelanggaran kebebasan beragama terjadi?  
 
Kedua, menekankan hukuman moral saja kepada aparat negara, seperti disebutkan laporan SI,5 
jelas tidak memadai.  Penting bagi kita untuk menegaskan bahwa aparat pemerintah yang 
melanggar harus dihukum oleh atasannya, dan warganegara akan menghukum pimpinan tertinggi 
sebuah pemerintahan lewat pemilu yang demokratis dan berlangsung reguler. 
 
Ketiga, penekanan berlebihan kepada negara bisa membuat kita abai kepada aktor-aktor non-
negara yang sangat mungkin melanggar kebebasan beragama di Indonesia.  Syukur bahwa, 
tampaknya inkonsisten dengan pendekatan umumnya, laporan SI juga memuat berbagai 
pelanggaran akibat gesekan dalam masyarakat. 
 
Dalam butir siapa bertanggungjawab atas pelanggaran kebebasan beragama ini, laporan WI dan 
CRCS lebih peka terhadap kompleksitas masalah.  Dengan begitu, laporan keduanya juga secara 
umum lebih membantu kita di dalam memecahkan masalah yang terkait dengan pelanggaran 
kebebasan beragama tertentu. 
 
1.2.3. Kategori Pelanggaran 
 
Pada butir ini kami menemukan kelemahan mendasar dalam laporan SI dan WI, yang jalan 
keluarnya akan didiskusikan lebih jauh di bab-bab mendatang.  Di bawah ini kami akan 
mendiskusikan kedua laporan ini lebih dulu, sambil menyinggung laporan CRCS sejauh kami 
pandang relevan. 
 

                                                 
5Laporan SI menulis: “Pernyataan-pernyataan pejabat negara yang memprovokasi atau mendorong terjadinya 
intoleransi (condoning), secara legal belum tersedia ruang untuk mempersoalkannya, tetapi karena toleransi adalah 
nilai imperatif demokrasi dan hak asasi manusia, maka keberpihakan dan tindakan intoleransi yang disponsori oleh 
negara (baca: pejabat-pejabat publik) tetap bisa dipersoalkan secara moral. Patut dicatat, bahwa hak asasi manusia 
dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip etik demokrasi dan kemanusiaan yang toleran” (hal. 26, garis 
miring sesuai aslinya). 
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Dalam laporannya, WI menggunakan delapan kategori pelanggaran: (1) penyesatan terhadap 
kelompok/individu; (2) kekerasan berbasis agama; (3) regulasi bernuansa agama; (4) konflik 
tempat ibadah; (5) kebebasan berpikir dan berekspresi; (6) hubungan antarumat beragama; (7) 
fatwa-fatwa keagamaan; dan (8) moralitas dan pornografi.  Kedelapan kategori ini sengaja 
digunakan untuk, tulis WI, “memudahkan pemetaan isu-isu ... pluralisme beragama di Indonesia” 
(hal. 1). 
 
Ada beberapa masalah serius di sini.  Pertama, seperti – cukup aneh, sebenarnya – diakui oleh 
WI sendiri (hal. 2), kedelapan kategori ini bisa saling tumpang-tindih, dan karenanya pasti 
mengurangi manfaatnya sebagai kategori (yang harus kategoris, discrete).  Ini juga memengaruhi 
unit analisis yang digunakan di dalam menghitung pelanggaran kebebasan beragama (lihat di 
bawah).  Selain itu, hal ini juga kurang membantu kita di dalam melihat satu pelanggaran dari 
akar-akar pokoknya (yang kategoris itu) dan upaya mencari jalan keluarnya. 
 
Kedua, dan yang lebih penting dalam konteks advokasi kebebasan beragama, kami melihat 
bahwa beberapa kategori di sana sesungguhnya cukup bermasalah jika disebut sebagai 
pelanggaran kebebasan beragama.  Contoh terbaik untuk butir ini adalah identifikasi fatwa-fatwa 
MUI (atau aktor-aktor lain) sebagai pelanggaran kebebasan beragama karena hal itu merupakan 
aksi “penyesatan terhadap kelompok/individu” (kategori pertama).6

 
Ini isu yang sangat peka dan kita harus sangat hati-hati dalam menyikapinya.  Meskipun 
menyadari kemungkinan dampak fatwa-fatwa itu bagi berkembangnya intoleransi agama dan 
pelanggaran atas kebebasan beragama, kami memandang bahwa fatwa-fatwa penyesatan MUI itu 
sendiri bukan pelanggaran kebebasan beragama karena alasan-alasan berikut: 
 
1. Secara prinsip, atas nama demokrasi dan penegakan hak warganegara untuk bebas beragama, 

negara tidak boleh melarang MUI untuk mengeluarkan fatwa.  Adalah hak MUI, jika bukan 
kewajibannya (menurut sebagian orang), untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, 
terlepas dari apa pun isi fatwa-fatwa itu.  Melarang MUI mengeluarkan fatwa sama saja 
artinya dengan melanggar kebebasan lembaga itu untuk mengutarakan pandangan 
keagamaannya. 

 
2. Pada prinsipnya, bukanlah salah MUI jika lembaga itu begitu dominan dan mengklaim 

mewakili umat Islam Indonesia.  Jika sebagian umat Islam merasa dirugikan oleh fatwa-
fatwa MUI, maka mereka harus lebih rajin menegur lembaga itu dan menggerogoti 
legitimasinya. 

 
3. Jika negara (pemerintah) lebih sering bertanya atau tunduk kepada fatwa lembaga seperti 

MUI dalam memutuskan perkara seperti status Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) daripada 
kepada pandangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), yang jelas berwenang untuk 

                                                 
6Pada hal. 110, WI misalnya melaporkan bahwa pada 16 Januari 2008, MUI Banten mengeluarkan fatwa (Nomor 1 
Tahun 2008) yang menyatakan bahwa ajaran Nursyahidin Salim, yang diajarkan di Pesantren Miftahul Huda, adalah 
ajaran yang sesat dan menyesatkan.  Pesantren ini mengajarkan: (1) bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah Swt. 
di dunia ini melalui prosesi ritual mi`raj yang diartikan sebagai cara bertemu dengan Allah melalui perantaraan 
seorang mursyid (pimpinan tertinggi dalam kelompok tersebut), dan (2) bahwa Baitullah yang hakiki ada dalam 
kepala manusia, bukan di Mekah, Arab Saudi.  Fatwa ini menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk 
melarang penyebaran paham dan ajaran tersebut serta menutup semua tempat kegiatannya. 
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menangani masalah ini, maka lagi-lagi yang harus dipersalahkan bukanlah MUI itu sendiri, 
tetapi negara (pemerintah). 

 
4. Pelanggaran kebebasan beragama baru terjadi ketika fatwa penyesatan MUI diikuti oleh aksi-

aksi kekerasan yang membatasi kebebasan beragama.  Dan dalam kasus ini, yang harus 
diidentifikasi sebagai pelanggaran bukanlah fatwa “penyesatan” itu sendiri, melainkan aksi-
aksi kekerasannya.  Demikian, karena kita tidak bisa menghukum pikiran atau pandangan 
seseorang atau kelompok; yang harus dihukum adalah implikasi pikiran dalam aksi-aksi 
kekerasan. 

 
5. Kita harus mendahulukan prinsip, desain kelembagaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, dan tidak menomorsatukan siapa melakukan apa.  Mengutip Voltaire, seorang 
filsuf Prancis: “Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi hakmu untuk mengutarakan 
pendapat akan saya bela sampai mati.”  Dalam kasus seperti fatwa MUI ini, kita perlu hati-
hati agar tidak terjatuh ke dalam ironi atau tragedi ini: maksud hati membela kebebasan 
beragama, kita justru membatasi kebebasan beragama pihak lain. 

 
Selain menyangkut kategori “penyesatan” di atas, kami juga memiliki kritik-kritik lain terhadap 
kategori-kategori lain yang digunakan dalam laporan WI.  Kritik-kritik ini, dan jalan keluar yang 
kami tawarkan, akan disampaikan secara lebih rinci dalam bab-bab berikut, khususnya bab IV, di 
mana kami akan mendiskusikan masalah-masalah kontroversial sehubungan dengan pengukuran 
kebebasan beragama di Indonesia.  Agar naratif kami dalam bagian ini cukup berimbang, diskusi 
tentang subjudul ini dari laporan WI kami hentikan di sini, karena di sini kami hanya ingin 
menunjukkan satu contoh kelemahan pengkategorian pelanggaran kebebasan beragama dalam 
laporan itu 
 
Namun, harus segera ditambahkan, kritik dalam arah yang sama juga harus disampaikan kepada 
laporan SI.  Meskipun tidak menyebutkan kategori pelanggaran kebebasan beragama seeksplisit 
yang kita temukan dalam laporan WI, standar yang digunakan SI untuk menilai pelanggaran 
kebebasan beragama juga tidak discrete, kadang sangat luas dan elastis, yang hingga tingkat 
tertentu sulit diterima sebagai pelanggaran kebebasan beragama.  Pada hal. 8, misalnya, laporan 
SI mencantumkan daftar “gejala intoleransi dan indikator perilakunya” dari UNESCO (sebuah 
badan di bawah PBB), yang antara lain memasukkan item-item seperti prasangka, 
pengkambinghitaman, pelecehan, bahkan gertakan (bullying) terhadap orang atau kelompok 
tertentu.  Menguatnya gejala-gejala seperti ini tentu merupakan masalah serius yang harus 
dipikirkan dan ditangani oleh para penggiat HAM, tetapi itu sendiri bukan, atau belum tentu, 
merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama.  Di sini, kritik kami atas laporan WI 
mengenai “penyesatan” dalam fatwa-fatwa MUI juga berlaku untuk laporan SI mengenai tema 
yang sama, yang cukup dominan. 
 
Dalam soal standar penilaian ini, laporan CRCS terhitung yang paling hati-hati dibanding dua 
laporan yang lainnya.  Menyangkut fatwa “penyesatan” MUI, misalnya, laporan CRCS menulis 
demikian: “Belajar dari pengalaman tahun 2008 dan sebelumnya – meskipun tidak selalu 
otomatis demikian – pewacanaan ‘sesat’ terhadap sebuah kelompok tertentu di ruang publik 
adalah awal dari kekerasan terhadap kelompok tersebut” (hal. 3, cetak miring dari aslinya).  

 6



Dengan menulis demikian, CRCS tidak langsung mengaitkan fatwa “penyesatan” dengan 
kekerasan atas satu kelompok agama, tetapi memberinya kualifikasi yang penting. 
 
1.2.4. Dasar Penghitungan Pelanggaran 
 
Dalam penulisan laporan tentang tema seperti kebebasan beragama, unit analisis yang digunakan 
untuk menghitung satu atau lain pelanggaran memainkan peran penting.  Demikian, karena hal 
itu memberi gambaran mengenai bobot atau magnitude pelanggaran yang dilaporkan. 
 
Seperti sudah disebutkan, laporan WI menghitung pelanggaran berdasarkan delapan kategori 
yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah disadari bisa tumpang-tindih.  Sebagai contoh, pada 
hal. 101, WI melaporkan pembakaran dan perusakan Pura Sangkareang (terletak di Dusun 
Sangkareang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat), pada 13 
Januari 2008, oleh warga Muslim setempat, yang curiga bahwa perbaikan pura itu bertujuan 
menjadikannya pura terbesar di sana.  Dalam laporan WI, satu peristiwa ini dihitung 
mengandung dua pelanggaran kebebasan beragama, masing-masing dalam kategori (1) konflik 
tempat ibadah dan (2) kekerasan berbasis agama.  Dengan cara perhitungan seperti ini, laporan 
WI menyebutkan bahwa sepanjang 2008, di Indonesia terjadi 234 kali pelanggaran kebebasan 
beragama (hal. 70). 
 
Model penghitungan yang sama juga diterapkan dalam laporan SI.  Pada hal. 69, misalnya, SI 
melaporkan aksi penyegelan masjid Ahmadiyah di kampung Panyairan (Desa Sukadana,  
Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat), oleh puluhan massa Himpunan Santri Bersatu 
(Hisab), Cianjur, pada tanggal 18 Juni 2008.  Dalam laporan SI, dalam peristiwa ini berlangsung 
tiga pelanggaran kebebasan beragama sekaligus, karena hal itu terkait dengan (1) penyegelan 
oleh warga, (2) izin dari aparat kepolisian, bupati dan DPRD, dan (3) penyitaan buku-buku milik 
Ahmadiyah.  Dan dengan model penghitungan seperti ini, SI mengklaim bahwa sebanyak 265 
kali pelanggaran kebebasan beragama telah terjadi di Indonesia sepanjang 2008 yang lalu (hal. 
36). 
 
Kami memandang bahwa cara menghitung demikian kurang membantu kita di dalam mencapai 
tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan laporan: cara penghitungan seperti itu 
mengaburkan bobot satu pelanggaran jika dibandingkan dengan pelanggaran lainnya, yang 
sesungguhnya menjadi esensi terpenting praktik penghitungan.  Itu karena bobot satu 
pelanggaran menurut satu kategori dalam satu peristiwa (event) tidak bisa dibandingkan dengan 
bobot satu pelanggaran menurut satu kategori dalam peristiwa lainnya.  Jika digunakan tamsil, 
itu seperti membandingkan ikan emas (dalam jenis ikan) dengan durian Lampung (dalam jenis 
buah-buahan) untuk menilai keragaman makhluk Tuhan di atas bumi.  Dalam hal ini, 
perbandingan akan lebih bermakna jika dilakukan di antara dua jenis yang berbeda dari buahan 
bernama durian atau dua jenis yang berbeda tetapi sama-sama ikan. 
 
Dalam bab berikut kami akan mengusulkan cara perhitungan yang lain, yakni yang didasarkan 
atas event atau peristiwa pelanggaran.  Inilah unit analisis yang lebih memadai untuk menghitung 
satu pelanggaran, karena hal ini akan lebih membantu kita di dalam menilai bobot pelanggaran 
dan pencarian jalan keluarnya. 
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1.3. Kekuatan dan Kelemahan Ketiga Laporan: Aspek Teknis Pelaporan 
 
Di bagian ini kami akan mendiskusikan aspek-aspek teknis penulisan laporan: sumber-sumber 
yang digunakan untuk penulisan laporan, akurasinya, dan kelengkapan naratifnya.  Kami 
memandang penting aspek teknis pelaporan ini, karena hal ini juga akan menentukan sejauh 
mana laporan akan dipandang dapat diandalkan atau tidak. 
 
1.3.1. Sumber Penulisan Laporan 
 
Seperti sudah disebutkan, dengan tingkat variasi yang berbeda, ketiga laporan didasarkan atas 
observasi langsung, pendalaman melalui diskusi terfokus dengan para pihak, dan liputan media 
massa.  Dalam hal sumber ini, laporan SI memiliki dukungan sumber paling lengkap dan 
bervariasi: selain didasarkan atas pemantauan di 10 wilayah di Indonesia, diskusi terfokus di 
lima wilayah, monitoring media massa, riset dari lembaga-lembaga keagamaan, laporan ini juga 
ditulis berdasarkan wawancara dengan otoritas pemerintah.  Itu sebabnya, laporan SI mencakup 
deskripsi cukup mendalam mengenai situasi kebebasan beragama di 10 wilayah yang dipantau.  
Namun, di tengah sumber yang cukup lengkap tapi bervariasi itu, patut disayangkan bahwa kita 
tidak menemukan keterangan mengenai bagaimana sumber-sumber di atas digunakan dalam 
penulisan laporan, khususnya ketika terjadi perbedaan data atau penafsiran atas data mengenai 
peristiwa tertentu dalam sumber-sumber tersebut. 
 
Sementara itu, laporan WI sebagiannya bersumber dari terbitan bulanan lembaga itu, berjudul 
Monthly Report on Religious Issues (MroRI), dan sebagiannya lagi bersumber dari bahan-bahan, 
termasuk media massa dan laporan para pelapor jaringan WI, yang diolah WI.  Sayangnya, 
seperti dalam laporan SI, kita juga tidak menemukan pencantuman sumber yang lengkap di sini.  
Tanpa bermaksud meragukan kredibilitas jaringan pelapor WI, harus disebutkan bahwa dalam 
penelitian sosial apa pun, jaringan sendiri belum tentu merupakan sumber yang lebih dapat 
diandalkan dibanding media massa, misalnya.  Itu karena media massa akan dibaca dan dikontrol 
oleh publik pembacanya, sedang laporan oleh jaringan sendiri belum tentu demikian. 
 
Dari segi sumber penulisan ini, laporan CRCS adalah laporan yang sumbernya paling terbatas.  
Laporan ini ditulis hanya berdasarkan bacaan atas liputan media massa nasional (juga lokal jika 
dianggap perlu), laporan WI dan SI yang sudah diumumkan, dan sejumlah sumber sekunder 
seperti hasil survei dan riset pihak lain.  Maka dapat dimaklumi jika laporan ini terasa kurang 
sekali konteks atau warna lokalnya.  Untungnya, keterbatasan ini dapat ditutupi oleh ketajaman 
para penulisnya di dalam memilih isu-isu keagamaan yang penting sepanjang 2008 lalu.  Selain 
aspek demografis seperti sudah disebutkan di atas, laporan CRCS juga menarik perhatian karena 
laporan ini secara khusus mendiskusikan tema seperti keberagamaan anak-anak muda dan tubuh 
perempuan sebagai lokus perdebatan keagamaan, dengan memanfaatkan bahan-bahan sekunder 
sebagai sumber penulisan. 
 
1.3.2. Kejelasan, Kelengkapan dan Akurasi Data 
 
Dari segi teknis penulisan, salah satu kunci kredibilitas laporan adalah kejelasan, kelengkapan 
dan akurasi data yang disampaikannya.  Dari segi ini, kita patut bersyukur karena ketiga laporan 
menyajikan data yang bisa disebut melimpah, hasil kerja keras dan ketekunan yang harus dipuji  
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Tabel-tabel khusus yang ditampilkan dalam laporan WI dan CRCS juga sangat membantu para 
pembaca.  Selain itu, kejelian para penulis laporan SI di dalam mengkhususkan kasus-kasus 
pelanggaran kebabasan beragama yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), untuk 
menunjukkan begitu dominannya kasus-kasus ini di tahun 2008, patut dihargai tinggi. 
 
Namun, kami masih mencatat sejumlah kelemahan dalam ketiga laporan, yang harus diperbaiki 
di masa depan.  Menyangkut ketidakjelasan data, salah satu contohnya kami temukan dalam 
laporan WI.  Pada hal. 109, WI melaporkan: “Sebagian masyarakat muslim di sekitar Kalicode 
menghembuskan adanya fenomena perpindahan agama dari muslim menjadi nonmuslim 
masyarakat akibat adanya kristenisasi yang dilakukan di pinggir Kalicode sebelah timur dan 
sebelah barat melalui program pengentasan kemiskinan dengan memberi modal usaha dan 
sembako pada warga muslim dengan bukti adanya 20-an warga muslim pindah agama. 1) MUI 
menggelar pangajian besar-besaran dengan materi bahaya Kristenisasi dan diakhiri dengan 
pembagian sembako; 2) setelah acara pengajian muncul pemetaan di masyarakat sekitar yang 
menjurus konflik agama, karena muncul stigma-stigma kristen kepada warga tertentu.”  Narasi 
yang cukup panjang ini, yang kami kutip apa adanya, teramat sulit untuk dimengerti. 
 
Menyangkut ketidaklengkapan, salah satu contohnya dapat kita lihat dalam laporan WI mengenai 
serangan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) terhadap acara Sekber (Sekolah Bersama) di 
kebun buah Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, yang diikuti 150 anggotanya (hal. 104).  
Menyangkut kapan peristiwa itu terjadi, laporan WI hanya menyebutkan bahwa hal itu terjadi 
pada awal Februari  Ini patut disayangkan, karena sebenarnya tidak sulit untuk menemukan data 
bahwa peristiwa ini terjadi persisnya pada 5 Februari 2008. 
 
Ketidaklengkapan sejenis juga kita temukan dalam laporan SI mengenai bentrok antara warga 
Muslim setempat dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Lombok Timur, Nusa Tenggara 
Barat.  Dalam laporannya (hal. 73), SI hanya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada awal 
Maret  Lagi-lagi ini patut disesalkan, karena sesungguhnya tidak sulit untuk menemukan data 
bahwa peristiwa ini persisnya terjadi pada 14 dan 15 Maret 2008. 
 
Kelemahan juga ditemukan dalam akurasi data yang disampaikan.  Misalnya, laporan SI (hal. 54) 
menyebutkan, pada 2 Mei 2008, “Polisi menahan seorang perempuan bernama Rohmawati 
Oktaria Tobing atau ROT karena ROT kedapatan mengedarkan VCD berisi propaganda yang 
mendiskreditkan Islam sebanyak 15 keping di Padang.”  Penyebutan tanggal di atas tidak akurat 
karena, menurut banyak laporan media massa, peristiwa itu terjadi pada 26 Mei 2008. 
  
Contoh sejenis bisa juga ditemukan dalam laporan WI.  Pada hal. 90, dilaporkan bahwa 
pengrusakan Masjid Al-Istiqamah, milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Sadasari, Kecamatan 
Argapura, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dilakukan oleh 300 orang.  Akurasi data ini patut 
dipertanyakan, karena sumber-sumber lain (misalnya Koran Tempo dan Pikiran Rakyat) 
menyebutkan bahwa jumlahnya puluhan orang saja. 
 
1.4. Kesimpulan 
 
Di atas sudah didiskusikan kekuatan dan kelemahan ketiga laporan.  Sambil menyambut baik 
rilis ketiga laporan karena hal itu akan makin memperkuat dan memperluas jangkauan kampanye 
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kebebasan beragama di Indonesia, kami memandang bahwa ketiga laporan mengandung 
sejumlah keterbatasan dan kelemahan yang perlu dan harus diperbaiki di masa depan.  Hal itu 
terutama menyangkut kelugasan di dalam menentukan ruang lingkup kebebasan beragama yang 
dilaporkan, kategorisasi pelanggaran, pengukurannya, dan penulisannya secara teknis. 
 
Dengan mempertimbangkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dari ketiga laporan di atas, 
juga pelajaran yang kami peroleh dari penulisan laporan tentang subyek yang sama di dunia 
internasional, dalam bab berikut kami akan memaparkan dan mendiskusikan bagaimana idealnya 
sebuah laporan kebebasan beragama di Indonesia ditulis.  Hal itu mencakup baik aspek 
metodologis maupun teknis pelaporannya.  Saran kami: di masa depan laporan kebebasan 
beragama sebaiknya ditulis secara lebih lugas, dengan kategori pelanggaran yang lebih tegas, 
pengukuran lebih sistematis, dan keterangan mengenai cara pengumpulan dan pengambilan data 
yang lebih lengkap.*** 
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BAB II 
MEMBAYANGKAN LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: 

KONTEKS, RUANG LINGKUP, METODOLOGI 
 
 

2.1. Pendahuluan 
 
Sesudah mendiskusikan laporan The Wahid Institute (WI), SETARA Institute (SI), dan Center 
for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), pada bab lalu, pada bab ini kami akan 
memaparkan gambaran ideal kami tentang bagaimana laporan kebebasan beragama di Indonesia 
ditulis.  Hal ini mencakup rumusan tentang apa itu kebebasan beragama dan pelanggaran atasnya 
dan bagaimana hal itu diukur dan dilaporkan secara memadai 
 
Selain dari ketiga laporan di atas, bayangan ideal ini kami turunkan dari bacaan kami atas 
berbagai laporan sejenis di dunia, yang kami kontekstualisasikan dengan situasi Indonesia.  
Dengan begitu, kami hendak mengikuti apa yang menjadi arus utama di dunia, sambil mencoba 
membawa masuk wacana Indonesia ke dalam arus utama wacana global.  Prinsip kami: manusia 
memang berbeda, justru karena pada saat yang sama mereka memiliki sejumlah kesamaan. 
 
Dengan pertimbangan di atas, bab ini akan diawali dengan paparan dan diskusi tentang dua 
laporan kebebasan beragama yang menonjol di dunia, yang menjadi inspirasi kami, selain ketiga 
laporan pada bab lalu.  Sesudah itu, kami akan memaparkan rumusan kami, dalam berbagai segi. 
 
2.2. Belajar dari Dua Laporan: Kualitatif dan Kuantitatif 
 
Sejalan dengan makin gencarnya kampanye untuk memperluas dan memperkuat kebebasan 
beragama, sebagai bagian dari kebebasan sipil dan politik, para sarjana dan penggiat HAM di 
dunia mulai mengembangkan cara-cara baru untuk memahami secara lebih mendalam dan 
mengukur secara lebih persis kebebasan beragama atau pelanggaran atasnya.  Hal ini ditandai 
oleh makin solidnya laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dirilis Departemen Luar 
Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS).  Belakangan, beranjak dari kritik atas laporan di atas, para 
sarjana dan penggiat HAM lain mulai mengembangkan pendekatan dan teknik-teknik baru di 
dalam mengukur kebebasan beragama.  Salah satunya yang paling menonjol adalah laporan yang 
dikeluarkan oleh Center for Religious Freedom (2008).  Jika laporan Deplu AS bersifat 
kualitatif, dalam laporan kedua ini ada upaya-upaya untuk kuantifikasi yang manfaatnya tidak 
kecil 
 
2.2.1. Laporan Deplu AS 
 
Sejak September 1999, Deplu AS mengeluarkan laporan tahunan tentang kebebasan beragama di 
dunia, dengan yang terakhir dirilis pada 19 September 2008.  Laporan ini mendokumentasikan 
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pelanggaran dalam lima kategori pokok.7  Pertama, pelanggaran paling berat, di bawah rezim-
rezim totalitarian dan otoritarian yang hendak mengontrol ekspresi keagamaan warganya.  
Rezim-rezim ini memandang kelompok-kelompok tertentu sebagai musuh negara karena 
keyakinan agama mereka dipandang mengancam keamanan atau stabilitas negara. 
 
Kedua, pelanggaran dalam konteks permusuhan negara terhadap kelompok-kelompok agama 
minoritas tertentu atau yang tidak disukai.  Sekalipun tidak mengontrol penuh kelompok-
kelompok itu, beberapa pemerintahan mengancam kelompok-kelompok agama minoritas itu dan 
membiarkan pelanggaran masyarakat atas hak-hak mereka. 
 
Ketiga, pelanggaran akibat kegagalan negara dalam menangani kekuatan-kekuatan sosial yang 
tidak toleran terhadap kelompok-kelompok agama tertentu.  Di negara-negara ini, konstitusi 
yang ada mungkin saja sudah melarang diskriminasi agama, tapi alat-alat negara gagal mencegah 
terjadinya serangan atau pelecehan yang mencederai kelompok-kelompok agama tertentu. 
 
Keempat, pelanggaran yang terjadi ketika pemerintah membuat undang-undang atau peraturan 
atau menerapkan kebijakan tertentu yang mengistimewakan agama-agama mayoritas dan 
merugikan minoritas.  Situasi ini seringkali terjadi akibat dominasi historis kelompok mayoritas 
tertentu di satu negara, yang memunculkan bias yang terlembagakan dan merugikan kelompok-
kelompok agama minoritas, baik baru maupun lama. 
 
Kategori kelima melibatkan praktik diskriminatif atas agama-agama tertentu dengan 
mengidentifikasi agama-agama itu sebagai sekte atau aliran berbahaya.  Pelanggaran ini bisa 
terjadi bahkan di negara-negara di mana kebebasan beragama secara umum sudah dihormati. 
 
Lepas dari beberapa kelemahan yang nanti akan didiskusikan, laporan ini patut dipuji karena 
kelengkapan negara yang dicakupnya.  Untuk periode antara Juli 2007 dan Juli 2008, laporan itu 
mencakup 198 negara. 
 
Laporan ini juga patut dipuji karena ia seakurat mungkin mencoba mendokumentasikan 
perkembangan positif dan negatif dalam kebebasan beragama di satu negara.  Dan karena 
laporan ini sifatnya tahunan, kita jadi dimungkinkan untuk melihat ups and downs kebebasan 
beragama satu negara tahun demi tahun.   
 
Tapi, yang tak kalah penting, laporan ini juga patut dipuji karena lima kategori yang digunakan, 
khususnya yang keempat dan kelima, sensitif terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran 
kebebasan beragama yang sering dianggap bukan pelanggaran.  Kita sudah sering menemukan 
bagaimana sebuah pemerintahan mengistimewakan tafsir tertentu atas satu doktrin agama, yang 
mengakibatkan persekusi atas golongan agama yang sama tetapi mendukung tafsir lain. 
 
Sayangnya, sekalipun mencakup semua negara di dunia, laporan Deplu AS di atas hanya 
mendeskripsikan apa yang terjadi di masing-masing negara, dan tidak dengan sengaja 

                                                 
7Deplu AS mengeluarkan laporan ini untuk memenuhi salah satu missi utamanya, yakni mempromosikan kebebasan 
beragama di dunia.  Tujuan khususnya adalah untuk mendokumentasikan berbagai tindakan pemerintah yang terkait 
dengan kebebasan beragama, baik yang negatif atau pun yang positif.  Laporan ini bisa diunduh melalui alamat: 
http://www.state.gov/g/drl/irf/ 
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membandingkannya satu sama lain.  Ini patut disayangkan karena perbedaan yang ada di antara 
satu dan lain negara, yang tampak jika perbandingan seperti itu dilakukan, bisa membuka mata 
kita akan kelemahan-kelemahan tertentu dalam penghormatan kita akan kebebasan beragama. 
 
Kelemahan lainnya adalah bahwa laporan itu bermula dari draft yang dipersiapkan oleh berbagai 
kedutaan besar AS di dunia.  Karenanya, ada kecenderungan bahwa isinya terlalu lunak, karena 
bisa diduga bahwa para duta besar tidak mau bermusuhan, atau terlibat dalam konfrontasi, 
dengan pemerintah di mana mereka bertugas. 
 
Dan akhirnya, meskipun serba mencakup, kelima kategori yang digunakan di atas tidak cukup 
discrete untuk memilah-milah berbagai pelanggaran secara persis.  Itu karena kelima kategori di 
atas lebih dimaksudkan untuk menakar besar atau kecilnya pelanggaran, berdasarkan jenis 
pemerintahan atau rezim yang berkuasa di satu negara. 
 
2.2.2. Laporan Center for Religious Freedom: Pengukuran Tiga Dimensi 
 
Selain menunjukkan perlunya pelapor independen, kritik-kritik di atas menunjukkan perlunya 
standar yang universal untuk mengukur kebebasan beragama.  Penyusunan standar ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi para penggiat HAM, karena disadari bahwa bagaimana agama 
dijalankan dan diatur sangat tergantung pada agama tertentu, praktik pemeluk agama-agama itu, 
dan rezim atau negara tempat di mana agama itu berada.  Dengan kata lain, walau dimaksudkan 
berlaku universal, standar itu harus juga sensitif terhadap konteks lokal agama atau negara 
tertentu.  Misalnya, bagaimana mengukur dukungan pemerintah kepada agama tertentu, padahal 
Islam tidak memiliki struktur kependetaan yang formal seperti yang ada dalam agama Katolik? 
 
Pada gilirannya, khususnya untuk tujuan perbandingan antarnegara (sebenarnya juga 
antarwilayah di dalam satu negara), standardisasi di atas juga harus disederhanakan dalam 
bentuk kuantifikasi atas semua informasi yang diperoleh.  Kuantifikasi dengan sendirinya 
mengakibatkan penyederhanaan, yang tak bisa dihindari, karena tanpanya perbandingan sulit, 
kalau bukan mustahil, dilakukan dengan efektif. 
 
Dalam Religious Freedom in the World (2008), disunting Paul A.  Marshal, terutama dua hal 
itulah yang hendak diusahakan solusinya.  Dalam laporan ini, yang diterbitkan oleh Center for 
Religious Freedom,8 rekor kebebasan beragama negara-negara tertentu diukur berdasarkan tiga 
dimensi pembatasan atau pelanggaran kebebasan beragama.  Tiga dimensi ini, yang pertamakali 
dikembangkan oleh Brian Grim dan Roger Finke (2006), dianggap mampu untuk diterapkan 
secara universal. 
  
Dimensi pertama adalah regulasi negara, undang-undang dan peraturan pemerintah, yang 
membatasi kebebasan beragama.  Dalam dimensi ini, yang disoroti bukan saja apakah undang-
                                                 
8Lembaga ini berinduk pada Hudson Institute di AS.  Lembaga ini bertindak semacam cabang dari Freedom House, 
badan internasional yang terkenal menyoroti kebebasan sipil dan politik di dunia dan yang setiap tahun 
mengeluarkan laporan Freedom in the World.  Berbeda dari induknya, Center for Religious Freedom khusus 
menyoroti kebebasan beragama.  Pengkhususan ini dianggap penting karena kebebasan beragama mencakup 
beberapa segi HAM dalam dua pengertian: (1) Kebebasan badan atau organisasi tertentu, atau rumah ibadah, 
lembaga-lembaga agama, dan seterusnya, bukan individual; dan (2) Kebebasan seseorang di dalam menjalankan 
praktik-praktik agama – beribadah, berpakaian, berdakwah, dan lain sebagainya 
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undang atau peraturan negara menghormati kebebasan beragama, tapi juga apakah undang-
undang atau peraturan itu dijalankan.  Yang juga disoroti adalah apakah pemerintah turut campur 
dalam mengatur kebebasan seseorang beribadah, berorganisasi, berdakwah, dan lainnya. 
 
Dimensi kedua adalah pengistimewaan atau favoritisme pemerintah terhadap kelompok-
kelompok agama tertentu.  Dimensi ini seringkali kurang diperhatikan, karena hal itu sudah 
dianggap “natural”, given, di satu konteks nasional tertentu.  Pengistimewaan ini melibatkan, 
dalam istilah ekonomi, sanksi-sanksi “positif” tertentu, di mana perlakuan khusus atas 
kelompok-kelompok agama tertentu mengakibatkan meningkatnya kebebasan kelompok-
kelompok itu dengan ongkos – artinya, makin merosotnya – kebebasan kelompok-kelompok 
agama lainnya.  Salah satu bentuk pengistimewaan itu adalah bahwa kelompok-kelompok 
tersebut memperoleh dana publik atau keringanan pajak untuk pembangunan atau pengurusan 
tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya. 
 
Dimensi ketiga adalah regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.  Di sini, yang 
disoroti adalah sejauh mana kelompok-kelompok agama tertentu membatasi kebebasan 
beragama kelompok-kelompok lain.  Seperti dapat disaksikan di Indonesia, regulasi sosial ini 
kadang bisa lebih membatasi kebebasan beragama seseorang atau satu kelompok dibanding 
pemerintah atau aturannya.  Di negara-negara lain seperti Pakistan atau Afghanistan, misalnya, 
praktik perpindahan agama, misalnya, bisa mengakibatkan kematian.  Dalam dimensi ini juga 
disoroti kasus di mana kelompok-kelompok agama tertentu mendukung atau menentang 
pemerintah, sehingga dari sana muncul peraturan tertentu yang berakibat pada terhambatnya 
kebebasan beragama satu kelompok.  Di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa tumbuhnya 
perda-perda bernuansa Syari`ah adalah salah satu contoh gejala ini. 
 
Untuk mengukur ketiga dimensi di atas, laporan ini juga memanfaatkan tiga indeks yang 
dikembangkan Grim dan Finke, yakni Government Regulation of Religious Index (GRI), 
Government Favoritism of Religion Index (GFI), dan Social Regulation of Religion Index (SRI).9  
Dalam laporan, ketiga indeks ini digabungkan, untuk memperoleh skor keseluruhan kebebasan 
beragama sebuah negara. 
 
Untungnya, selain berisi laporan kuantitatif yang terdiri dari angka-angka yang dihasilkan dari 
menghitung ketiga indeks di atas, laporan ini juga menyertakan deskripsi naratif mengenai 
kebebasan beragama di satu negara, lengkap dengan data-data pokok tentang negara-negara 
bersangkutan.  Laporan ini juga membahas tema-tema menonjol tertentu dalam perkembangan 
(kemajuan dan kemerosotan) kebebasan beragama dalam periode yang sedang dilaporkan. 
 
2.2.3. Catatan tentang Indonesia dari Dua Laporan 
 
Apa yang bisa dipelajari dari kedua laporan di atas, juga dari ketiga laporan yang sudah 
didiskusikan pada bab sebelumnya, untuk penulisan laporan tentang kebebasan beragama di 
Indonesia?  Kami mencatat empat hal pokok, yang nantinya akan memengaruhi rumusan kami 
sendiri. 
 
                                                 
9Untuk memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai ketiga indeks, dalam Lampiran I naskah ini kami sertakan 
keterangan mengenainya, berikut pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk menyusun indeks itu.  
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Pertama, kedua laporan di atas, terutama laporan Center for Religious Freedom, patut ditiru 
karena kesediannya untuk berkata apa adanya mengenai keadaan kebebasan beragama satu 
negara, dengan antara lain menyeimbangkan laporan perkembangan yang negatif maupun positif.  
Kedua laporan ini dengan lugas dan langsung berbicara tentang kebebasan beragama dalam 
berbagai seginya, seperti kami pujikan dalam laporan SI dan kurang kami peroleh dari laporan 
WI dan CRCS. 
 
Kedua, kami memandang bahwa ketiga dimensi dalam laporan Center for Religious Freedom – 
regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi sosial – menawarkan kategori-kategori 
paling discrete untuk mengukur kebebasan beragama.  Hanya saja, dalam konteks Indonesia, 
kami memandang bahwa dimensi favoritisme pemerintah sulit untuk diterapkan, dan karenanya 
dimensi ini akan kami hilangkan dalam rencana pelaporan kami.  Seperti dapat dilihat dalam 
kuesioner di Lampiran I, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi ini sangat konkret, 
yakni seberapa adil distribusi subsidi yang diberikan pemerintah pada kelompok-kelompok 
agama.  Sejauh ini, yang tampaknya diterapkan di Indonesia adalah prinsip keadilan 
proporsional, di mana mayoritas Muslim memperoleh keistimewaan tertentu dari pemerintah.10  
Selama penerapan ini tidak menimbulkan debat nasional yang berarti dan kebijakan yang 
melandasinya diubah, penggunaan dimensi favoritisme negara menjadi kurang relevan di 
Indonesia, karena dimensi itu kurang menggambarkan perkembangan kebebasan beragama di 
Indonesia.11

 
Ketiga, kami berpandangan bahwa baik aspek kualitatif maupun kuantitatif laporan akan sama-
sama bermanfaat.  Itu sebabnya, selain memaparkan perkembangan yang ada secara umum, 
laporan kami juga akan menganalisis perkembangan itu dari berbagai segi: sebaran menurut 
wilayah tertentu, pelaku dan korban, isu-isu yang menonjol, dan seterusnya.  Untuk kepentingan 
yang terakhir, analisis kuantitatif atas dasar kategori yang tegas akan sangat membantu. 
 
Akhirnya, keempat, belajar dari laporan Center for Religious Freedom, menarik juga untuk 
memikirkan kemungkinan membuat ranking kualitas kebebasan beragama di antara berbagai 
wilayah di Indonesia.  Ini sangat dimungkinkan karena Indonesia dicirikan antara lain oleh 
terkonsentrasinya pemeluk agama tertentu di wilayah tertentu.  Dengan begitu kita bisa menilai 
bahwa jangan-jangan hambatan untuk membangun rumah ibadah tidak saja dialami oleh umat 
Kristen di Jawa, tetapi juga oleh umat Islam di daerah seperti Manado, Sulawesi Utara, misalnya. 
 
2.3. Konteks Pelaporan Kebebasan Beragama di Indonesia: Cita dan Fakta 
 
Sekarang kami akan khusus mendiskusikan konteks legal dan konstitusional dari wacana 
kebebasan beragama di Indonesia, yang akan turut membentuk rumusan operasional kami 
tentang kebebasan beragama dan pelanggarannya.  Diskusi ini penting dilakukan karena alasan 
yang sebenarnya sederhana dan sangat jelas tapi juga sering dilupakan: bahwa sebagai laporan 

                                                 
10Selain prinsip keadilan proporsional, dikenal pula prinsip keadilan distributif, di mana masing-masing kelompok 
agama memperoleh bagian subsidi yang sama dari pemerintah. 
11Walaupun data statistik keagamaan di Indonesia layak dipertanyakan keabsahannya, tidak dapat disangkal bahwa 
terdapat perbedaan proporsi antara agama mayoritas yang dipeluk masyarakat (Islam) dengan agama-agama lain. 
Berdasarkan Sensus BPS 1990 dan Supas BPS 2005, Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas 
masyarakat Indonesia: 87.20% (1990) dan naik menjadi 88.58% (2005). Lihat Tabel I laporan CRCS (hal. 2). 
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tahunan, laporan yang hendak dibuat sebaiknya hanya memaparkan dan mendiskusikan apa yang 
berlangsung dalam periode tahun yang dilaporkan, termasuk hal-hal yang menyangkut regulasi 
negara. 
 
Dari diskusi di bawah ini kami ingin menegaskan dua hal, yakni: (1) sekalipun rentan dan 
kontroversial, kebebasan beragama di Indonesia sudah memiliki jaminan konstitusional yang 
cukup kuat; dan (2) masalah-masalah yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia 
sebagian besarnya tumbuh dari masih ditemukannya sejumlah perangkat undang-undang yang 
tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-aturan teknis yang bisa menegakkan 
jaminan kebebasan beragama di atas. 
 
2.3.1. Jaminan Kebebasan Beragama 
 
Hubungan negara dengan agama di Indonesia adalah upaya untuk terus mencari kompromi atau 
jalan tengah.  Umum diketahui, Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara 
kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan 
nasionalis-sekular.  Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang 
terkenal, “bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekular”12  Sampai saat ini, 
Pancasila memang memberi jalan tengah, kompromi yang bisa diterima untuk mengelola 
kemajemukan, pada satu sisi, sekaligus menjaga kesatuan, pada sisi lain. 
 
Tapi kompromi itu selalu rentan, goyah, dan sering menimbulkan masalah pelik jika ditempatkan 
dalam konteks kebebasan beragama.  Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa segi berikut. 
 
Pertama, rumusan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, membuka ruang debat 
penafsiran yang tak kunjung selesai.  Seperti dikatakan Olaf Schumann, “Istilah ‘ketuhanan’ 
merupakan istilah yang sangat abstrak; bukan ‘Tuhan’, melainkan ‘ketuhanan’, suatu prinsip 
mengenai Tuhan, tetapi bukan Tuhan sendiri.  Oleh karena itu, ia pun sangat sulit diterjemahkan 
ke dalam bahasa asing.  Dalam bahasa Inggris barangkali dapat diterjemahkan dengan istilah 
divinity, bukan ‘deity’ atau ‘God’, dan dalam bahasa Jerman Gottheit atau Gottlichkeit  Ia pun 
bukan Gott  Hanya teologi yang dapat menjelaskan dengan memberikan definisi mengenai apa 
yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata” (dikutip dari Aritonang 2004: 256). 
 
Boleh jadi hanya teologi yang dapat menjelaskan, akan tetapi dalam sejarah ruang debat itu lebih 
merupakan tarik menarik kepentingan politis ketimbang teologis!  Rumusan itu rentan untuk 
ditafsirkan dalam kerangka tauhid Islam (atau lebih luas: asas monoteisme) bahwa “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” tidak lain adalah “Keesaan Tuhan”.  Hal ini jelas terlihat ketika prinsip tersebut 
diterjemahkan ke dalam batang tubuh konstitusi, seperti nyata dalam diskusi di bawah ini. 
 
Kedua, terkait dengan soal di atas, kerancuan itu memperoleh wajah konkret dalam rumusan 
pasal 29 UUD 1945 yang problematis.  Dalam ayat 1 pasal itu ditegaskan, “Negara berdasarkan 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian dijelaskan, dalam penjelasan resmi, “Ayat ini 
menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.  Ada beberapa 

                                                 
12Dikutip dalam Munhanif (1998: 229).  Walau mungkin bukan berasal dari Mukti Ali sendiri, tapi rumusan tersebut 
menjadi sangat terkenal dan selalu didengang-dengungkan sepanjang Orde Baru, sehingga hampir bisa dikatakan 
sebagai “rumusan resmi” model relasi antara agama dengan negara dalam konteks Pancasila. 
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masalah: apakah ini berarti penegasan prinsip tauhid (paham monoteisme), dan karena itu negara 
sudah mengambil salah satu paham ketuhanan tertentu?  Jika tafsiran itu benar, bagaimana 
dengan agama-agama atau kepercayaan yang bukan monoteis, atau bahkan non-teis, apalagi a-
teis?  Selain itu, apa alasannya sehingga negara butuh menegaskan dasar kepercayaannya?13

 
Begitu juga, ayat 2 pasal yang sama membuka rangkaian persoalan yang selalu diperdebatkan.  
Di situ diberikan jaminan, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”.  Ayat ini, boleh dibilang, menjadi locus classicus perbantahan tentang 
eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan lokal (local beliefs) yang seyogianya dibedakan dari 
kelompok-kelompok keagamaan (religions).  Tapi, jika dicermati latar belakang penyusunannya, 
frase “dan kepercayaannya itu” tidak merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan 
yang ada, melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat Islam.14

 
Akhirnya, ketiga, rumusan pasal itu, khususnya ayat 1, sering menjadi semacam “justifikasi 
konstitusional” bagi campur tangan intensif negara dalam urusan agama.  Jika dibaca cukup 
teliti, berbagai perundang-undangan dan peraturan seputar kehidupan beragama yang ada dibuat 
atas dasar dan mengacu pada penegasan pasal 29 UUD 1945.  Seperti ditengarai laporan SI (hal. 
85), dan akan kami diskusikan lebih jauh pada bab yang akan datang, “Pasal 29 UUD RI adalah 
pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif 
terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan”.15

 
Untungnya, bubarnya Orde Baru pada Mei 1998 membuka peluang historis untuk mewujudkan 
cita-cita pemerintahan konstitusional.  Dalam soal ini, terobosan paling penting dicapai lewat 
empat kali amandemen UUD 1945 (antara 1999-2002) guna mengubah staatsidee negara 
integralistik yang menjadi sandaran rezim Orde Baru.  Kita tahu bahwa paham integralistik, yang 

                                                 
13Di masa lalu, persoalan senada sempat menjadi perhatian K.H. Agoes Salim, seorang tokoh Islam dan pejuang 
kemerdekaan terkemuka.  Dalam salah satu esainya, yang meninjau kedudukan Kementrian Agama, ia memberi 
tafsir terobosan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa.  Ia menulis: “Dapatkah atas asas negara itu kita mengakui 
kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan?  Atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilangan 
atau berbagi-bagi? [..]  Tentu dan pasti!  Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar tiap-
tiap negara yang mempunjai adab dan kesopanan, mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekadar 
dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar hak-hak pergaulan dan orang masing-masing, 
jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai”.  Lihat Salim (t.t.: 223, ejaan sudah 
disesuaikan)  Sayangnya, terobosan penafsiran terhadap implikasi sila pertama Pancasila itu hanya menjadi suara 
pinggiran, dan hampir dilupakan dalam pergulatan selanjutnya. 
14Usul tambahan frase yang dicetak miring datang dari Mr. K.R.M.T.  Wongsonagoro,  Bupati Sragen yang menjadi 
anggota Panitia Kecil Perancang UUUD pada rapat tanggal 13 Juli 1945.  Kita tidak memiliki rekaman langsung 
proses penyusunan pasal itu.  Namun risalah yang ada memperlihatkan, usulan itu didasarkan atas pertimbangan 
bahwa pasal itu “mungkin diartikan, bahwa negara boleh memaksa orang Islam untuk menjalankan syari’at agama”. 
Jika rekaman ini diterima, maka frase tersebut memang tidak merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok 
kepercayaan. Lihat Saafroedin Bahar, dkk. (1995: 225, cetak miring ditambahkan).  
15Berangkat dari pengakuan dasar kepercayaannya itu, maka negara seakan-akan memperoleh mandat untuk 
memasuki dan mengatur ranah keagamaan.  Padahal, seperti diperlihatkan Hyung-Jun Kim (2004), pasal 29 UUD 
1945 sesungguhnya memiliki tiga cacat fundamental dalam kaitannya dengan kebebasan beragama: (a) tidak jelas 
dalam soal relasi agama dengan negara; (b) tidak jelas sampai sejauh mana pemerintah dapat mencampuri ranah 
internal agama; dan (c) tidak menjamin apakah seseorang dapat menyebarluaskan paham keagamaannya.  Persis 
dalam ketiga soal itulah, terutama soal penyebarluasan paham keagamaan, masalah kebebasan beragama selalu 
sengit diperdebatkan di negara ini. 
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menjiwai perumusan UUD 1945, seperti ditunjukkan Simandjuntak (1997), menjadikan UUD 
1945 rentan dipakai sebagai justifikasi rezim-rezim totaliter.  Sebab, dalam paham itu, ditengarai 
bahwa: (1) ada cita-cita kesatuan antara sang pemimpin dengan rakyat (jumbuhing kawula ing 
gusti) sehingga sang pemimpin tidak dapat diminta pertanggunganjawaban; (2) sebagai 
akibatnya, kekuasaan eksekutif (presiden) boleh dibilang bersifat mutlak; dan (3) menafikan 
HAM dan kebebasan individu.  Paham inilah yang diterobos lewat proses amandemen UUD 
1945, dengan menegaskan adanya pemilahan kekuasaan ke dalam tiga aras (trias politica) yang 
masing-masing independen dan tunduk di bawah supremasi hukum, serta dimasukkannya pasal-
pasal terpenting HAM ke dalam batang tubuh UUD 1945 (lihat Nasution 2007: 161-166). 
 
Khusus mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan yang menjadi fokus kita, hasil amandemen 
UUD 1945 di atas memberi jaminan konstitusional yang sangat kuat.  Pasal 28E UUD 1945 
memberi penegasan, bahwa: (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; dan (2) 
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai dengan hati nuraninya” (cetak miring ditambahkan).  Dengan itu menjadi jelas bahwa hak 
dan kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas “sesuai dengan hati 
nurani” seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun yang dapat menghalangi, 
meniadakan atau memaksakan agama atau keyakinan pada seseorang. 
 
Langkah maju dan terobosan lain datang ketika pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) lewat UU No. 12/2005.  Kovenan tersebut, yang 
mengikat secara hukum dan mewajibkan negara peserta (state parties) memasukkannya sebagai 
bagian dari perundang-undangan nasionalnya, memberi jaminan kebebasan beragama atau 
berkeyakinan yang sangat luas, khususnya seperti tertera dalam pasal 18 ICCPR, beserta 
pembatasan lazimnya. 
 
Mengikuti General Comment No. 22 (diterima dalam Sidang Umum ke-48 PBB, 1993) yang 
memberi kita petunjuk resmi penafsiran ICCPR, maka hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan 
dan beragama itu harus dipahami secara luas dan komprehensif: 
 

Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right 
not to profess any religion or belief.  The terms “belief” and “religion” are to be 
broadly construed.  Article 18 is not limited in its application to traditional 
religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices 
analogous to those of traditional religions.  The Committee therefore views with 
concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any 
reason, including the fact that they are newly established, or represent religious 
minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant 
religious community.16

 
Kutipan di atas memperlihatkan betapa pelik dan rumitnya jalinan konseptual yang melatari hak 
atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang mau dilindungi ICCPR.  Perhatikan bahwa 
                                                 
16UN Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comments No. 22: The right to freedom of 
thought, conscience and religion (Art. 18), 30/07/93, paragraf 2. 
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pasal ICCPR itu dirumuskan untuk melindungi baik keyakinan teistik, non-teistik, bahkan a-
teistik, termasuk keyakinan seseorang untuk tidak memeluk keyakinan apa pun juga!  Begitu 
juga, istilah “agama” maupun “keyakinan” tidak saja mencakup agama-agama tradisional, 
agama-agama yang memiliki institusi, tetapi juga agama-agama baru, atau non-institusional. 
 
2.3.2. Konteks Mutakhir Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia 
 
Dari diskusi di atas menjadi sangat jelas bagi kita bahwa ada jaminan perlindungan atas 
kebebasan beragama/berkeyakinan yang sangat kuat di Indonesia.  Hal itu tampak bukan hanya 
pada tataran konstitusional, yakni dengan masuknya HAM ke dalam batang tubuh UUD 1945 
hasil amandemen, tetapi juga dengan diundangkannya UU No 39/1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan terutama lewat ratifikasi ICCPR. 
 
Akan tetapi jaminan konstitusional yang sangat kuat itu, yang lahir dari imperatif politik 
kesetaraan pasca-Orde Baru, belum diterjemahkan ke dalam perangkat-perangkat dan 
mekanisme yang mengikat secara hukum.  Jaminan konstitusional tersebut masih merupakan 
imperatif moral, dan belum menjadi produk hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara 
praktis.  Begitu juga, kewajiban negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR untuk melakukan 
penyesuaian produk perundang-undangan maupun peraturan lain dengan prinsip-prinsip ICCPR 
sejauh ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah.  Padahal, kewajiban yang dibebankan pada 
pemerintah sebagai negara peserta (state parties) itu bersifat niscaya dan harus dilakukan dengan 
segera. 
 
Memang, pemerintah pernah membuat Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) lewat 
Kepres No. 129/1998 yang, antara lain, menerintahkan tidak hanya ratifikasi instrumen HAM 
internasional, diseminasi dan pendidikan HAM, tetapi juga mempersiapkan “harmonisasi 
peraturan perundang-undangan nasional” agar sesuai dengan semangat dan jiwa instrumen 
HAM.  Sayangnya, upaya RANHAM ini tidak atau belum berhasil diselesaikan hingga kini 
sehingga, jika perundang-undangan dan peraturan di bawah UUD 1945 diteliti lebih jauh, hasil 
yang diperoleh justru bertolak belakang dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan 
tersebut.  Hal ini akan tampak dalam paparan dan diskusi mengenai pelanggaran kebebasan 
beragama/berkeyakinan pada bab mendatang. 
 
Selain itu, yang juga disayangkan, jaminan konstitusional di atas justru dibatasi oleh ketentuan 
yang membuatnya sulit dipraktikkan.  Ini tampak jika kita baca pembatasan kebebasan seperti 
disebut dalam pasal 28J(2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (cetak miring 
ditambahkan). 
 
Unsur-unsur pembatasan memang dikenal dalam pengaturan HAM internasional, seperti tampak 
dalam pasal 18(3) ICCPR.  Tapi ayat tersebut di atas menambahkan unsur “nilai-nilai agama” 
yang memberi ruang tafsir sangat luas, dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam pengaturan 
HAM di negara-negara lain!  Karena itu, aman disimpulkan bahwa rumusan pembatasan itu 
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merupakan bentuk pembatasan yang tak lazim dalam prinsip-prinsip pembatasan HAM (lihat 
Soetanto 2008). 
 
Lepas dari itu, dan inilah yang kita lihat faktanya di Indonesia, konsekuensi dari pembatasan 
berdasarkan “nilai-nilai agama” itu sangat jelas.  Bagi M. Atho Mudzar, Kalitbang Depag, UU 
No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dianggap 
sebagai manifestasi pembatasan itu (lihat Suaedy dkk 2009: 42-48).  Padahal, seperti ditunjukkan 
banyak studi dan akan didiskusikan lebih jauh dalam bab mendatang, justru keberadaan UU 
tersebut acapkali menimbulkan banyak masalah dan membatasi kebebasan beragama. 
 
2.4. Menulis Laporan Kebebasan Beragama di Indonesia di Masa Depan 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di bawah ini kami paparkan rumusan 
operasional kami di dalam melaporkan kebebasan beragama di Indonesia di masa depan  Hal ini 
mencakup makna dan ruang lingkup kebebasan beragama, dimensi-dimensi pelanggarannya, 
bagaimana mengukurnya, dan sumber pelaporannya 
 
2.4.1. Makna dan Lingkup Kebebasan Beragama 
 
Kebebasan beragama akan kami bedakan dari “kehidupan beragama” (yang terlalu umum, 
seperti dalam laporan CRCS) dan “pluralisme agama” (yang juga masih terlalu umum, seperti 
dalam laporan WI).  Dalam rumusan kami, kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang 
memiliki kebebasan di dalam membuat keputusan apa pun sehubungan dengan agama – untuk 
memercayai, memeluk dan mempraktikkannya – baik sebagai pribadi maupun kelompok, baik 
secara diam-diam maupun terbuka.  Kebebasan itu mencakup pula kebebasan seseorang atau 
kelompok untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agamanya, sejauh hal itu tidak 
mengakibatkan hilang atau terhambatnya kebebasan agama orang atau kelompok lain. 
 
Kekebasan beragama terkait dengan kehidupan seseorang sebagai pribadi atau kelompok dan 
mencakup beberapa segi.  Dengan kebebasan beragama, berarti seseorang antara lain dapat: (1) 
beriman, beribadah dan memberi kesaksian keagamaannya seperti yang ia kehendaki (atau 
sebaliknya: membebaskan dirinya dari semua itu), tanpa gangguan apa pun; (2) mengganti 
keimanan atau agamanya kapan dan di mana saja; dan (3) membentuk serta menjalankan 
organisasi keagamaan untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya, dan untuk 
menjelaskannya kepada pihak lain.17

 

                                                 
17Rumusan tentang ini kami turunkan dari Deklarasi Majelis Umum PBB (1981) tentang “Penghapusan Semua 
Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan”  Dalam definisi legalnya (Pasal 1) 
mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan, Deklarasi itu menyebutkan lima hak, yang juga ditegaskan dalam 
Pasal 18 ICCPR di atas, yakni (dalam bahasa aslinya): (1) right to thought, conscience, and religion or belief; (2) 
right to have a religion or whatever belief of your choice; (3) right either individually or in community with others, 
in private or public, to manifest a religion or belief through worship, observance, practice and teaching; (4) right 
not to suffer coercion that impairs the freedom to choose a religion or belief; dan (5) right of the State to limit the 
manifestation of a religion or belief if based in law, and only as necessary to protect public safety, order, health, 
morals and the fundamental rights and freedoms of others  Lihat United Nation, General Assembly (1981), 
“Resolution Adopted by the General Assembly: Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination 
Based on Religion or Belief” (25 November), yang dapat diunduh di: http://www.un-documents.net/a36r55.htm 
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2.4.2. Dua Dimensi Pelanggaran Kebebasan Beragama 
 
Mengikuti rumusan Center for Religious Freedom yang sudah diadaptasi, kami akan memantau 
dan melaporkan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dari dua dimensi, seperti sudah 
disinggung di atas.  Pertama, dimensi regulasi negara, yaitu undang-undang dan/atau peraturan 
pemerintah yang membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, dalam berbagai bentuk dan 
manifestasinya  Dalam dimensi ini, yang disoroti bukan saja apakah undang-undang atau 
peraturan negara sudah atau belum menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi 
juga apakah undang-undang atau peraturan itu sudah dijalankan di tingkat praktis.  Kami juga 
akan menyoroti apakah pemerintah turut campur dalam mengatur kebebasan seseorang atau 
kelompok untuk beribadah, berorganisasi, berdakwah, dan lainnya. 
 
Dimensi kedua adalah regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.  Di sini, yang 
disoroti adalah sejauh mana seseorang atau kelompok-kelompok tertentu membatasi kebebasan 
beragama seseorang atau kelompok-kelompok lain. 
 
Mengikuti rumusan Deklarasi Majelis Umum PBB (1981) tentang “Penghapusan Semua Bentuk 
Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan”, kami mendefinisikan 
“intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan” sebagai berikut (dalam edisi 
aslinya): “[A]ny distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and 
having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or 
exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.” 
 
2.4.3. Dasar Penghitungan Pelanggaran 
 
Sejalan dengan kritik kami terhadap dasar pengukuran yang khususnya digunakan dalam laporan 
WI dan SI, dasar penghitungan yang akan digunakan dalam laporan kami adalah insiden 
pelanggaran kebebasan beragama.  Satu peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dihitung 
sebagai satu insiden jika peristiwa itu melibatkan pelaku, isu pelanggaran, hari dan lokasi 
peristiwa yang sama. 
 
Lokasi mengacu pada unit geografis tingkat desa/kelurahan.  Dengan demikian, jika terjadi dua 
aksi pelanggaran pada waktu yang sama di dua TKP (tempat kejadian peristiwa) yang berada di 
desa/kelurahan yang berbeda, maka hal itu akan dihitung sebagai 2 (dua) insiden.  Demikian 
pula, jika terjadi pelanggaran kebebasan beragama selama 2 (dua) hari, maka hal itu akan 
dihitung sebagai 2 (dua) insiden.  Sementara itu, pelaku suatu insiden dapat merupakan satu atau 
gabungan beberapa kelompok.  Ringkasnya, sepanjang sebuah insiden terjadi pada hari yang 
sama, di lokasi yang sama, melibatkan pelaku/kelompok pelaku yang sama dan isu konflik yang 
sama, maka hal itu akan dihitung sebagai satu insiden pelanggaran kebebasan beragama. 
 
2.4.4. Sumber Penulisan Laporan 
 
Pada prinsipnya, laporan kebebasan beragama bisa ditulis secara memadai bahkan dengan 
sumber yang terbatas seperti liputan media massa  Namun, tentu saja, lebih banyak sumber yang 
digunakan akan lebih memperkaya laporan. 
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Sejalan dengan kritik-kritik kami atas laporan SI dan WI pada bab yang lalu, yang penting 
diingat dalam konteks ini adalah dua hal berikut.  Pertama, ketika terjadi perbedaan informasi 
atau data mengenai satu kasus di antara berbagai sumber yang akan digunakan, kita harus 
menimbang secara kritis berbagai perbedaan itu, memutuskan mana di antaranya yang paling 
masuk akal, dan melaporkan secara lengkap perbedaan ini di dalam laporan.  Kedua, dan masih 
dalam konteks perbedaan informasi atau data ini, kita tidak selamanya bisa atau begitu saja 
mendahulukan laporan yang diterima dari pelapor independen dalam jaringan kita, 
mendahulukannya misalnya dari laporan media massa.  Ini butir yang penting karena sementara 
pelapor independen bertanggungjawab hanya kepada kita yang mempekerjakannya untuk 
menulis laporan, media massa bertanggungjawab kepada publik pembacanya yang lebih luas. 
 
2.5. Kesimpulan 
 
Tiga kesimpulan pokok bisa ditarik dari diskusi di atas.  Pertama, selain harus seimbang di 
dalam melaporkan kinerja kebebasan beragama di Indonesia, antara yang positif dan negatif, 
metode kualitatif dan kuantitatif juga harus sama-sama dimanfaatkan secara optimal di dalam 
penulisan laporan.  Pemanfaatan metode kuantitatif akan mempertajam analisis kita di dalam 
melihat segi-segi tertentu pelanggaran kebebasan beragama: sebarannya secara geografis, isu 
atau subisu yang menonjol, pelaku dan korban, dan lainnya.  Selain itu, di masa depan, dengan 
mengoptimalkan penggunaan metode kuantitatif kita juga dimungkinkan untuk membuat 
perbandingan kinerja kebebasan beragama antarwilayah di Indonesia. 
 
Kedua, tiga dimensi pelanggaran kebebasan beragama yang disusun dan digunakan Center for 
Religious Freedom – regulasi negara, favoritisme negara, dan regulasi sosial – menawarkan 
kategori paling discrete untuk mengukur pelanggaran kebebasan beragama.  Namun, kategori 
kedua, favoritisme negara, kurang relevan untuk digunakan dalam konteks Indonesia dewasa ini.  
Dengan menggunakan dua kategori sisanya, kita bisa melaporkan insiden pelanggaran kebebasan 
beragama secara lebih tajam dan tidak tumpang-tindih. 
 
Ketiga, laporan mengenai kebebasan beragama dalam maknanya yang paling luas, seperti 
dirumuskan dalam Deklarasi ICCPR, dapat ditulis secara lugas di Indonesia karena jaminan 
konstitusional mengenainya di Indonesia sudah memadai.  Dari segi ini, yang berlangsung dalam 
situasi kebebasan beragama di Indonesia adalah jurang yang masih harus ditutup dan dijembatani 
antara cita-cita ideal dan fakta di lapangan.  Laporan tahunan kebebasan beragama harus 
merekam berbagai perkembangan – positif dan negatif – di antara kedua tepi jurang itu, tahun 
demi tahun. 
 
Pada dua bab berikut, kami akan berusaha untuk melaporkan ulang kinerja kebebasan beragama 
di Indonesia pada tahun 2008, berdasarkan data-data yang kami pelajari dan olah dari laporan WI 
dan SI.  Kedua bab ini ditulis dengan tujuan menunjukkan pada butir-butir pelanggaran mana 
saja kami bersepakat dan tidak bersepakat dengan laporan WI dan SI.*** 
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BAB III 
PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA 2008: 

DIMENSI DAN ISU-ISU MENONJOL 
 

 
3.1. Pendahuluan 
 
Pada bab yang lalu kami sudah memaparkan dan mendiskusikan rumusan ideal kami tentang 
bagaimana sebaiknya laporan tahunan kebebasan beragama di Indonesia ditulis.  Rumusan ideal 
itu, yang kami turunkan dari studi kami atas berbagai laporan yang ada di dunia dan yang 
langsung kami kontekstualisasikan dengan kasus Indonesia, mencakup aspek metodologi (ruang 
lingkup, kategorisasi pelanggaran, dan basis pengukuran) dan teknis penulisan. 
 
Berdasarkan rumusan itu, pada bab ini kami akan memaparkan dan mendiskusikan pelanggaran 
kebebasan beragama di Indonesia pada 2008, berdasarkan data-data yang kami pelajari dan olah 
dari laporan WI dan SI (jadi bukan data kami sendiri).18  Tidak semua segi rancangan ideal kami 
bisa dijalankan dengan data yang tersedia ini, karena tidak semua item informasi yang kami 
perlukan tersedia dalam kedua laporan ini, misalnya tentang bentuk dan isu atau subisu 
pelanggaran kebebasan beragama.  Namun, sekalipun terbatas, “rekonstruksi” pelaporan ini kami 
pandang tetap penting dilakukan, sekadar ingin menunjukkan bahwa data-data yang ada itu bisa 
dibaca dengan model pelaporan baru yang lebih kokoh secara metodologis.  Selain itu, bab ini 
juga ditulis untuk menunjukkan pada butir-butir pelanggaran kebebasan beragama mana saja 
kami setuju dengan kedua laporan di atas. 
 
Bagian pertama bab ini akan berisi paparan deskriptif dan analisis kualitatif dan kuantitatif 
tentang pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada 2008 dilihat dari dua dimensi, 
regulasi negara dan regulasi sosial, seperti sudah kami diskusikan dalam bab lalu.  Lalu, pada 
bagian berikutnya akan disajikan paparan dan diskusi tentang subyek yang sama dilihat dari isu-
isu yang menonjol. 
 
3.2. Dimensi-dimensi Pelanggaran: Regulasi Negara dan Regulasi Sosial 
 
Dari studi kami atas laporan WI dan SI, kami menemukan bahwa pada 2008, terjadi 107 insiden 
pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.  Dari jumlah itu, 44 insiden (41%) termasuk ke 
dalam kategori regulasi negara, sedang sisanya, 63 insiden (59%), termasuk ke dalam kategori 
regulasi sosial. 
 

                                                 
18Daftar insiden pelanggaran kebebasan beragama hasil olahan kami dari laporan SI dan WI kami sertakan dalam 
Lampiran II.  Sementara itu, data yang dilaporkan dalam laporan SI dan WI kami sertakan dalam Lampiran III.  
Untuk bagian ini, laporan CRCS, yang memang tidak memuat satuan data khusus, tidak kami pertimbangkan, 
kecuali jika kami pandang relevan. 
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Sementara itu, analisis statistik atas daftar pelanggaran yang ada memperlihatkan bahwa 
pelanggaran terutama terjadi di Jawa Barat (40 insiden, 37%), Nusa Tenggara Barat (12 insiden, 
11%), dan Sumatera Barat (9 insiden, 8%).  Dilihat dari segi isu, insiden pelanggaran terutama 
terjadi terkait dengan masalah paham keagamaan (72 insiden; 67%), yang sangat dominan 
dibanding dua isu lainnya: tempat ibadah (15 insiden, 14%), dan aktivitas keagamaan (12 
insiden, 11%).  Menariknya lagi, yang dominan di dalam isu paham keagamaan adalah insiden 
pelanggaran yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia (55 insiden; 51%). 
 
Statistik lain yang menarik terkait dengan pelaku pelanggaran.  Pada 2008, dari laporan WI dan 
SI yang kami olah kembali, kami menemukan bahwa warga (tidak diidentifikasi lebih detail) 
tampil sebagai pelaku paling dominan berbagai insiden (39 insiden, 36%), disusul pemerintah 
daerah (26 insiden, 24%), dan kelompok-kelompok keagamaan (19 insiden, 18%). 
 
Bagaimana kita memaknai angka-angka di atas?  Jika dilihat lebih rinci, sebagian besar insiden 
pelanggaran itu berporos pada tiga tataran permasalahan: pertama, keberadaan UU No 
1/PNPS/1965; kedua, eksistensi lembaga Bakor PAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran 
Kepercayaan dalam Masyarakat); dan, akhirnya, kerancuan pada sistem hukum nasional.  Kita 
harus melihatnya satu per satu secara agak mendetail. 
 
Pada akhir Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian dikukuhkan 
pada zaman Orde Baru menjadi UU No. 1/PNPS/1965.  Munculnya UU No. 1/PNPS/1965 perlu 
ditelisik sungguh-sungguh karena UU ini menjadi landasan yuridis utama bagi banyak UU dan 
peraturan lain di bidang keagamaan.  Apalagi pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menambahkan 
“delik agama” pada KUHPidana (pasal 156a) yang punya implikasi sangat penting. 
 
Seperti ditengarai WI (hal. 10-12), UU itu memberi kewenangan penuh kepada negara untuk: (1) 
melalui Depag, menentukan apa yang disebut “pokok-pokok ajaran agama”; sekaligus (2) 
menentukan mana penafsiran agama yang dianggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran” 
agama dan mana yang tidak; dan (3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-
aliran yang diduga melakukan penyimpangan dan menindak mereka.  Dua kewenangan terakhir 
dilaksanakan Bakor PAKEM, yang mula-mula didirikan Depag pada 1954 untuk mengawasi 
agama-agama baru, kelompok-kelompok kebatinan dan kegiatan mereka.  Sejak 1960, tugas dan 
kewenangan PAKEM diletakkan di bawah Kejaksaan Agung (Parulian dkk.: 2008). 
 
Menarik jika UU ini diletakkan dalam konteks zamannya.  Seperti dijelaskan penjelasan 
resminya, UU ini lahir dari situasi saat itu di mana “hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit 
timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang 
bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama”.  Situasi ini dinilai “telah menimbulkan 
hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama” (Sairin 1996: 
265).  Dengan kata lain, PNPS 1965 lahir untuk melindungi agama-agama (yang diakui negara) 
dari aliran-aliran kebatinan/kepercayaan yang meruyak pada masa sebelumnya.  Depag 
melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa.  
Kelompok-kelompok ini, seperti diperlihatkan Mulder (1983), memainkan peran menentukan 
hingga pada pemilu 1955 partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas, hanya meraup 42 
persen suara. 
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Tahun 1957 BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) di bawah kepemimpinan Mr. 
Wongsonegoro mendesak presiden Soekarno agar mengakui secara formal kebatinan setara 
dengan agama.  Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag untuk, pada 1961, mengajukan 
definisi “agama”.  Suatu “agama”, menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur ini: 
kepercayaan pada Tuhan Yang Mahaesa, nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi 
penganutnya.  Tentu, dengan definisi itu, banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau 
kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik 
religi lokal, seperti animisme, dinamisme, dan lainnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga 
mereka digolongkan sebagai orang yang “belum beragama” dengan seluruh konsekuensi sosial 
politisnya. 
 
Dengan kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh UU di atas, dan dengan lembaga 
Bakor PAKEM yang tersebar di seluruh wilayah, posisi negara Orde Baru sangat kuat dan 
menentukan.  Apalagi pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 memasukkan “delik agama” sebagai pasal 
156a ke dalam KUHPidana, yang mengancam hukuman pidana selama-lamanya lima tahun 
penjara bagi mereka yang melakukan “penodaan dan penyalahgunaan” agama maupun 
menyebarkan paham ateisme.  Pada masa reformasi pasca-Orde Baru, “pasal karet” ini bahkan 
sempat diusulkan untuk diperluas cakupannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi 
overcriminalization terhadap agama!  Sementara itu, keberadaan Bakor PAKEM juga terus 
dipertahankan pasca-Orde Baru.  Sebagian dari tugas utama PAKEM dicantumkan dalam UU 
No. 16/2005 tentang Kejaksaan.  Dalam UU itu, menurut pasal 30(3) kejaksaan juga memiliki 
tugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain, melakukan: “(c.) 
pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 
membahayakan masyarakat dan negara; (e.) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama” (cetak miring ditambahkan). 
 
Itulah konstelasi dasar yang paling mewarnai kehidupan keberagamaan kita sekarang ini  Seperti 
tampak dari kasus-kasus yang sempat didata WI dan SI, hampir sebagian besar kasus dapat 
dikembalikan pada persoalan keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 dan lembaga Bakor PAKEM.  
Oleh karena itu, walau mungkin ironis, harus dikatakan bahwa dalam banyak hal persoalan 
kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah warisan dari masa lampau yang terus 
menerus dipelihara.  Tanpa perubahan fundamental terhadap UU No. 1/PNPS/1965 dan 
keberadaan lembaga Bakor PAKEM yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan tuntutan 
politik kesetaraan yang dibawa oleh arus reformasi pasca 1998, maka hampir bisa dipastikan 
bahwa di masa depan kita akan tetap bergulat dengan persoalan-persoalan yang sama. 
 
Persoalan krusial lainnya yang harus disorot secara khusus adalah apa yang kami lihat sebagai 
“kerancuan” dalam sistem perundang-undangan dan tata peraturan di Indonesia. Jika mengikuti 
tata aturan perundangan yang disusun pemerintah, yakni UU No. 10/2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, maka hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
menurut pasal 7(1) adalah sbb: (1) UUD 1945; (2) UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU; 
(3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. 
 
Hierarki perundang-undangan dan peraturan di atas disusun berdasarkan materi muatan yang 
mau diatur, yang dijelaskan dalam pasal 8-14 UU No. 10/2004.  Menurut pasal 8, materi muatan 
yang diatur oleh UU mencakup baik pengaturan lebih lanjut yang diperlukan guna menjabarkan 
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UUD 1945, termasuk di sini pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM (Bab XA, pasal 28A-J 
UUD 1945), maupun yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.  Sementara itu, Peraturan 
Daerah (Perda) mengatur materi khusus, yakni “seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah 
serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” (pasal 12). 
 
Menarik bahwa hierarki itu tidak mencantumkan sama sekali produk peraturan seperti SKB 
(Surat Keputusan Bersama), PBM (Peraturan Bersama Menteri), Instruksi Menteri, atau Surat 
Keputusan (SK) dan sejenisnya.  Sebab seluruh produk peraturan tersebut hanya memiliki 
kewenangan mengikat ke dalam, baik intra-departemen bersangkutan maupun inter-departemen, 
dan tidak memiliki kewenangan yang mengikat ke luar departemen.  Catatan ini perlu 
ditegaskan, karena di Indonesia justru banyak sekali peraturan di bawah UU yang melampaui 
kewenangannya. 
 
Persis kerancuan seperti inilah yang kita hadapi sekarang.  Dalam kaitannya dengan persoalan 
kebebasan beragama/berkeyakinan, yang menurut muatannya masuk ke dalam ranah HAM 
sehingga hanya dapat diatur oleh UU, kerancuan itu tampak sangat jelas dan berakibat fatal.  
Misalnya, Khonghucu kehilangan statusnya sebagai “agama resmi” dengan keluarnya Inpres No. 
14/1967, yang nantinya dicabut pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid melalui 
Keppres No. 6/2000.  Sementara pendakuan adanya “agama resmi” itu sendiri hanya diatur 
melalui Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978. 
 
Pola-pola kerancuan sejenis juga menjadi poros dari dua kasus cukup menonjol dan menjadi 
sorotan pada 2008: kasus yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta kasus-kasus 
penutupan dan perusakan tempat ibadah, khususnya gereja.  Kedua kasus itu justru berpangkal 
pada SKB.  Nasib JAI ditentukan oleh SKB No. 3/2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 
199/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota 
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, yang ditandatangani Menag, 
Jaksa Agung dan Mendagri tanggal 9 Juni 2008, dan merupakan hasil kontroversi panjang yang 
melelahkan.  Walau di dalam SKB itu tidak ada istilah “pembekuan” atau “pelarangan dan 
pembubaran” JAI, seperti yang dituntut mereka yang anti terhadap Ahmadiyah, keluarnya SKB 
merupakan salah satu titik panas dalam rangkaian tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah 
di seluruh pelosok.  Seperti dicatat baik WI maupun SI, kasus-kasus kekerasan terhadap anggota 
Ahmadiyah ini sangat mewarnai masa-masa setelah keluarnya SKB. 
 
Sementara itu, kasus-kasus penutupan dan perusakan tempat ibadah, khususnya gereja, 
merupakan kasus yang secara sporadis hampir selalu terjadi sejak Orde Lama.  Pada 21 Maret 
2006, pemerintah mengeluarkan PBM (Peraturan Bersama Menteri) antara Menag dan Mendagri 
No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.  PBM ini, yang merupakan hasil kompromi yang 
penuh kontroversi dan lika-liku antara majelis-majelis keagamaan di Indonesia, awalnya 
diniatkan sebagai revisi atas SKB Menag dan Mendagri No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 yang terbit 
tanggal 13 September 1969 yang mengatur pendirian rumah ibadah. Dan dalam banyak hal, 
PBM jelas jauh lebih maju ketimbang SKB. Akan tetapi, pada praktiknya, niat baik itu acap kali 
justru sulit dilakukan. 
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Dalam banyak kasus yang menyangkut rumah ibadah, justru keberadaan PBM sering dipakai 
sebagai “senjata” guna menggugat entah rumah ibadah yang sudah lama berdiri, atau menolak 
permohonan izin mendirikan rumah ibadah baru.  Harus dicatat, dalam PBM posisi Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat dominan: inilah lembaga yang, bersama kantor 
Depag, secara formal memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi pada pemerintah 
daerah untuk mengabulkan atau menolak ijin pendirian rumah ibadah.   Kita akan kembali 
melihat PBM ini lebih rinci di bawah. 
 
3.3. Isu-isu Pelanggaran yang Menonjol 
 
Paparan di atas juga berguna sebagai kerangka dasar untuk memahami beberapa isu menonjol 
yang sempat didata baik oleh WI maupun SI dari pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia 
pada 2008.  Beberapa di antaranya yang menonjol kami diskusikan di bawah ini. 
 
3.3.1. Kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 
 
Pada tahun 2008, salah satu isu pelanggaran kebebasan beragama paling menonjol mengangkut 
JAI: 15 dari 44 insiden pelanggaran dalam dimensi regulasi negara terkait dengan perkara JAI 
ini.  Sementara itu, dilihat dari dimensi regulasi sosial, gambarannya lebih mengerikan lagi: 
jumlah insidennya lebih banyak, 40 insiden dari total 63 insiden, dan ini adalah jumlah terbanyak 
dalam dimensi ini, 63% dari total pelanggaran. 
 
Ini bukan perkembangan baru.  Dapat dikatakan, kasus ini merupakan noda paling hitam dalam 
sejarah kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada masa pasca-Orde Baru.  Ini bukan 
saja tercermin dari pelanggaran yang banal terhadap hak-hak paling dasar, tetapi sekaligus 
memperlihatkan, pada satu sisi, ketidakmampuan aparat keamanan di dalam melindungi 
warganya maupun, pada sisi lain, keengganan pemerintah di dalam menyelesaikan kasus tersebut 
secara tuntas.  Malah ada indikasi kuat keterlibatan pemerintah, khususnya lembaga Bakor 
PAKEM, dalam kasus tersebut. Akibatnya, korban terus berjatuhan di berbagai wilayah, dan 
persoalan Ahmadiyah menjadi titik panas sampai sekarang. 
 
Kasus JAI menjadi perhatian publik sejak Jumat, 15 Juli 2005, ketika sekitar 10.000 massa di 
bawah komando Abdurrahman Assegaf, pendiri dan pimpinan Gerakan Umat Islam Indonesia 
(GUII), menyerang kompleks JAI di Parung, Bogor, pada siang bolong dan disiarkan langsung 
oleh media elektronik.  Akan tetapi, seperti diperlihatkan Suaedy dkk. (2009: 167-168), 
penyerangan itu didahului oleh surat desakan Amin Djamaluddin, ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengkajian Islam (LPPI) kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolwil Bogor, tanggal 5 Juli, untuk 
membubarkan jalsah salanah (pertemuan tahunan) JAI di Parung.  Dalam surat itu, Amin 
merujuk pada hasil rapat Bakor PAKEM Pusat tanggal 18 Januari yang memutuskan bahwa 
“baik Ahmadiyah Qadiyan yang berpusat di Parung Bogor maupun Ahmadiyah Lahore yang 
berpusat di Yogyakarta dilarang di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia” 
 
Sejak saat itu keberadaan JAI menjadi kontroversi pada tataran nasional – walau, seperti terlihat 
di bawah, di banyak daerah berbagai kasus telah terjadi jauh sebelum penyerangan tersebut.  
Yang jelas, tragedi di Parung menjadikan kontroversi pro-kontra keberadaan Ahmadiyah di 
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Indonesia mencuat.  Sementara itu, para pengikut Ahmadiyah berulang kali jadi sasaran tindak 
kekerasan, mulai dari perusakan dan pembakaran tempat ibadah maupun kitab-kitab yang 
memuat ajaran mereka, pengusiran paksa dari kampung di mana mereka tinggal, sampai pelbagai 
tindakan diskriminatif yang harus mereka terima dari aparat pemerintahan. 
 
Misalnya kasus yang menimpa jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, 18 Desember 2007.  
Temuan tim investigasi LBH Jakarta dan Kontras memperlihatkan (2008), kasus tersebut 
sesungguhnya punya akar yang panjang.  Pada awal November 2002, atas desakan berbagai 
kelompok yang anti-Ahmadiyah, Pemda Kuningan menerbitkan SKB (Surat Keputusan 
Bersama) yang melarang ajaran Ahmadiyah di wilayah itu, dan kemudian disusul oleh surat dari 
PAKEM tertanggal 3 Desember 2002.  Dalam surat itu, PAKEM tidak saja meminta Kapolres 
Kuningan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengurus jamaah Ahmadiyah di wilayahnya, 
tetapi juga “meminta camat dan kepala KUA agar tidak menikahkan jamaah Ahmadiyah, dan 
meminta camat tidak membuatkan KTP bagi jamaah Ahmadiyah” (2008: 156). 
 
Di situ jelas tampak bukan saja kegagalan aparat pemerintahan di dalam melindungi hak-hak 
dasar warganya serta memberi jaminan rasa aman, namun acap kali justru terlibat dalam berbagai 
kasus pelanggaran yang terjadi.  Sudah tentu, dalam situasi seperti itu, para pengikut Ahmadiyah 
kehilangan hak-hak dasarnya, baik sebagai warga negara yang sah dari negeri ini (yang 
seyogianya diperlakukan setara dengan warga lainnya) maupun sebagai manusia (yang keluhuran 
martabatnya perlu dijunjung tinggi). 
 
Pada 9 Juni 2008, seminggu setelah peristiwa Monas berdarah di mana aksi damai memperingati 
hari Pancasila oleh AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan) diserang oleh massa FPI (Front Pembela Islam), pemerintah pusat menerbitkan 
SKB No. 3/2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah 
Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan 
Warga Masyarakat, yang ditandatangani Menag, Jaksa Agung dan Mendagri.  Terbitnya SKB ini 
merupakan kulminasi dari kontroversi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia dan sekaligus, seperti 
terlihat di bawah ini, menjadi titik paling panas kasus-kasus kebebasan beragama/berkeyakinan 
sepanjang 2008. 
 
SKB itu diniatkan sebagai jalan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang menimpa JAI.  Akan 
tetapi banyak pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap Ahmadiyah, meragukan 
efektivitasnya.  Karena SKB tersebut dirumuskan dalam bahasa yang multi-tafsir, tidak tegas, 
bahkan (menurut mereka yang kontra terhadap Ahmadiyah) “banci”.  Di situ tidak ada kata-kata 
“melarang”, atau “membekukan” Ahmadiyah, seperti yang menjadi tuntutan kelompok ini. 
Sementara bagi mereka yang memperjuangkan kebebasan beragama/berkeyakinan, terbitnya 
SKB itu dinilai sebagai kegagalan negara yang telah “tunduk pada penghakiman massa” Seperti 
diingatkan Ahmad Suaedy dkk., terbitnya SKB tidak dapat dilepaskan dari konteks saat itu: 
“SKB itu dikeluarkan pada saat Istana Negara, tempat presiden berkantor, sedang dikepung 
sekitar 5000 (orang dari – red.) kelompok Islam radikal yang menuntut agar Ahmadiyah 
dibubarkan” (2009: 212). 
 
Di luar persoalan itu, ada tiga hal yang perlu mendapat catatan khusus.  Pertama, seperti sudah 
disinggung, sungguh ironis bahwa “nasib” kebebasan beragama/berkeyakinan, yang merupakan 
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hak-hak asasi paling dasar bagi setiap manusia, justru ditentukan oleh peraturan SKB yang 
bahkan tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di sini.  Boleh jadi orang 
dapat berargumen bahwa SKB itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU di atasnya.  Paling 
tidak, itulah argumen yang digunakan pemerintah.  Laporan WI (hal. 21) menyitir, beberapa 
bulan setelah terbitnya SKB itu, terbit juga Surat Edaran Bersama (SEB) No SE/SJ/1322/2008; 
SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008; SE/119/921/D.III/2008 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal 
Depag, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik 
Depdagri. Di situ ditegaskan absahnya SKB sebagai tindak lanjut dari UU No. 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo UU No 5/1969, dengan 
mengacu pada pasal 7 ayat (4) UU No 10/2004 tentang Pembentukan Pengaturan Perundang-
Undangan.  Jadi, di sini kita kembali pada persoalan yang sudah didedah di atas: keberadaan UU 
No 1/PNPS/1965 jo UU No 5/1969 yang bermasalah bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. 
 
Kedua, lebih ironis lagi bahwa SKB tersebut, dalam pertimbangannya, justru mengutip pasal-
pasal dalam UUD 1945 yang memberi jaminan konstitusional bagi kebebasan 
beragama/berkeyakinan, yakni pasal 28E, pasal 28 I ayat (1), 28J, dan pasal 29.  Seperti sudah 
didiskusikan dalam bab sebelumnya, ketidakjelasan ruang lingkup jaminan konstitusional 
terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dan pembatasan yang tidak lazim atas HAM 
(tercermin dalam pasal 29J ayat 2), mengakibatkan “bias tafsir” – memakai istilah laporan SI – 
yang menyebabkan pasal-pasal jaminan atas HAM tersebut justru kehilangan kekuatannya.  
Penafsiran yang bias ini, pada gilirannya, “telah menjadi pemicu dasar dan pembenar formal 
seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia” (hal. xi). 
 
Catatan ketiga, dari data yang sempat direkam baik oleh WI maupun SI, menjadi jelas bahwa 
SKB tersebut bukanlah jalan penyelesaian yang baik bagi kasus-kasus yang menimpa jamaah 
Ahmadiyah. Malah data yang ada menunjukkan, keluarnya SKB menjadi titik picu banyak tindak 
kekerasan maupun diskriminasi yang menimpa jemaah Ahmadiyah, terutama di daerah-daerah. 
 
3.3.2 Aliran yang (di)sesat(kan) 
 
Kita sudah melihat bagaimana UU No 1/PNPS/1965 jo UU No 5/1969 dan Bakor PAKEM telah 
berperan menentukan dalam kasus tragedi kemanusiaan yang menimpa JAI.  Tetapi tidak hanya 
JAI yang terkena pasal-pasal “penodaan agama” itu. Banyak kasus yang tersebar di banyak 
wilayah, walau tidak semassif kasus Ahmadiyah, terkait erat dengan UU ini, dan pasal 
“penodaan agama” (pasal 156a KUHPidana). Kasus-kasus itu memperlihatkan bahwa 
keberadaan UU No 1/PNPS/1965 dan Bakor PAKEM sungguh sangat membatasi jaminan 
kebebasan beragama/berkeyakinan yang diberikan oleh UUD 1945 dan ratifikasi ICCPR. 
 
Di luar JAI, insiden pelanggaran kebebasan beragama terkait juga dengan aliran-aliran lain yang 
dianggap sesat.  Pada 2008, 13 insiden pelanggaran termasuk dalam regulasi negara, sedang 10 
insiden lainnya masuk dalam regulasi sosial. 
 
Misalnya kasus Ishak Suhendra, Ketua Pengurus Pencak Silat “Panca Daya” di kabupaten 
Tasikmalaya.  Pada 28 Agustus 2008, Suhendra resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Dua bulan 
kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan vonis lima tahun 
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penjara, karena ia terbukti melakukan penodaan agama sesuai dengan pasal 156a KUHPidana. 
Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi? 
 
Menurut penelusuran tim WI, kasus Suhendra bermula sejak 6 Januari 2008, ketika dalam milad 
“Panca Daya” itu, Suhendra membagikan buku setebal 30 halaman berjudul Agama dalam 
Realitas. Buku inilah yang memancing kontroversi, karena dituduh menyelewengkan ajaran 
resmi agama Islam. Dalam buku itu, misalnya, Suhendra mengajarkan bahwa rukun agama ada 
empat, yakni Iman, Tauhid, Makrifat, dan Islam. Padahal dalam ajaran resmi Islam hanya 
dikenal tiga, yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Begitu juga, Suhendra dituduh memberi penafsiran 
tidak lazim atas basmallah, mengajarkan semua agama benar, mengajarkan pelaksanaan salat 
yang berjumlah 50 rakaat dalam 24 jam, dan seterusnya.  
 
Karena kontroversi ini, apalagi setelah MUI Tasikmalaya melakukan kajian dan menyimpulkan 
bahwa ajaran Suhendra “sesat dan menyesatkan”, sebagian warga berniat melakukan 
penyerbuan. Maka pihak berwajib turun tangan, dan Suhendra dipanggil PN Tasikmalaya. 
Sidang pun digelar di tengah tekanan massa dan suasana tidak kondusif, termasuk ancaman 
penyerbuan ke rumah Suhendra (Suaedy dkk. 2009: 112-129). 
 
Suhendra hanya satu contoh dari banyak kasus “penodaan agama”.  Data WI dan SI 
memperlihatkan aneka ragam kasus yang semua bermuara pada pasal 156a KUHPidana itu.  
Misalnya, pada 23 April 2008, Ahmad Mosaddeq, pimpinan al-Qiyadah al-Islamiyah dijatuhi 
vonis empat tahun penjara karena tuduhan “penodaan agama” di PN Jakarta Selatan.  Beberapa 
waktu kemudian, 2 Mei, PN di Padang, Sumatera Barat, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara 
pada Dedi Priadi dan Gerry Lufhti Yudistira, para penganut al-Qiyadah al-Islamiyah. 
 
Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari berbagai kasus yang sempat menyedot perhatian 
publik.  Di balik kasus-kasus itu, yang bagaikan puncak gunung es, masih ada begitu banyak 
kasus lain yang keanekaragaman dan persebarannya sulit dicandra. Misalnya, untuk memberi 
contoh, tanggal 19 September lalu Sang Penyelamat Akhir Zaman (Spaz) Imam Mahdi alias 
Supriadi bersama belasan pengikutnya di Deli Serdang Sumatera Utara ditahan kepolisian 
Sumatera Utara. Sehari setelah itu,  giliran Suryadi, warga Helvetia, Medan, Sumatera Utara, 
dituduh sesat karena mengaku sebagai nabi terakhir dan sang pemimpin akhir zaman. Suryadi 
beserta 14 orang pengikutnya kemudian ditangkap polisi di kawasan Tanjung Moraw. 
Penangkapan dilakukan saat Suryadi sholat tarawih bersama dengan 14 pengikutnya. Sementara 
di Tasikmalaya, pada awal Oktober, Depag (dengan dukungan MUI Tasikmalaya) menutup ritual 
yang dilakukan sekitar 200 orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua 
Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang 
dipanjatkan di dalam gua disertai kegiatan pembaiatan. 
 
Mustahil membeberkan aneka ragam kasus dengan sebaran begitu luas. Tapi, jika diamati dari 
berbagai kasus yang sempat mencuat ke permukaan, beberapa catatan perlu diberikan. 
 
Pertama, kasus-kasus itu setidaknya memperlihatkan betapa muskilnya membatasi secara ketat 
penafsiran keagamaan.  Apalagi jika batas-batas itu mau ditegakkan berdasarkan peraturan legal 
yang punya implikasi pidana, seperti UU No 1/PNPS/1965 yang melahirkan pasal 156a 
KUHPidana.  Sebab bahasa keagamaan merupakan bahasa simbolis yang membuka 
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kemungkinan multi-tafsir yang tidak dapat diduga sebelumnya.  Tentu saja akan sungguh 
merepotkan jika orang diadili hanya karena tafsir yang ia lakukan atas kepercayaannya – betapa 
pun nyeleneh tafsirnya itu!  Misalnya, sekadar contoh, dalam kasus Suhendra, aneh sekali jika ia 
harus diadili karena menafsirkan kata basmallah mengandung arti bis=hidup, mil=hati, lahi=rasa, 
rahman=akal dan rahim=budi. Mengapa soal seperti ini harus menyibukkan aparat 
pemerintahan? 
 
Kedua, berkaitan dengan soal penafsiran ini, persis di situlah masalah pokok UU No 
1/PNPS/1965.  Dalam pasal 1 UU itu ditegaskan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka 
umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan 
penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu” (cetak miring ditambahkan).  Penjelasan 
resmi UU itu tidak memberi gambaran tentang apa yang disebut sebagai “penafsiran”. 
Sementara, tentang “kegiatan keagamaan”, teks penjelasan resmi menyebut begini: “Dengan 
kata-kata ‘Kegiatan keagamaan’ dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, 
misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam 
menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya 
dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang 
untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya” (cetak miring ditambahkan). 
 
Jadi di sini, seperti sudah didedah di muka (lihat 3.2.1), UU ini memberi kewenangan mutlak 
pada Depag, sebagai instansi pemerintah, untuk menentukan mana yang disebut “pokok-pokok 
ajaran agama”. Mereka yang melakukan penafsiran berbeda, apalagi bertentangan, akan 
dianggap “menyimpang”, dan bahkan kerap disebut “sesat dan menyesatkan” Tetapi, tentu saja, 
ini membuka ruang persoalan yang sangat pelik: apakah pemerintah punya hak untuk menilai 
ajaran dan/atau penafsiran keagamaan? Bukankah langkah itu sudah merupakan intervensi yang 
terlalu jauh dari pemerintah ke dalam ranah inti hidup keagamaan? 
 
Akhirnya, ketiga, dalam banyak kasus penyesatan, peran Bakor PAKEM sangat menonjol. 
Betapapun kuatnya pasal 156a KUHPidana, yang merupakan produk dari UU No 1/PNPS/1965, 
tetap saja pasal itu tidak dapat dikenakan begitu saja tanpa ada rapat Bakor PAKEM terlebih 
dahulu, yang melibatkan Depag, Kejaksaan, Kepolisian, BIN (Badan Intelijen Negara) dan tokoh 
masyarakat dan/atau agama. Rapat Bakor PAKEM inilah yang menetapkan apakah suatu aliran 
sesat atau tidak, seperti ditegaskan Jaksa Agung Hendarman Supandji. “Setelah dinyatakan sesat, 
baru kemudian dilarang,” katanya. (Hukumonline.org, 26 Oktober 2007).  
 
Masalahnya, seperti diakui Hendarman sendiri, “Dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya 
menentukan sesat atau tidak kan ulama atau ahli agama. Kita mana tahu.” Karenanya walau 
pendapat MUI atau PGI tidak bisa dibawa ke jalur hukum, tetap saja peran mereka akan sangat 
menentukan bagi Bakor PAKEM di dalam mengambil keputusan. 
 
Persis di sinilah tali temali persoalan jadi sangat pelik dan kontroversial.  Pada penutupan rapat 
kerja nasional MUI awal November 2007, pihak MUI mengeluarkan 10 kriteria untuk menilai 
apakah suatu aliran atau penafsiran “sesat dan menyesatkan”, dan menimbulkan kontroversi 
berkepanjangan.  Sebagian kalangan menuduh bahwa kriteria yang disusun MUI itu dapat 
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memicu makin maraknya praktik penyesatan aliran-aliran keagamaan dan/atau kepercayaan yang 
selama ini sudah rentan.  Akan tetapi, bagi pihak yang mendukung, langkah MUI itu dinilai 
sudah tepat, karena merupakan kewajiban MUI melindungi umat Islam dari pandangan-
pandangan yang dinilai “sesat dan menyesatkan” Bukankah itu termasuk dalam kebebasan 
mengeluarkan pendapat dari MUI yang juga harus dilindungi? 
 
Memang tidak mudah menyeimbangkan tarik menarik ini, antara kebebasan berpendapat 
(bahkan sebagian menyebutnya sebagai kewajiban agama) MUI, pada satu sisi, dengan 
kebebasan beragama/berkeyakinan mereka yang dituduh sesat.  Apalagi jika aparat 
pemerintahan, yang seyogianya mengatasi benturan dua kepentingan itu dan bersikap tegas, tidak 
memihak salah satu, malah terkesan tunduk pada pandangan keagamaan kelompok tertentu. 
 
3.3.3 Rumah Ibadah (yang selalu) Bermasalah 
 
Isu insiden pelanggaran kebebasan beragama lainnya yang menonjol pada 2008 adalah yang 
terkait dengan pembangunan rumah ibadah.  Pada tahun itu, terjadi 15 insiden pelanggaran yang 
terkait dengan isu ini, enam di antaranya masuk ke dalam dimensi regulasi negara (14% dari 
totalnya) dan sembilan lainnya termasuk ke dalam dimensi regulasi sosial (juga 14% dari 
totalnya). 
 
Sudah lama masalah rumah ibadah, khususnya pembangunan gereja, menjadi sumber 
kesalahpahaman dan, akibatnya, ketegangan antarumat beragama. Peristiwa penutupan, 
pengrusakan, sampai pembakaran rumah ibadah berlangsung secara sporadis sejak masa 
Soekarno, mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, dan terus berlanjut sampai sekarang. Data 
FKKS (Forum Komunikasi Kristen Surabaya), misalnya, mencatat ada sekitar 358 gereja yang 
ditutup, dirusak dan bahkan dibakar antara tahun 1945 dan 1997, dengan jumlah tertinggi (132 
kasus) terjadi pada periode 1985-1994 (Tahalele & Santoso 1997: 39). 
 
Angka-angka itu juga menunjukkan bahwa terbitnya SKB Menag dan Mendagri No. 
1/Ber/MDN-MAG/1969 pada 13 September 1969, yang mengatur pendirian rumah ibadah, tidak 
menyelesaikan persoalan, kalau bukan malah cenderung memperparah keadaan. Apalagi, 
terutama bagi kalangan Kristiani, SKB itu dinilai telah mendiskriminasikan hak-hak mereka 
untuk membangun tempat ibadah. Walau tidak ditujukan khusus untuk mengatur pembangunan 
gereja, melainkan tempat ibadah pada umumnya, pada praktiknya SKB tersebut lebih berfungsi 
sebagai pembatasan usaha membangun gereka ketimbang tempat ibadah lainnya. 
 
Karena kontroversi itu, yang memanas antara 2004 dan 2005, ada upaya pemerintah melakukan 
revisi terhadap SKB dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang ada. Setelah 
melalui proses tarik ulur yang panjang dan cukup melelahkan, pada 21 Maret 2006 PBM 
(Peraturan Bersama Menteri) antara Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadah disepakati. 
 
Pada satu sisi, PBM 2006 jelas memperlihatkan kemajuan berarti jika dibandingkan SKB 1969. 
Di dalamnya ada aturan yang lebih jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi jika suatu 
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kelompok keagamaan ingin membangun rumah ibadah (pasal 14). Begitu juga, PBM memberi 
tenggat waktu yang tegas bagi pemerintah untuk mengabulkan atau menolak permohonan, yakni 
90 hari sejak permohonan diajukan (pasal 16 ayat 2). Malah, seandainya persyaratan hanya 
dipenuhi sebagian, selama ada 90 tandatangan dengan KTP dan Kartu Penduduk dari warga yang 
mengajukan permohonan, maka “pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya 
lokasi pembangunan rumah ibadah” (pasal 14 ayat 3, cetak miring ditambahkan). Tidak heran 
jika banyak kalangan menilai bahwa PBM merupakan hasil kompromi, semacam gentlemen 
agreement yang paling mungkin dicapai untuk menyelesaikan persoalan pelik mengenai 
pembangunan rumah ibadah. 
 
Tapi, pada sisi lain, PBM ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Akhir 2007, tim 
KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) dan PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) 
melapor pada Komnas HAM perihal penutupan dan perusakan gereja yang masih terus terjadi 
pasca-PBM. Dalam laporan mereka, tercatat 108 kasus penutupan, penyerangan dan pengrusakan 
gereja terjadi sejak 2004-2007. Dengan rinciannya, pada tahun 2004 terdapat 30 kasus, 2005 ada 
39 kasus, 2006 ada 17 kasus dan 2007 ada 22 kasus. Dari pantauan, kasus-kasus tersebut paling 
banyak terjadi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Poso dan Bengkulu (Suara Pembaruan, 15 
Desember 2007). Malah, jika dilihat kasus-kasusnya, ada gejala di mana niat baik perumusan 
SKB sebagai gentlemen agreement yang paling mungkin dicapai, justru dibelokkan demi 
kepentingan sekelompok kalangan yang tidak bertanggung jawab. 
 
Tanpa harus masuk ke dalam rincian masing-masing kasus – sesuatu yang mustahil dilakukan, 
mengingat persebaran dan keanekaragaman kasusnya – kita dapat menengarai beberapa 
persoalan krusial.  Pertama, perlu ditegaskan, masalah pembangunan rumah ibadah bukan 
melulu soal peraturan, tetapi menyangkut aspek-aspek lain yang jauh lebih kompleks, termasuk 
di dalamnya kecurigaan antar-kelompok yang tertanam lama, maupun religious illiteracy yang 
sering menimbulkan salah paham. Jarang seorang Muslim, misalnya, memahami 
keanekaragaman denominasi yang ada pada tubuh Kristen Protestan. Begitu juga sebaliknya. 
 
Soal yang tampaknya sederhana ini dapat menimbulkan masalah pelik. Karena ketidakpahaman 
itu, maka pembangunan gedung gereja di berbagai tempat, termasuk di wilayah yang sudah ada 
gedung gerejanya, dianggap sebagai sesuatu yang mencurigakan. Tidak heran jika dalam banyak 
kasus penutupan, pengrusakan, atau bahkan pembakaran gedung gereja selalu dibumbui oleh 
tuduhan adanya “kristenisasi”. Padahal, kebutuhan gedung gereja yang berbeda-beda itu muncul 
sebagai akibat dari berbagai denominasi dalam tubuh Kristen Protestan yang juga berbeda-beda! 
Dan masing-masing denominasi itu, sudah tentu, membutuhkan gedungnya sendiri-sendiri. 
 
Kedua, walau diniatkan sebagai revisi SKB 1969, PBM 2006 sesungguhnya melampaui sekadar 
urusan izin rumah ibadah, karena memerintahkan pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat 
Beragama) pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. Memang, dalam PBM ditegaskan bahwa 
FKUB dibentuk oleh masyarakat, sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja (pasal 8 
ayat 2), dan hubungan fungsionalnya dengan pemerintah hanya sebatas konsultatif (pasal 8 ayat 
3). Anggota FKUB terdiri dari para pemuka agama setempat, berjumlah maksimal 21 untuk 
provinsi (17 untuk tingkat Kabupaten/kota) dan, yang terpenting, komposisinya “ditetapkan 
berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 
(satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota” (pasal 10 ayat 3). 
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Boleh jadi pembentukan FKUB diniatkan sebagai langkah untuk menjaga kerukunan antar-umat 
beragama. Namun, acap kali dalam praktiknya, FKUB justru menjadi titik persoalan. Sistem 
proporsional yang didasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama di suatu wilayah, 
membuka kemungkinan adanya kelompok mayoritas yang mendominasi FKUB. Apalagi, 
masalah krusialnya, FKUB memiliki posisi kuat, bersama dengan kantor Depag, di dalam 
memberi rekomendasi apakah ijin untuk mendirikan rumah ibadah akan diterima atau ditolak 
(pasal 14 ayat 2 huruf c dan d). Rekomendasi FKUB harus merupakan hasil musyawarah dan 
diberikan secara tertulis (pasal 15). Berdasarkan rekomendasi inilah pemerintah setempat akan 
mengabulkan atau menolak permohonan ijin mendirikan rumah ibadah. 
 
Posisi penting FKUB dalam memberi/menolak izin itu sering jadi kontroversi. Pada banyak 
kasus, keberadaan PBM dengan FKUB-nya justru kerap dijadikan “senjata” oleh orang-orang 
yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan mereka sendiri. Misalnya, dalam kasus paling 
baru, yang menimpa umat gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Cinere, Depok. 
Walau mereka, seperti dilaporkan dalam laporan khusus The Jakarta Post (Jumat, 26 Juni 2009), 
telah mengantungi izin dari Pemkab Bogor tanggal 12 Juni 1998, tetapi upaya pembangunan 
gereja mereka terpaksa dihentikan akibat serangan dari kelompok yang mengatasnamakan Forum 
Solidaritas Umat Islam (FSUI) Oktober tahun lalu. 
 
Ironisnya, ketika mereka melaporkan peristiwa itu kepada Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail, 
pihak Walikota justru membatalkan izin mereka, 27 Maret lalu. Kepada The Jakarta Post, 
Nurmahmudi menjelaskan bahwa salah satu alasan tindakannya mencabut izin tersebut adalah 
karena rekomendasi FKUB, selain protes dari warga setempat!  Tidak heran jika pihak HKBP 
berencana akan menggugat Nurmahmudi ke pengadilan, walau banyak orang meragukan apakah 
tindakan itu akan efektif. Sebab, perlu dicatat, dalam PBM tidak ada aturan mengenai sanksi 
yang diberikan jika pemerintah daerah tidak menepati aturan yang sudah ada. 
 
Dari kasus itu menjadi jelas bahwa pada praktiknya sangat sulit mewujudkan niat baik yang ada 
di balik PBM sebagai gentlemen agreement Pada dirinya sendiri PBM bermasalah karena tidak 
ada sanksi yang tegas, dan membuka kemungkinan FKUB dipakai sebagai “senjata” oleh 
kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab. Masalahnya menjadi lebih kompleks karena 
ketidaksiapan aparat dalam melaksanakan aturan main itu secara tegas dan tidak memihak, untuk 
menjamin hak-hak paling dasar dari warganya, terutama kelompok-kelompok minoritas.  
 
Tanpa ketegasan dan keberanian, nasib minoritas di negeri ini akan terus terancam. Misalnya, 
pada Juli 2008 lalu, Bupati Takalar di Sulawesi Selatan menyatakan tidak mau memberikan IMB 
pendirian sebuah Vihara milik umat Buddha.  Alasannya?  Bupati takut jika IMB itu akan 
menimbulkan protes dari warga lain!  Lalu ke mana umat minoritas harus mengadu, jika pihak 
aparat pemerintahan saja tidak berani tegas melindungi hak-hak warganya? 
 
3.4. Kesimpulan 
 
Dari paparan dan diskusi di atas, beberapa kesimpulan dapat diambil.  Pertama, dari data yang 
kami pelajari dan olah kembali dari laporan SI dan WI, kami menemukan bahwa pada 2008, 
terjadi 107 insiden pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.  Dari jumlah itu, 44 insiden 
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(41%) termasuk ke dalam kategori regulasi negara, sedang sisanya, 63 insiden (59%), termasuk 
ke dalam kategori regulasi sosial. 
 
Kedua, analisis statistik atas daftar pelanggaran yang ada memperlihatkan bahwa pelanggaran 
terutama terjadi di Jawa Barat (40 insiden, 37%), terkait terutama dengan masalah paham 
keagamaan (72 insiden; 67%), lebih khusus lagi menyangkut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (55 
insiden; 51%), dengan warga (tidak diidentifikasi lebih detail) tampil sebagai pelaku paling 
dominan berbagai insiden (39 insiden, 36%). 
 
Ketiga, jika dilihat lebih rinci, sebagian besar insiden pelanggaran itu berporos pada tiga tataran 
permasalahan: (1) keberadaan UU No 1/PNPS/1965; (2) eksistensi lembaga Bakor PAKEM; dan 
(3) kerancuan pada sistem hukum nasional.  Ketiga poros ini menjadikan pelanggaran dalam 
dimensi regulasi negara saling tumpang-tindih dengan pelanggaran dalam dimensi regulasi 
sosial, karena keduanya seperti saling menopang dan memberi justifikasi. 
 
Keempat, daftar pelanggaran kebebasan beragama menurut kami – Paramadina dan MPRK – 
berbeda dari baik daftar yang dimuat dalam laporan WI maupun SI.  Ini karena kami menerapkan 
kriteria dan cara penghitungan yang berbeda dengan WI dan SI, seperti yang akan dibahas dalam 
bab mendatang.*** 
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BAB IV 
PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA?: 

BEBERAPA MASALAH KONTROVERSIAL 
 

 
4.1. Pendahuluan 
 
Pada bab III yang lalu kami sudah menunjukkan butir-butir pelanggaran kebebasan beragama 
dalam laporan The Wahid Institute (WI) dan SETARA Institute (SI) yang kami sepakati, 
berdasarkan rumusan kami, seperti dikemukakan pada bab II.  Pada bab ini, sebaliknya, kami 
ingin memaparkan dan mendiskusikan butir-butir di mana kami tidak bersepakat dengan laporan 
WI dan SI. 
 
Dalam pandangan kami, Laporan WI dan SI tidak menggunakan kriteria ketat yang membantu 
kita di dalam mengidentifikasi masalah dan pelanggaran kebebasan beragama.  Akibatnya, 
laporan WI dan SI memuat banyak sekali insiden yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam 
laporan mereka, baik karena insiden itu bukan pelanggaran kebebasan beragama maupun karena 
insiden itu tidak relevan dengan isu kebebasan beragama  Selain itu, ada juga beberapa insiden 
yang kontroversial atau “abu-abu” dilihat dari kaitannya dengan kebebasan beragama, yang 
masih perlu didiskusikan lebih jauh. 
 
Di bawah ini kami akan memaparkan dan mendiskusikan hal-hal di atas.  Bab ini akan 
dilengkapi Lampiran IV, yang memuat tabel pelanggaran kebebasan beragama dalam laporan WI 
dan SI yang menurut kami tidak termasuk pelanggaran. 
 
4.2. Fatwa MUI dan lain-lain: Opini bukan Pelanggaran 
 
Pengungkapan opini secara publik dan dilakukan dengan cara-cara damai bukanlah pelanggaran 
terhadap kebebasan beragama, betapa pun anehnya pandangan tersebut bagi sebagian orang.  
Demikian pula, pembuatan dan pernyataan fatwa yang dilakukan MUI atau ulama bukanlah 
pelanggaran kebebasan beragama.  Fatwa adalah opini yang disampaikan ulama atau lembaga 
keulamaan, sesuatu yang termasuk opini legal.  
 
Laporan WI dan SI memuat insiden penetapan fatwa, baik yang dilakukan MUI di tingkat pusat 
maupun daerah, sebagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama.  Bahkan, pandangan atau 
komentar yang tak ada kaitannya dengan kebebasan beragama pun dihitung sebagai pelanggaran 
kebebasan beragama, tampaknya karena hal itu disampaikan ulama atau komisi fatwa MUI.  
Dalam hitungan kami, ada 61 insiden yang tergolong kepada penyampaian opini semacam ini, 
yang dianggap pelanggaran kebebasan beragama 
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Sebagai contoh, WI melaporkan (hal. 110) bahwa pada 8 Februari 2008, “MUI Jawa Barat 
menyatakan Ahmad Sayuti sesat karena menulis buku Kelalaian Para Pemuka Agama dalam 
Memahami Kitab-kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil, dan Al-Quran) dengan 
Segala Akibatnya dan Mungkinkah Tuhan Murka, yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan 
bagikan secara gratis kepada orang-orang”  Selain itu, juga disebutkan bahwa Persatuan Islam 
(Persis) Jawa Barat melaporkan Sayuti ke polisi dan tim Pakem Jabar, dan tim Pakem Jabar 
kemudian memutuskan Sayuti membawa ajaran sesat.  Oleh WI, hal ini dianggap pelanggaran 
kebebasan beragama. 
 
Kita juga menemukan contoh opini legal dalam fatwa MUI dari laporan WI.  Misalnya 
dilaporkan bahwa, “MUI se-Kalimantan mengeluarkan tausiyah yang menyatakan golput sebagai 
perbuatan terlarang.  Tausiyah ini adalah hasil rapat koordinasi MUI se-Kalimantan pada 
pertengahan Juli lalu.  Meskipun tidak mengeluarkan fatwa haram, mereka menganggap memilih 
pemimpin adalah bentuk kepatuhan terhadap undang-undang dan wajib bagi seorang Muslim. 
Seorang Muslim yang mendakwakan golput, maka itu bukan perbuatan yang baik.  Dan kalau 
perbuatan yang tidak baik itu diikuti, maka akan menimbulkan mudharat” (hal. 65).  Dalam 
pandangan kami, opini seperti ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran kebebasan 
beragama. 
 
Ada juga komentar ulama dari komisi fatwa MUI yang dihitung sebagai insiden yang relevan, 
walaupun sebenarnya tidak.  Laporan SI (hal. 75) misalnya menyebutkan bahwa pada 11 Juli 
2008, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin menyatakan, 
“[L]aporan International Crisis Group (ICG) yang menyebut MUI sebagai lembaga sangat 
berbahaya adalah provokasi dan bertujuan untuk menanamkan paham sekuler.”  Pernyataan 
tersebut, yang merupakan tanggapan atas laporan ICG yang menyebutkan keberadaan MUI 
sebagai lembaga yang sangat berbahaya terhadap iklim toleransi dan demokrasi di Indonesia, 
tidak bisa disebut sebagai pelanggaran kebebasan beragama. 
 
Pembuatan fatwa, apalagi komentar pengurus MUI, seharusnya tidak dikategorikan sebagai 
insiden pelanggaran kebebasan beragama.  Selain itu, fatwa harus diperlakukan sebagai opini 
legal yang dikeluarkan ulama sebagai salah satu unsur masyarakat Muslim yang tidak bisa 
diistimewakan dengan mengangkatnya ke tingkat pelanggaran kebebasan beragama.  Respon 
terhadap opini semacam ini adalah toleransi, bukan pelarangan dan pemberian label pelanggaran 
kebebasan beragama. 
 
4.3. Protes bukan Pelanggaran Kebebasan Beragama 
 
Selain opini, insiden protes keagamaan yang dilakukan dengan damai juga ada dalam laporan 
pelanggaran kebebasan beragama yang disusun WI dan SI.  Kami mencatat ada 42 insiden 
semacam ini. 
 
Protes yang dilakukan masyarakat atau pengurus organisasi keagamaan, menyangkut isu-isu 
keagamaan, dan yang dilakukan dengan cara-cara damai bukanlah pelanggaran kebebasan 
beragama.  Protes semacam ini harus dipandang sebagaimana protes pada umumnya, yang 
diperbolehkan oleh undang-undang dan pelaksanaannya juga diatur undang-undang.  Karenanya, 
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tidak dapat diterima bila penyampaian protes secara damai digolongkan sebagai pelanggaran 
kebebasan beragama. 
 
Sebagai contoh, dalam laporan WI disebutkan bahwa, pada 26 Nopember 2008 di Jakarta, 
“sejumlah ormas Islam, antara lain Forum Umat Islam (FUI), NU, Muhammadiyah, FPI, ICMI, 
Gerakan Pemuda Indonesia, TPM, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Masjid 
Indonesia, dan Sarekat Islam, mendesak Komisi VIII DPR agar menasihati Menteri Agama dan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) supaya konsisten menjalankan SKB Tiga Menteri 
(soal Ahmadiyah), karena sampai saat ini masih marak aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) di berbagai kota di Indonesia.”  Dalam pandangan kami, insiden ini adalah protes 
mengenai isu Ahmadiyah dan disampaikan dengan cara damai.  Ahmadiyah sebagai isu protes 
damai tidak membuatnya menjadi pelanggaran. 
 
Selain itu, WI juga melaporkan bahwa, pada 12 Oktober 2008, di Jakarta, “MUI mengadukan 
sejumlah majalah ke Dewan Pers karena dinilai mengandung unsur pornografi dan dijual bebas 
sehingga siapa pun dapat mudah membeli atau membacanya serta menyebarkan pencabulan.  
Pihak yang mengadukan tidak menginginkan reaksi anarkis terjadi di tengah masyarakat”  Ini 
adalah protes dengan isu majalah yang memuat pornografi, yang tidak semestinya dipandang 
sebagai pelanggaran kebebasan beragama 
 
Laporan WI memuat protes pornografi lain, yang terjadi di Sidrap, Sulawesi Selatan.  Disebutkan 
bahwa, “Pada tanggal 20-21 Agustus, ratusan ibu-ibu dengan mengatasnamakan ibu-ibu rumah 
tangga menggelar aksi mendesak Pemda Sidrap supaya menghentikan pertunjukan elekton 
candoleng-doleng yang masih marak terjadi di sana.”  Kaum perempuan ini menilai pertunjukan 
tersebut berbau pornografi dan merusak moral masyarakat khususnya generasi muda.  Kami 
tidak memandang insiden ini sebagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, melainkan aksi 
protes biasa, yang dimungkinkan dalam demokrasi sejauh hal itu berlangsung damai 
 
4.4. Kasus-kasus yang tidak Relevan 
 
Ada 40 insiden yang menurut kami tak berhubungan dengan kebebasan beragama tetapi masuk 
ke dalam laporan SI dan WI.  Sebagai contoh, WI melaporkan bahwa, pada 13 Agustus 2008 di 
Kota Gede, Yogyakarta, “Abu Bakar Baasyir, Ketua MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), 
mengatakan bahwa kepemimpinan dalam tubuh MMI telah mengakomodasi demokrasi dan 
karenanya tidak sesuai dengan ajaran Islam.  Sebaliknya, M. Tholib (Wakil Ketua MMI) 
mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, adalah seorang Syi’ah dan Ahmadiyah.  Dengan 
demikian, ideologi Ba’asyir sudah bertentangan dengan ideologi ahlus-sunnah waljamaah dan 
Qur’an dan Hadis. Ba’asyir lalu menyatakan keluar dari MMI dan pada bulan September 
mendirikan organisasi baru bernama Jamaah Anshorut Tauhid.”  Insiden seperti ini jelas tidak 
mengandung unsur pelanggaran kebebasan beragama, walaupun menyangkut nama dan 
organisasi yang boleh jadi sering muncul dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di 
Indonesia. 
 
Contoh lain yang bukan kasus kebebasan beragama tetapi masuk dalam laporan adalah konflik 
sosial yang dilaporkan WI.  Pada 2 Mei 2008 dilaporkan terjadi kekerasan kolektif yang 
melibatkan warga Desa Saleman (yang berpenduduk mayoritas Islam) dan Desa Horale (Kristen) 
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di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.  Kekerasan dipicu perebutan batas tanah.  Akibat 
dari bentrok ini adalah empat warga Horale tewas, 86 bangunan terbakar, dan 511 warga Horale 
mengungsi.  Dalam kasus ini, menurut kami, dua desa bertikai karena masalah perbatasan.  Hal 
itu tampak menjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama hanya karena penduduk kedua desa 
berbeda dilihat dari sudut agamanya. 
 
Insiden lain, berlangsung pada 30 Maret 2008, juga dilaporkan WI, adalah penolakan Ketua MUI 
Jawa Timur, KH Abdus Somad, terhadap rencana Philip K. Widjaja, Ketua Walubi (Perwalian 
Umat Budha Indonesia) Jatim untuk melakukan aksi penghijauan di Surabaya dengan melibatkan 
berbagai kelompok agama.  Bentuk aksinya adalah penanaman pohon di sepanjang luar pagar 
jalan tol Kupang Indah, Surabaya.  Di mata Ketua MUI Jawa Timur ini, aksi lintas agama itu 
negatif karena menurutnya, forum-forum lintas agama seringkali tidak menguntungkan Islam.  
Lagi-lagi kami tidak melihat relevansi kasus ini dengan pelanggaran kebebasan beragama. 
 
4.5. Kasus Khusus Aceh  
  
Lebih lanjut lagi, laporan WI memuat lima insiden dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 
yaitu dari Lhokseumaue, Langsa, Bener Meriah, Pidie, dan Aceh Barat.  Kelima insiden itu 
menyangkut calon anggota legislatif daerah yang gugur dari pencalonan karena yang 
bersangkutan tidak bisa membaca al-Qur’an.  Syarat pandai membaca al-Qur’an ini dilandaskan 
atas Peraturan Daerah (Qanun) No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh. 
 
Mengingat bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dilihat dari kedudukan Islam, 
seperti tampak dari UU No. 49 Tahun 1999, dan UU tentang Pemerintahan PA tahun 2006, maka 
kelima insiden di atas dianggap tidak relevan. 
 
4.6. Premanisme FPI tidak semuanya terkait Agama 
 
WI melaporkan bahwa pada 30 Oktober 2008, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
anggota FPI melemparkan batu dan botol air mineral (kepada siapa?) karena mereka tidak 
diizinkan masuk ke ruang sidang. Mereka tidak diizinkan masuk karena mereka sering membuat 
keributan di dalam ruang sidang yang menangani kasus “tragedi Monas” 1 Juni 2008. 
 
Menurut kami, dalam insiden semacam ini, tindakan pengacauan dan gangguan yang dilakukan 
oleh FPI tidak terkait dengan agama atau kebebasan beragama.  Namun, oleh WI, insiden itu 
dihitung sebagai insiden yang mengandung pelanggaran kebebasan beragama 
 
4.7. “Hate Speech” 
 
Laporan SI dan WI memuat beberapa insiden kontroversial lain yang perlu dibicarakan lebih 
lanjut.  Ini masih merupakan perkara “abu-abu” yang belum tentu merupakan pelanggaran 
kebebasan beragama. 
 
Salah satu contohnya adalah ucapan atau perkataan yang mengandung seruan berbuat kekerasan, 
yang disampaikan secara publik, dan biasanya dilakukan tokoh agama Islam.  WI misalnya 
melaporkan bahwa pada 14 Februari 2008, di Alun-alun Kota Banjar, Jabar, tiga pembicara – 
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Abu Bakar Baasyir, Muhammad al-Khattath, dan Sobri Lubis – menyerukan kekerasan berupa 
pembunuhan kepada penganut Ahmadiyah di mana pun mereka berada.  Selain itu, pada 15 
Februari 2008, Muhammad al-Khattath dari Hizbut Tahrir Indonesia/Forum Umat Islam dan Abu 
Bakar Baasyir dari MMI mengulangi perkataan serupa di masjid dan pesantren.  Ucapan Ustad 
Abu Bakar Baasyir termasuk dengan mengatakan bahwa penganut Ahmadiyah harus dipotong 
lehernya. 
 
Beberapa masalah yang perlu didiskusikan di sini adalah, pertama, apakah pernyataan seperti itu 
dapat dipandang sebagai pelangggaran terhadap kebebasan beragama, mengingat adanya 
perlindungan politik terhadap kebebasan berbicara dalam sistem demokrasi seperti yang 
diterapkan di Indonesia?  Kedua, dilihat dari sudut perlindungan terhadap kebebasan beragama, 
masalah apa yang sebenarnya ditimbulkan hate speech semacam ini, dalam kasus-kasus aktual 
dan penanganan kebebasan beragama di Indonesia?  Sebagai contoh, bagaimana kalau ungkapan 
kebencian ini disusul insiden berupa tindakan kekerasan yang jelas-jelas dimotivasi ungkapan 
kebencian tersebut.  Ketiga, apakah aparat penegak hukum atau polisi dapat mengambil tindakan 
hukum atas perbuatan semacam ini, dan (seandainya demikian) apa yang menjadi pijakan polisi 
dalam menindaknya? 
 
4.8. Kesimpulan 
 
Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas.  Pertama, laporan pelanggaran 
kebebasan beragama harus ditulis dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur yang jelas untuk 
memilah insiden apa yang akan masuk atau tidak.  Penggunaan kriteria yang jelas membantu kita 
di dalam mendapatkan insiden yang pasti dan relevan dan karenanya total insiden yang diperoleh 
lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memasukkan insiden yang tidak relevan atau 
tidak menenuhi syarat.  Ini mengisyaratkan perlunya WI dan SI merumuskan definisi dan kriteria 
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Kedua, fatwa, baik yang dikeluarkan MUI maupun tokoh agama lain, harus diperlakukan sebagai 
penyampaian opini yang diperbolehkan dalam konteks kebebasan berpendapat dan berbicara.  
Fatwa tidak perlu “dinaikkan” statusnya ke level pelanggaran kebebasan beragama walaupun 
dikeluarkan, misalnya, oleh MUI Pusat. Memang, aksi premanisme dapat menggunakan fatwa 
sebagai pembenar terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kekerasan. Dalam kasus seperti ini, 
tindakan pelanggaran hukum dan kekerasan harus diperlakukan apa adanya, yaitu pelanggaran 
hukum dan tindakan kekerasan yang harus diproses secara hukum. Pengeluaran fatwa itu sendiri 
dapat dibenarkan; dan MUI, sebagai lembaga yang sebagiannya didanai publik/negara tetapi 
lebih sering menyampaikan opini yang tidak toleran, memang harus ditoleran. 
 
Ketiga, kualitas insiden, dan bukan jumlah, harus menjadi perhatian utama dalam pelaporan 
pelanggaran kebebasan beragama. Dari laporan WI dan SI, kami menghitung ada 158 insiden 
yang dapat dan harus dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat dan kriteria di atas.  Akibatnya, 
total insiden pelanggaran kebebasan beragama menjadi jauh lebih “sedikit” dari yang 
disampaikan kepada publik di dalam kedua laporan tersebut.  Akan tetapi, di masa mendatang, 
fokus pelaporan adalah pada kualitas insiden yang dilaporkan, dan kualitas tersebut dapat 
diperoleh dengan membuat kriteria yang lebih ketat, kategorisasi yang memungkinkan insiden 
bisa ditampilkan sehingga mencerminkan dimensi persoalan yang lebih luas – misalnya 
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pembedaan antara regulasi negara dan regulasi sosial, pemecahan dan pembedaan insiden ke 
dalam berbagai bentuk pelanggaran, dan seterusnya. Kualitas pelaporan yang lebih baik ini akan 
membantu audiens dan pengguna laporan tersebut.*** 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
 
Terbitnya laporan tahunan kebebasan beragama oleh The Wahid Institute (WI), SETARA 
Institute (SI), dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), adalah terobosan dan 
sumbangan penting bagi kampanye lebih lanjut kebebasan beragama di Indonesia.  Hal ini harus 
disambut gembira.  Tetapi, seperti laporan mana pun, ketiga laporan itu juga tak luput dari 
keterbatasan dan kelemahan tertentu. 
 
Studi evaluatif ini dimaksudkan untuk menilai dan memberi masukan guna perbaikan penulisan 
laporan tersebut di masa depan.  Selain memperlihatkan keterbatasan dan kelemahan dalam 
ketiga laporan itu, pada bab-bab yang lalu kami sudah berusaha menunjukkan model penulisan 
laporan yang lebih memadai.  Selain itu, pada bab III dan IV, berdasarkan data-data yang kami 
pelajari dan olah dari laporan WI dan SI sendiri, kami pun sudah mencoba menunjukkan 
bagaimana model itu dapat digunakan untuk melaporkan kebebasan beragama di Indonesia pada 
2008 secara lebih memadai 
 
Di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan umum dari studi evaluatif ini 
 
Pertama, seperti ditunjukkan pada bab I, ketiga laporan kurang lugas di dalam menunjukkan 
kebebasan beragama sebagai tema pokok laporannya; dalam hal ini, laporan SI adalah yang 
terlugas.  Ketiga laporan juga mengandung kelemahan mendasar di dalam menetapkan kategori 
pelanggaran kebebasan beragama dan bagaimana mengukurnya.  Kelemahan ini menyebabkan 
tumpang-tindihnya satu dan lain kategori dan dihitungnya satu insiden pelanggaran beberapa 
kali, sehingga jumlah totalnya tidak mewakili realitas pelanggaran yang sesungguhnya.  Selain 
itu, ketiga laporan juga kurang memanfaatkan metode statistik (kuantitatif) untuk menganalisis 
berbagai pelanggaran yang terjadi dan lebih banyak memaparkannya.  Akhirnya, dalam tingkat 
yang berbeda, ketiga laporan, yang ditulis berdasarkan sumber-sumber berbeda, juga 
mengandung kelemahan di dalam kejelasan, kelengkapan, dan akurasi data. 
 
Kedua, seperti diperlihatkan dalam bab II, belajar dari metode dan teknik penulisan ketiga 
laporan di atas dan contoh laporan lain yang sudah diterbitkan di dunia, kami menyimpulkan 
bahwa tema kebebasan beragama, dalam maknanya yang paling luas seperti dirumuskan di 
dalam Deklarasi PBB dan dokumen-dokumen ICCPR, adalah tema yang mengenainya kita dapat 
menulis laporan yang lugas dan terus terang, karena jaminan konstitusional mengenainya sudah 
cukup memadai di Indonesia.  Kami juga menunjukkan bahwa tiga kategori yang dikembangkan 
oleh Center for Religious Freedom (regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi 
sosial) adalah kategori-kategori paling memadai untuk menilai dan melaporkan kebebasan 
beragama di Indonesia, sesudah kita mencocokkannya dengan situasi khusus Indonesia.  
Akhirnya, selain analisis kualitatif yang menimbang insiden-insiden pelanggaran dalam 
perspektif historis, politis, dan konstitusional yang lebih luas, kami juga menemukan bahwa 
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analisis statistik dapat menjadi alat yang sangat berguna di dalam menilai kebebasan beragama 
atau pelanggarannya dari beberapa segi (sebaran, isu, jenis, pelaku, korban, dan lainnya), yang 
mempermudah kita di dalam melakukan perbandingan di antara insiden. 
 
Ketiga, seperti ditunjukkan dalam bab III, kami menemukan bahwa dengan cara penulisan 
laporan seperti ditunjukkan pada butir kedua di atas, kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas 
dan akurat mengenai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia di tahun 2008.  Dengan 
memanfaatkan data-data SI dan WI, kami menemukan bahwa pelanggaran terjadi baik dalam 
kategori regulasi negara (44 insiden, 41%) maupun regulasi sosial (63 insiden, 59%).  Analisis 
kualitatif kami memperlihatkan kaitan yang erat di antara berbagai insiden di dalam kedua 
kategori pelanggaran itu.  Sementara itu, analisis statistik kami juga memperlihatkan segi-segi 
tertentu yang menonjol dari pelanggaran kebebasan beragama di tahun yang sama: pelanggaran 
terutama terjadi di Jawa Barat (40 insiden, 37%), menyangkut isu paham keagamaan (72 insiden; 
67%), dan hal ini terutama lagi terkait dengan nasib Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) (55 
insiden; 51%), dengan warga tampil sebagai pelaku paling dominan di berbagai insiden (39 
insiden, 36%). 
 
Keempat, seperti ditunjukkan dalam bab IV, dengan cara penulisan laporan seperti disebut dalam 
butir dua di atas, kami harus mengeliminasi 158 insiden yang dalam laporan SI dan WI dianggap 
sebagai pelanggaran kebebasan beragama.  Hal ini karena, dalam pandangan kami, laporan WI 
dan SI menggunakan kriteria atau tolok ukur yang kurang atau tidak jelas atau tumpang-tindih di 
dalam memilah insiden apa yang akan masuk dalam kategori pelanggaran kebebasan beragama 
atau tidak.  Selain itu, dalam kedua laporan itu tercakup pula insiden-insiden yang dalam 
pandangan kami tidak relevan dengan masalah kebebasan beragama atau yang kaitan keduanya 
belum bisa dipastikan. 
 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, kami merekomendasikan hal-hal berikut: 
 
1. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan lugas dan terus terang, antara lain dengan 

tidak mengacaukannya dengan tema-tema lain seperti pluralisme atau kehidupan beragama 
secara umum.  Kebebasan beragama adalah sebuah tema khusus, dengan dimensi dan ukuran 
pelanggaran yang juga khusus.  Selain itu, jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga 
sudah cukup memadai. 

 
2. Laporan tahunan kebebasan beragama harus ditulis dengan melaporkan dan menilai baik 

perkembangan positif maupun negatif dalam periode tahun yang dilaporkan.  Perkembangan 
positif dapat dilihat dari sejauh mana butir-butir pelanggaran di tahun atau tahun-tahun 
sebelumnya sudah atau belum diatasi.  Dengan cara inilah kita bisa menilai naik atau 
turunnya kinerja kebebasan beragama dan dapat mengadvokasikan jaminannya baik kepada 
pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

 
3. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur 

yang jelas untuk memilah insidan apa yang akan dimasukkan sebagai pelanggaran atau tidak.  
Dengan modifikasi yang penting, tiga kategori yang digunakan Center for Religious Freedom 
harus dipertimbangkan sungguh-sungguh untuk digunakan sebagai kriteria untuk melihat 
pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.  Karena kategori-kategorinya yang sangat 
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khusus, penggunaannya akan membawa tiga manfaat sekaligus.  Pertama, menghindarkan 
kita dari melaporkan satu peristiwa pelanggaran tertentu secara tumpang-tindih dan lebih dari 
satu kali.  Kedua, mendorong kita untuk lebih fokus kepada bobot atau kualitas insiden, 
bukan jumlahnya, dan membantu para audiens dan pengguna laporan tersebut untuk melihat 
akar masalah dari satu peristiwa pelanggaran.  Dan ketiga, karena kategori-kategori ini juga 
makin luas digunakan di dunia, dengan menggunakannya kita juga sedang membawa masuk 
wacana kebebasan beragama di Indonesia ke dalam wacana yang sama di dunia 
internasional. 

 
4. Dalam penulisan laporan tahunan kebebasan beragama, selain paparan kualitatif dengan 

dukungan data yang jelas, lengkap dan akurat, analisis statistik perlu dimanfaatkan 
semaksimal mungkin.  Hal ini akan sangat membantu kita di dalam menilai perkembangan 
kebebasan beragama dilihat dari segi-segi tertentu yang lebih khusus seperti sebaran menurut 
wilayah atau kota/desa tertentu, intensitas, pelaku dan korban, isu-isu yang dominan, dan 
lainnya.  Hal itu juga akan membantu kita di dalam mengembangkan indeks kebebasan 
beragama, yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja kebebasan beragama 
antarwilayah di seluruh Indonesia.  Dengan begitulah kita dapat belajar banyak dari 
membandingkan berbagai kasus dan terus memperluas serta memperkuat kampanye 
kebebasan beragama.*** 
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Lampiran I 
 

DAFTAR PERTANYAAN 
INDEKS TIGA DIMENSI KEBEBASAN BERAGAMA 

GRIM DAN FINKE (2006) 
 
 
Pengantar 
 
Di bawah ini adalah terjemahan bebas dari daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 
tiga dimensi kebebasan beragama dalam laporan Center for Religious Freedom (2008) seperti 
dibahas dalam bab II: (1) regulasi negara, (2) favoritisme negara, dan (3) regulasi sosial.  Para 
pelapor diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sendiri atau dengan berkonsultasi dengan 
para pihak yang dianggap ahli mengenai situasi kebebasan beragama di satu negara (atau 
wilayah). 
 
Sumber: “Appendix E: Grim and Finke (2006) International Religious Indexes Questionaire,” 
dalam Paul A. Marshal (ed.), Religious Freedom in the World (hal. 477-485). 
 
Regulasi Pemerintah 
 
Pertanyaan-pertanyaan ini barkaitan dengan regulasi pemerintah dalam soal agama.  Ini bentuk 
regulasi yang paling tampak bagi orang luar dan yang paling sering mendapat perhatian dalam 
teori dan riset.  Regulasi pemerintah adalah pembatasan yang diberlakukan kepada praktik atau 
pemelukan agama oleh peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan resmi atau oleh langkah-
langkah administratif negara.  Sekalipun sebagian besar negara menjanjikan kebebasan beragama 
dalam konstitusi mereka, mereka seringkali mendukung sanksi-sanksi administratif atau 
permusuhan terbuka terhadap kelompok-kelompok tertentu. 
 
Perintah: Pilih nomor yang paling mewakili negara di antara tiga pilihan di bawah pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
  
1. Apakah pemerintah campur tangan dalam hak seseorang untuk beribadah? 

0. Tidak 
1. Cukup campur tangan 
2. Sangat campur tangan 

 
2. Apa yang paling baik menjelaskan kebebasan beragama sebagai hak? 

0. Undang-undang/konstitusi menjamin kebebasan beragama, dan pemerintah “secara 
umum menghormati” hak ini dalam praktiknya. 
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1. Undang-undang/konstitusi menjamin kebebasan beragama, dan pemerintah “secara 
umum menghormati” hak ini dalam praktiknya, namun ada sejumlah masalah terkait 
dengannya (misalnya di wilayah-wilayah tertentu). 

2. Terbatas dan/atau hak itu tidak dijamin atau terbatas. 
3. Tidak ada. 

 
3. Apakah pemerintah “pada umumnya menghormati” hak kebebasan beragama dalam praktik? 

0. Ya 
1. Ya, tetapi ada sejumlah pengecualian atau pembatasan. 
2. Tidak. 

 
4. Apakah kebijakan pemerintah turut berperan dalam pada umumnya kebebasan menjalankan 

agama? 
0. Ya 
1. Ya, tetapi ada sejumlah pengecualian atau pembatasan. 
2. Tidak. 

 
5. Apakah misionaris asing diizinkan beroperasi? 

0. Diperbolehkan dan/atau tidak ada batasan. 
1. Ya, tetapi dalam batas-batas tertentu. 
2. Dilarang. 

 
6. Apakah upaya proselitisasi, berdakwah secara publik, atau berpindah agama dibatasi atau 

dilarang? 
0. Tidak. 
1. Ya, tetapi (sama rata) untuk semua agama. 
2. Ya, tapi hanya untuk beberapa agama. 

 
Favoritisme Pemerintah 
 
Pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok kedua ini juga ingin menakar hubungan antara agama 
dan negara, tetapi di sini perhatian difokuskan kepada soal subsidi atau keistimewaan yang 
diberikan negara kepada kelompok-kelompok agama tertentu.  Jadi diyakini bahwa aksi-aksi 
pemerintah bisa mengistimewakan kelompok-kelompok agama tertentu (dengan ongkos yang 
lainnya).  Ini dalam beragam bentuk.  Seperti regulasi pemerintah, subsidi juga bisa jadi 
merupakan jaminan konstitusional, atau hal itu bisa diakibatkan oleh langkah-langkah badan 
pemerintahan tertentu yang berubah-ubah, orang maupun kebijakannya.  Yang paling jelas 
adalah hak-hak istimewa tertentu yang bersifat konstitusional dan subsidi finansial yang 
langsung mendukung lembaga-lembaga keagamaan tertentu.  Yang kurang tegas misalnya adalah 
dukungan lembaga dan administrasi negara terhadap hal-hal seperti pengajaran agama tertentu di 
lembaga-lembaga pendidikan negara. 
  
Perintah: Pilih nomor yang paling mewakili negara di antara tiga pilihan di bawah pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
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7. Bagaimana pendanaan pemerintah berlangsung (termasuk yang berbentuk barang, seperti 
pembangunan masjid) kepada sektor-sektor keagamaan? 
0. Tidak ada pendanaan. 
1. Pendanaan diberikan secara berimbang. 
2. Pendanaan diberikan secara tidak berimbang. 
3. Hanya diberikan kepada agama atau kepercayaan tertentu. 

 
8. Sejauh mana terdapat agama yang mapan dan diistimewakan? 

0. Tidak ada atau semua agama diperlakukan sama. 
1. Hanya warisan kultural dan historis (misalnya, agama mapan sebelumnya mewarisi 

gedung atau hak milik tertentu). 
2. Beberapa agama tertentu memperoleh keistimewaan atau akses pemerintah tidak tersedia 

bagi agama-agama lainnya. 
3. Satu agama tertentu memperoleh keistimewaan atau akses pemerintah tidak tersedia bagi 

agama-agama lainnya 
4. Satu agama resmi negara. 

 
9. Bagaimana pemerintah memberi subsidi kepada agama (termasuk yang berbentuk barang)? 

0. Tidak ada subsidi atau dibagi rata ke semua agama (misalnya, semua agama memperoleh 
bebas pajak). 

1. Hanya warisan kultural dan historis (misalnya, agama mapan sebelumnya mewarisi 
katedral dari anggaran pemerintah sebelumnya). 

2. Hanya beberapa agama yang tidak memperoleh subsidi yang tersedia. 
3. Hanya satuan agama tertentu yang disetujui saja yang menerima subsidi pemerintah. 
4. Hanya satu agama yang disubsidi (termasuk subsidi dalam bentuk barang). 

 
10. Apakah pemerintah mendanai sesuatu yang terkait dengan agama? 

0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 
 

11. Apakah hal-hal berikut ini didanai pemerintah? 
A. Pendidikan atau sekolah-sekolah agama 

0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

B. Rumah ibadah (pembangunan, perbaikan) 
0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

C. Gaji/asuransi “pegawai” agama 
0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

D. Siaran radio atau penerbitan keagamaan 
0. Tidak. 
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1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

E. Dana sosial atau kerja sosial agama 
0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

F. Praktik agama atau kerja misi keagamaan 
0. Tidak. 
1. Ya, tapi dalam jumlah yang sama untuk masing-masing agama. 
2. Ya, tapi jumlahnya tidak sama untuk semua. 

 
Regulasi Sosial 
 
Pertanyaan-pertanyaan ini ingin mengukur hambatan-hambatan institusional dan kultural di luar 
pembatasan oleh badan-badan pemerintahan.  Sekalipun tidak mengandung sanksi formal seperti 
yang diterapkan dalam peraturan-peraturan negara, regulasi sosial seperti ini bisa sama 
membatasinya terhadap kebebasan beragama seperti aturan-aturan formal pemerintah atau sama 
berpengaruhnya terhadap aksi-aksi sosial lain.  Regulasi sosial seringkali dapat tumbuh dari 
agama itu sendiri. 
 
Perintah: Pilih nomor yang paling mewakili negara di antara tiga pilihan di bawah pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
 
12. Sikap-sikap sosial terhadap kelompok-kelompok agama lain dan non-tradisional pada 

umumnya: 
0. Terbuka dan toleran 
1. Diskriminatif (tetapi tidak sangat negatif) 
2. Negatif di wilayah-wilayah tertentu 
3. Memusuhi 

 
13. Bagaimana masyarakat bersikap terhadap perpindahan agama ke agama-agama lain? 

0. Tidak ada masalah 
1. Menimbulkan ketegangan 
2. Negatif 
3. Memusuhi secara fisik 

 
14. Apakah sikap-sikap tradisional dan/atau fatwa para pemimpin agama sangat menghalangi 

proselitisasi? 
0. Tidak 
1. Ya 

 
15. Apakah agama-agama yang ada mencoba menghalangi tumbuhnya agama baru (atau non-

mayoritas) dalam satu dan lain cara? 
0. Tidak 
1. Ya 
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16. Bagaimana situasi yang menyangkut gerakan-gerakan sosial dalam kaitannya dengan 
kampanye untuk kepentingan hegemoni agama-agama tertentu atau serangan atas agama-
agama tertentu di negara ini? 
0. Tidak ada kampanye untuk kepentingan hegemoni agama-agama tertentu atau serangan 

atas agama-agama tertentu. 
1. Ada rangkaian aktivitas untuk kepentingan hegemoni agama-agama tertentu atau 

serangan atas agama-agama tertentu. 
2. Aktivitas yang bersifat regional dan diorganisasikan untuk kepentingan hegemoni agama-

agama tertentu atau serangan atas agama-agama tertentu. 
3. Aktivitas yang bersifat nasional dan diorganisasikan untuk kepentingan hegemoni agama-

agama tertentu atau serangan atas agama-agama tertentu. 
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Lampiran II 
DAFTAR PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA 2008 MENURUT PARAMADINA DAN MPRK 

             

Pengantar            

Tabel ini berisi daftar pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia tahun 2008 yang kami -- Paramadina dan MPR-UGM -- susun berdasarkan data yang termuat 
dalam laporan SI dan WI.  Saat menyortir dan menyusun kembali daftar ini, kami menambahkan beberapa tanggal insiden yang informasi mengenainya tidak tersedia 
di kedua laporan.  Daftar ini kami susun berdasarkan kronologi insiden. Kami menambahkan kolom "Tindakan Negara", agar satu insiden yang pelakunya terdiri dari 
masyarakat dan pemerintah tetap dihitung satu insiden. Data SI tidak konsisten dalam menyebutkan jumlah pelanggaran dan jumlah peristiwa. Dalam buku Berpihak 
dan Bertindak Intoleran (2009), SI menyebut bahwa insiden dalam kategori "peradilan terhadap orang yang dianggap sesat" berjumlah 25, sedang di dalam narasinya 
hanya disebutkan 12 insiden. Hal ini menyebabkan bahwa, dalam daftar ini, terdapat peristiwa SI yang tidak masuk dalam daftar pelanggaran kebebasan beragama. 

             

NO Sumber Hari/tgl Lokasi 
Kejadian Provinsi Kab./Kota Peristiwa Isu Subisu Bentuk 1 Aktor 1 Aktor 2 Tindakan 

negara 

1 Setara 12 January 
2008 Kebon Reok 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

Ratusan warga dari berbagai desa 
kecamatan Ampenan, Mataram, 
melempari dan menurunkan plang 
IJABI (Ikatan Jamah Ahlul Bait 
Indonesia), yang tengah 
memperingati  wafatnya cucu Nabi 
Muhammad: Hasan dan Husain. 

Paham 
keagamaan Syiah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Massa dari 
berbagai desa 
kecamatan 
Ampenan 

IJABI 
(Ikatan 
Jamah Ahlul 
Bait 
Indonesia) 

  

2 WI & 
Setara 

13 January 
2008 

Desa Keru, 
Kec. Narmada 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Lombok 
Barat 

Sekelompok massa merusak dan 
membakar Pura Sangkareang di 
Lombok Barat, Nusa Tenggara 
Barat. 

Tempat 
ibadat Hindu 

Perusakan disertai 
pembakaran 
tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Sekelompok 
massa 

Warga 
Hindu, 
pengguna 
Pura 
Sangkareang 

  

3 WI & 
Setara 

13 January 
2008 

Mataram, 
Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

40-an orang kelompok 
Ahlussunnah Waljamaah, dipimpin 
oleh H Awaludin, H Zen Alkaf 
menghentikan kegiatan peringatan 
Hari Asyura yang diadakan oleh 
Yayasan Syiah Al-Qubra, Mataram, 
Nusa Tenggara Barat. 

Paham 
keagamaan Syiah 

Penghentian/pelar
angan kegiatan 
kelompok 
keagamaan 

40-an orang, 
dipimpin oleh H 
Awaludin, H Zen 
Alkaf 

Yayasan 
Syiah Al-
Qubra  

  

4 WI 15 January 
2008 

Jalan 
Pahlawan No 
71 

Jawa Barat Bandung 
Aliansi Umat Islam (ALUMI) Jawa 
Barat menyegel mesjid Mubarok, 
milik warga Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
Aliansi Umat 
Islam (ALUMI) 

Warga 
Ahmadiyah   
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5 WI 16 January 
2008 

Kecamatan 
Baros Banten Serang 

Ratusan massa menyerang 
pesantren Miftahul Huda, Baros 
yang dinyatakan sesat oleh MUI 
Banten. Nursyahidin kemudian 
menyatakan taubat. 

Paham 
keagamaan 

Nursyahidin 
Salim 

Perusakan disertai 
pembakaran 
tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Warga 
Penganut 
ajaran 
Nursyahidin 

  

6 WI & 
Setara 

22 January 
2008 

Kel. Bagan 
Deli, Kec. 
Medan 
Belawan 

Sumatera 
Utara Medan 

300-an warga menyerang Thariqat 
Satariyah Sahid yang sedang 
mengadakan pengajian di 
Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan 
Medan Belawan, Sumatera Utara. 
Thariqat Satariyah Sahid dianggap 
sesat. 

Paham 
keagamaan 

Tarekat 
Satariyah 
Sahid 

Penyerangan/peng
aniayaan anggota 
kelompok 
keagamaan 

 300-an warga 
Thariqat 
Satariyah 
Sahid  

  

7 Setara 23 January 
2008 Sumatra Utara Sumatera 

Utara Belawan 

Aparat Kepolisian, Pengadilan, 
Bupati dan DPRD Belawan, 
Sumatera Utara, membekukan 
kelompok pengajian Thariqat 
Satariyah Sahid.   

Paham 
keagamaan 

Thariqat 
Syatariah 
Sahid 

Pembekuan aliran 
keagamaan 

Aparat 
Kepolisian, 
Bupati dan 
DPRD Belawan 

kelompok 
pengajian 
Thariqat 
Satariyah 
Sahid 

  

8 WI & 
Setara 

28 January 
2008 

Desa Sadasari, 
Kecamatan 
Argapura 

Jawa Barat Majalengka 

Puluhan massa GAM (Gerakan Anti 
Maksiat) dan Persis (Persatuan 
Islam) merusak Masjid Al-
Istiqamah milik jemaat Ahmadiyah 
yang terletak di Desa Sadasari, 
Kecamatan Argapura, Kabupaten 
Majalengka Jawa Barat.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Puluhan massa 
GAM (Gerakan 
Anti Maksiat) 
dan Persis 
(Persatuan 
Islam).  

Masjid Al 
Istiqamah   

9 WI 11 March 
2008 

Gresik, Jawa 
Timur Jawa Timur Gresik 

Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gresik membuat peraturan yang 
mewajibkan kepada seluruh 
pegawai negeri sipil dan honorer 
di lingkungan Pemkab Gresik 
menggunakan busana muslim 
terkait hari jadi Kota Gresik ke-521 
dan HUT Pemkab Gresik ke-34. 

Praktik 
keagamaan 

Busana 
muslim 

Pewajiban busana 
muslim bagi 
Pegawai Negeri 
Sipil 

Pemkab Gresik 

PNS dan 
pegawai 
honorer 
yang non-
Islam 

  

10 Setara 14 March 
2008 

Lombok 
Timur, Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Lombok 
Timur 

Warga Muslim, yang menamakan 
diri kelompok Batiniah, bentrok 
dengan Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI) di Lombok Timur, 
Nusa tenggara Barat. Peristiwa ini 
dipicu oleh perbedaan jumlah azan 
salat Jum’at. Satu orang luka 
parah, beberapa luka ringan dan 
dua rumah rusak terkena 
lemparan batu. 

Paham 
keagamaan 

Majelis 
Mujahidin 
Indonesia 

Bentrokan Warga Muslim 
non-MMI 

Majelis 
Mujahidin 
Indonesia 
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11 Setara 14 March 
2008 

Mataram, 
Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

PAKEM (Pengawas Aliran 
Kepercayaan Masyarakat) Nusa 
Tenggara Barat melarang jemaat 
Ahmadiyah Asrama Transito, 
Mataram, melakukan ibadah 
secara berbeda.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Pakem Nusa 
Tenggara Barat 

Jamaat 
Ahmadiyah   

12 WI 22 March 
2008 

Kampung 
Tulang 
Kuning, Desa 
Waru Induk, 
Kecamatan 
Parung 

Jawa Barat Bogor 

Forum Komunikasi Remaja Muslim 
“Jamiul Fataa” (FKRM JF) 
menyerang jemaat Gereja Katolik 
Santo Johannes Baptista yang 
tengah memperingati hari raya 
Paskah. Akibatnya, tempat ibadah 
berupa tenda depan dirobohkan 
dan puluhan jemaat gereja lari 
menyelamatkan diri. 

Aktivitas 
keagamaan Katolik 

Penyerangan/peng
aniayaan anggota 
kelompok 
keagamaan 

Forum 
Komunikasi 
Remaja Mesjid 
Jamiul Fataa 
(FKRM JF) 

Jemaat 
Gereja 
Katolik 
Santo 
Johannes 
Baptista  

  

13 Setara 27 March 
2008 

Kec. Bungo 
Dani Jambi Bungo 

Kejaksaan menuntut Edi Ridwan, 
Pimpinan aliran Islam Model Baru 
(IMB) dan tiga pengikutnya, Amir, 
Sudibyo, dan Tarsito, karena 
dianggap sesat. 

Paham 
keagamaan 

Aliran Islam 
Model Baru Penuntutan Kejaksaan 

Edi Ridwan, 
Amir, 
Sudibyo, 
dan Tarsito 

  

14 Setara 05 April 
2008 

Pinggiran 
Barat 

Sulawesi 
Tengah Palu Polisi menahan tiga orang 

pengikut Madi di Sulawesi Tengah. 
Paham 
keagamaan Aliran Madi 

Penahanan 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Lembaga 
Kepolisian 

Tiga orang 
pengikut 
Madi 

  

15 WI 05 April 
2008 

Dusun Salena 
Dua, 
Kecamatan 
Palu Barat, 
Sulawesi 
Tengah 

Sulawesi 
Tengah Palu 

Aparat Polda (Polisi Daerah) 
Sulawesi Tengah menembak mati 
Madi, penyebar aliran Ikat Kepala 
Putih, setelah buron selama tiga 
tahun. Madi dituduh menyebarkan 
aliran sesat dan membunuh polisi. 
Pembunuhan Madi ini 
menimbulkan kontroversi karena 
selain belum pernah ada proses 
hukum terhadap Madi, polisi 
terkesan balas dendam atas 
kematian rekan mereka yang 
diduga dibunuh para pengikut 
Madi. 

Paham 
keagamaan Aliran Madi 

Penembakan 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Aparat Polda 
Sulawesi Tengah Madi   

16 Setara 16 April 
2008 Jakarta DKI Jakarta Jakarta 

BAKORPAKEM memutuskan aliran 
Ahmadiyah sebagai aliran yang 
menyimpang. BAKORPAKEM 
melandaskan keputusannya dari 
fatwa MUI tentang Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penetapan sebagai 

aliran sesat BAKORPAKEM Ahmadiyah   

17 Setara 18 April 
2008 

Kampung 
Babakan 
Sindang, desa 
Cipakat, 
Singaparna  

DKI Jakarta Tasikmalaya 

Sejumlah orang tidak dikenal 
merusak masjid Ahmadiyah, 
Baiturrohim. Sejumlah kaca mesjid 
dan genting rusak akibat lemparan 
batu. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Sejumlah orang 
tak dikenal 

Masjid 
Ahmadiyah 
Baiturrohim  
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18 Setara 19 April 
2008 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

Pemerintah Daerah melarang 
ibadah dan aktivitas keagamaan 
menimpa Ahmadiyah di Nusa 
Tenggara Barat. 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Pemerintah 
Darah Ahmadiyah   

19 Setara 21 April 
2008 

Ciamis, Jawa 
Barat Jawa Barat Ciamis 

Ratusan warga, gabungan 
berbagai organisasi 
kemasyarakatan Islam se-Banjar 
dan Ciamis, merusak masjid 
Istiqamah milik jemaat 
Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Ratusan warga 

masjid 
Istiqamah 
milik jemaat 
Ahmadiyah 

  

20 Setara 21 April 
2008 

Ciamis, Jawa 
Barat Jawa Barat Ciamis 

Warga tidak dikenal merusak 
masjid Ahmadiyah di Ciamis Jawa 
Barat 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Warga masjid 
Ahmadiyah   

21 Setara 21 April 
2008 

Bekasi Barat, 
Jawa Barat Jawa Barat Bekasi 

RS Mitra Keluarga Bekasi memecat 
Wine Dwi Mandela perawat di 
Bagian Fisioterapi, Departemen 
Rehab Medik RS Mita Keluarga 
Bekasi, Bekasi Barat, karena 
menggunakan jilbab dan manset. 
Meski manajemen memutuskan 
menerima kembali, namun Wine 
kini tidak lagi bekerja di RS Mitra 
Keluarga.  

Praktik 
keagamaan Jilbab 

Diskriminasi atas 
dasar 
agama/keyakinan 

Manajemen RS 
Mitra Keluarga 
Bekasi 

Wine Dwi 
Mandela   

22 WI 23 April 
2008 

Pengadilan 
Negeri, 
Jakarta 
Selatan 

DKI Jakarta Jakarta 
Selatan 

Ketua Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan 
menjatuhkan vonis 4 tahun 
penjara untuk Ahmad Mosaddeq 
atas tuduhan melakukan 
penodaan terhadap agama. 

Paham 
keagamaan 

al-Qiyadah 
al-Islamiyah 

Vonis terhadap 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Ketua Majlis 
Hakim Zahrul 
Rabain 

Pendiri 
aliran al 
Qiyadah al 
Islamiyah, 
Ahmad 
Mosaddeq 

  

23 WI & 
Setara 

28 April 
2008 

Kp. Parakan 
Salak 02/02, 
Parakan Salak 

Jawa Barat Sukabumi 

500 orang angota Forum 
Komunikasi Jamiatul Mubalighin 
(FKJM) merusak Masjid al-Furqon 
milik Ahmadiyah, Kampung 
Parakan Salak RT 02/ RW 02 
Desa/Kecamatan Parakan Salak 
Kabupaten Sukabumi. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

500 orang 
anggota Forum 
Komunikasi 
Jamiatul 
Mubalighin 
(FKJM) 

Masjid al 
Furqon milik 
Ahmadiyah 
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24 Setara 29 April 
2008 

Sukabumi, 
Jawa Barat Jawa Barat Sukabumi 

MUSPIDA Sukabumi (terdiri dari 
wakil Bupati, Kapolres, unsur 
Kejaksaan, Kodim dan MUI 
Sukabumi) melarang aktivitas 
keagamaan di enam tempat  
ibadah Ahmadiyah: Masjid Al-
Furqon Parakansalak; Masjid 
Mubasirin di Ciletung, Desa Lebak 
Sari; Masjid Ar-Rahman di 
Kampung Cigombong; Masjid Al 
Barokah di Kampung Panjalu Desa 
Karawang; Masjid Al Huda di 
Kampung Bojong Lowa, Desa 
Sukamantri; dan Masjid Al Fadhol 
di Kampung Simpang Sangit, Desa 
Bojong Jengkol. 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Muspida 
Sukabumi 
(terdiri dari wakil 
bupati, Kapolres 
Sukabumi, unsur 
Kejaksaan, 
Kodim dan MUI 
Sukabumi) 

Jamaat 
Ahmadiyah   

25 16 30 April 
2008 

Kel. Jati 
Makmur Kec. 
Binjai Utara 

Sumatra 
Utara Binjai 

Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman Kota Binjai, Wahyudi, 
memerintahkan penghentian 
pembangunan gereja karena tidak 
memiliki IMB. Padahal, panitia 
pembangunan gereja yang merasa 
telah memproses surat ijin. 

Tempat 
Ibadah Kristen 

Penahanan 
penerbitan izin 
pendirian 
bangunan 

Kepala Dinas 
Tata Ruang dan 
Pemukiman 

Jemaat 
Gereja HKBP 
Resort Binjai 

  

26 Setara 30 April 
2008 

Desa 
Ciaruteun 
Udik, 
Kecamatan 
Cibungbulang 

Jawa Barat Bogor 

Massa merusak Masjid An-Nur 
milik jemaat Ahmadiyah di Desa 
Ciaruteun Udik, Kecamatan 
Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Massa  

Masjid An-
Nur milik 
jemaat 
Ahmadiyah  

  

27 Setara 30 April 
2008 

Ciranjang, 
Cianjur, Jawa 
Barat 

Jawa Barat Cianjur 

Kapolsek Ciranjang, Cianjur, 
melarang Jemaat Ahmadiyah 
melakukan shalat Jumat dan 
membangun tempat ibadah. 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Kapolsek 
Ciranjang, 
Cianjur 

Jamaat 
Ahmadiyah   

28 WI 01 May 2008 
Langkat, 
sumatera 
Utara 

Sematra 
Utara Langkat 

Pemda Kab. Langkat tidak 
mengeluarkan izin pembangunan 
Gereja HKBP Stabat dengan alasan 
masyarakat keberatan. Padahal, 
HKBP Stabat telah mengantongi 
117 tandatangan dari penduduk 
sekitar yang menyatakan 
dukungannya. Kakandepag 
Langkat juga tidak mau 
memberikan rekomendasi karena 
pembangunan gereja di tempat itu 
akan mengganggu kerukunan 
hidup antar umat beragama. 

Tempat 
ibadah Kristen 

Penahanan 
penerbitan izin 
pendirian 
bangunan 

Pemda Kab. 
Langkat dan 
Kakandepag 
Langkat 

Jemaat 
HKBP   

29 WI 01 May 2008 Kabupaten 
Pangkep  

Sulawesi 
Selatan Pangkep 

Syafruddin Nur, Bupati Pangkep, 
menerapkan aturan kewajiban 
memakai busana muslim bagi PNS 
dan siswa-siswi sekolah setiap hari 

Praktik 
keagamaan 

Busana 
muslim 

Pewajiban busana 
muslim bagi siswa-
siswi 

Syafruddin Nur, 
Bupati Pangkep 

PNS dan 
siswa yang 
non-Muslim 
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jum'at. 

30 WI 02 May 2008 
Padang 
Panjang, 
Sumatra Barat 

Sumatera 
Barat 

Padang 
Panjang 

Pemkot Padang Panjang, Sumatra 
Barat, mulai memberlakukan 
Perda No. 7 / 2008 tentang Zakat. 
Terdapat  29 jenis harta, yang 
sudah memenuhi syarat, wajib 
dizakati antara lain gaji, honor, 
jasa, uang simpanan, deposito, 
giro, hotel melalui pemotongan 
gaji PNS berdasarkan keikhlasan 
yang berlaku efektif semenjak Juni 
2008. 

Aktivitas 
keagamaan Zakat 

Pewajiban zakat 
kepada Pegawai 
Negeri Sipil 

Pemkot Padang 
Panjang, 
Sumatra Barat 

PNS yang 
tidak 
mampu 
membayar 
zakat 

  

31 Setara 02 May 2008 Padang, 
Sumatra Barat 

Sumatra 
Barat Padang 

Pengadilan kota Padang 
menjatuhkan vonis bersalah atas 
pengikut al-Qiyadah, Dedi Priadi 
(44) dan Gerry Lufhti Yudistira 
(20), dengan hukuman tiga tahun 
penjara. 

Paham 
keagamaan 

al-Qiyadah 
al-Islamiyah 

Vonis terhadap 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Pengadilan 

pengikut al 
Qiyadah, 
Dedi P dan 
Gerry Lufhti 

  

32 WI 12 May 2008 

Dusun 
Mesanggok, 
Desa Gapuk, 
Kec. Gerung 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Lombok 
Barat 

Warga melempari rumah dua 
tokoh Salafi Lombok, H. 
Muhammad Musfihad dan H. Mukti 
yang dinilai terlalu gampang 
memvonis sesat dan bid’ah 
keyakinan masyarakat setempat. 
Keduanya diusir dari kampung 
halamannya setelah musyawarah 
antara pihak Salafi, aparat desa, 
aparat keamananan, dan warga 
tak mencapai kata sepakat. 

Paham 
keagamaan Salafi 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Warga Dusun 
Mesanggok 

H. 
Muhammad 
Musfihad 
dan H. Mukti 

  

33 Setara 20 May 2008 Purwakarta, 
Jawa Barat Jawa Barat Purwakarta 

Ratusan warga merusak dan 
membakar gedung sarana 
pendidikan dan rumah yang 
difungsikan sebagai gereja jemaat 
Protestan di Purwakarta, Jawa 
Barat. 

Tempat 
ibadat Kristen 

Perusakan disertai 
pembakaran 
tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Ratusan Warga Jemaat 
Protestan   

34 WI 26 May 2008 

Ramayana 
Plasa, 
Andalas, 
Padang 

Sumatera 
Barat Padang 

Polisi menahan seorang 
perempuan bernama Rohmawati 
Oktaria Tobing atau ROT. ROT 
kedapatan mengedarkan VCD 
berisi propaganda yang 
mendiskreditkan Islam sebanyak 
15 keping di Padang. 

Paham 
keagamaan 

Rohmawati 
Oktaria 
Tobing 

Penahanan 
pengedar VCD 
keagamaan 

Polisi Padang 
Rohmawati 
Oktaria 
Tobing 
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35 WI 30 May 2008 Kabupaten 
Bulukumba 

Sulawesi 
Selatan Bulukumba 

Setidaknya 48 CPNS di Kab. 
Bulukumba batal menerima SK 
pengangkatan dari Bupati Sukri 
Suppewali karena diketahui 
mereka tidak bisa membaca al 
Qur’an. Hal itu diketahui setelah 
Sukri melakukan tes langsung 
baca al Qur’an dan seputar 
masalah agama Islam kepada para 
CPNS. 

Aktivitas 
keagamaan 

Keterampila
n membaca 
al-Quran 

Pembatalan SK 
pengangkatan 

Bupati 
Bulukumba, 
Sukri Sappewali 

48 CPNS  
(Calon 
Pegawai 
Negeri Sipil) 

  

36 WI 30 May 2008 Pekanbaru Riau Pekanbaru 

Warga menutup paksa Gereja 
Katolik St Pilipus, Pekanbaru, 
karena dianggap tidak memiliki 
izin pendirian rumah ibadah. 

Tempat 
ibadat Katolik Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
Warga sekitar 
Gereja St. Pilipus 

Jemaat 
Gereja St. 
Pilipus 

  

37 WI 30 May 2008 Pekanbaru Riau Pekanbaru 

Warga menutup paksa gereja 
Pentakosta di Indonesia, 
Pekanbaru karena diangggap tidak 
memiliki izin pendirian rumah 
ibadah. 

Tempat 
ibadat Kristen Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Warga sekitar 
Gereja 
Pentakosta 

Jemaat 
Gereja 
Pentakosta 

  

38 Setara 01 June 
2008 

Mataram, 
Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

Bupati Mataram NTB, 
memberlakukan syarat tertentu 
kepada jemaat Ahmadiyah bila 
ingin tinggal di Mataram: yakni, 
tidak boleh tinggal berkelompok, 
tidak boleh melakukan kegiatan 
yang eksklusif.  

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Bupati Mataram Jamaat 
Ahmadiyah   

39 WI 01 June 
2008 

Kelurahan 
Jatimulya, 
Kecamatan 
Tambun, 
Bekasi, Jawa 
Barat 

Jawa Barat Bekasi 

Aparat pemerintah Kelurahan 
Jatimulya, Kecamatan Tambun, 
Bekasi, Jawa Barat, menutup tiga 
gereja. ketiganya, yakni HKBP, 
Gereja Keesaan Indonesia 
(Gekindo) dan Gereja Pantekosta 
Daerah Indonesia (GPDI). Gereja 
lalu dibongkar oleh petugas Dinas 
Ketentraman dan Ketertiban 
(Tramtib)  karena ketiga gereja 
yang menampung sekitar 2000 
jemaat tersebut dinilai menyalahi 
fungsi bangunan. 

Tempat 
ibadah Kristen Menutup/membon

gkar gereja 

Aparat 
pemerintah 
Bekasi dan 
Dinas 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
(Tramtib) Kota 
Bekasi 

Jemaat 
HKBP, 
Gereja 
Keesaan 
Indonesia 
(Gekindo) 
dan Gereja 
Pantekosta 
Daerah 
Indonesia 
(GPDI) 

  

40 WI 02 June 
2008 

Dusun 
Luksongo, Ds. 
Tugurejo, Kec. 
Gampengrejo, 
Kab. Kediri, 
Jawa Timur 

Jawa Timur Kediri 

Segerombolan massa ramai-ramai 
merobohkan sebuah tempat 
pemujaan atau yang biasa disebut 
punden di Kediri, tepatnya di 
Dusun Luksongo, Desa Tugurejo, 
Kecamatan Gampengrejo, 
Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 
Aksi ini dilakukan massa karena 
tempat pemujaan yang berdiri di 
atas tanah kas desa itu tidak 

Tempat 
ibadat 

Tidak ada 
informasi 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Massa tidak 
teridentifikasi 

Pelaku 
pemujaan   
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memiliki izin. 

41 Setara 05 June 
2008 

Ciputat, 
Tangerang Banten Tangerang 

Warga melarang ibadah dan 
aktivitas keagamaan warga 
Ahmadiyah Ciputat, Tangerang, 
Banten. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
ibadat/aktivitas 
keagamaan 

Warga Setempat Jamaat 
Ahmadiyah   

42 WI & 
Setara 

09 June 
2008 Jakarta DKI Jakarta Jakarta 

Pusat 

Pemerintah mengeluarkan SKB 
yang melarang Ahmadiyah 
beraktifitas ibadah dimuka umum 
karena ajarannya menyimpang 
dari ajaran Islam. SKB ini antara 
lain berdasar pada Pasal 28E, 
Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan 
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 
dan Pasal 156a; dan Undang-
Undang Nomor 1/PnPs/1965 
tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama jo. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1969 
tentang Pernyataan Berbagai 
Penetapan Presiden dan Peraturan 
Presiden sebagai Undang-Undang. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penetapan sebagai 

aliran sesat 

Menteri Dalam 
Negeri, Menteri 
Agama dan 
Jaksa Agung 

JAI   

43 Setara 11 June 
2008 

Jalan Dahlia, 
Kebun Sayur, 
Kecamatan 
Banjarmasin 
Tengah 

Kalimantan 
Selatan Banjarmasin 

Sekitar 200 orang warga 
menyerang dan merusak 
sekretariat Ahmadiyah di Jl. Dahlia 
Kebun Sayur, Kec. Banjarmasin 
Tengah, Kalimantan Selatan. Di 
antara sejumlah tokoh pemuda 
yang turut serta dalam peristiwa 
ini adalah M. Hasan, mantan Ketua 
KNPI Kalimantan Selatan. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Sekitar 200 
orang warga dan 
terdapat tokoh 
KNPI  

Ahmadiyah   

44 Setara 11 June 
2008 

Semarang, 
Jawa Tengah 

Jawa 
Tengah Semarang 

Sejumlah warga menghentikan 
aktivitas keagamaan warga 
Ahmadiyah Kabupaten Semarang 
bagian Selatan dan sekitarnya. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
ibadat/aktivitas 
keagamaan 

Sejumlah warga Ahmadiyah   
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45 Setara 13 June 
2008 

Jalan Haji 
Agus Salim, 
Padang 

Sumatera 
Barat Padang 

Walikota Padang, Fauzi Bahar, 
menurunkan papan nama 
Ahmadiyah Padang di Jalan Haji 
Agus Salim Padang. Sebelum 
melakukan pencopotan, Walikota, 
MUI dan Depag Kota Padang 
melakukan shalat Ju’mat bersama 
warga Ahmadiyah di Masjid 
Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penurunan papan 

nama 

Walikota 
Padang, Fauzi 
Bahar 

warga 
Ahmadiyah   

46 Setara 13 June 
2008 

Desa Kalisoro, 
Tawangmangu
, Karanganyar 
Jawa Tengah 

Jawa 
Tengah Karanganyar 

FPI dan MMI mengancaman 
penyerangan dan penyegelan atas 
masjid milik Ahmadiyah, di Desa 
Kalisoro, Tawangmangu, 
Karanganyar, Jawa Tengah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i FPI dan MMI jemaat 
Ahmadiyah   

47 WI & 
Setara 

13 June 
2008 

Jalan Perintis 
Kemerdekaan, 
Kota Bogor, 
Jawa Barat 

Jawa Barat Bogor 

Ribuan warga dari 14 organisasi 
Islam se-Bogor mendatangi dan 
menyegel Masjid Al Fadhl milik 
Ahmadiyah di kota Bogor. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Ribuan warga 
dari 14 
organisasi Islam 
se-Bogor 

Warga 
Ahmadiyah 
setempat 

  

48 Setara 14 June 
2008 

Jalan Melati 
Ujung, 
Tambun, 
Bekasi Timur 

Jawa Barat Bekasi 

Trantib Kota Bekasi membongkar 
paksa 3 gereja HKBP, Gekindo dan 
GPDI di Jalan Melati Ujung, 
Tambun, Bekasi Timur. 

Tempat 
ibadah Kristen Menutup/membon

gkar gereja 
Trantib Kota 
Bekasi  

 gereja 
HKBP, 
Gekindo dan 
GPDI 

  

49 WI 16 June 
2008 

Kota Serang, 
banten Banten Serang 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga Kota Serang 
memberlakukan SK yang 
mewajibkan setiap lulusan sekolah 
dasar yang beragama Islam wajib 
menyertakan ijazah tanda lulus 
Madrasah Diniyah sebagai salah 
satu syarat masuk jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi 
berdasarkan Perda No. 1 tahun 
2006 tentang Madrasah Diniyah 
Awwaliyah (IDA). 
 

Aktivitas 
keagamaan 

Izazah 
Madrasah 
Diniyah 

Pewajiban izazah 
Madrasah Diniyah 

Dinas 
Pendidikan, 
Pemuda dan 
Olah Raga Kota 
Serang 

Siswa yang 
tidak 
memiliki 
ijazah 
Madrasan 
Diniyyah  

  

50 WI & 
Setara 

18 June 
2008 

Desa Baros, 
Cianjur Jawa Barat Cianjur 

Ratusan massa dan MUI Cianjur 
menyegel masjid Ahmadiyah di 
Desa Baros Cianjur oleh ratusan 
massa dan MUI 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
Ratusan massa 
dan MUI Ahmadiyah   

51 WI & 
Setara 

18 June 
2008 

Desa Cicakra, 
Cianjur, Jawa 
Barat 

Jawa Barat Cianjur 
MUI Cianjur dan rarusan massa 
menyegel masjid Ahmadiyah di 
Cicakra Cianjur. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
MUI dan ratusan 
masyarakat Ahmadiyah   

52 WI & 
Setara 

18 June 
2008 

Desa 
Neglasari, 
Cianjur, Jawa 
Barat 

Jawa Barat Cianjur 
MUI Cianjur dan ratusan massa 
menyegel masjid Ahmadiyah di 
Neglasari Cianjur Jawa Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
MUI dan ratusan 
masyarakat,  Ahmadiyah   
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53 WI & 
Setara 

18 June 
2008 

Desa 
Sukadana, 
Kecamatan 
Campaka, 
Cianjur  

Jawa Barat Cianjur 

Himpunan Santri Bersatu (HISAB) 
Cianjur Jawa Barat menyegel 
masjid dan madrasah Ahmadiyah  
di Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Himpunan Santri 
Bersatu (HISAB) 
Cianjur Jawa 
Barat 

Ahmadiyah 

Aparat 
Kepolisian 
Cianjur, 
Bupati, 
Pengadilan
, DPRD 
Cianjur 
memberik
an izin 
penyegela
n tersebut. 

54 Setara 18 June 
2008 Sukabumi Jawa Barat Sukabumi 

Aparat kepolisian Sukabumi, Jawa 
Barat menghentikan secara paksa 
kegiatan belajar mengajar Pelajar 
Ahmadiyah.  

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Penghentian paksa 
kegiatan belajar 
mengajar 

Kepolisian 
Sukabumi, Jawa 
Barat  

Jemaat 
Ahmadiyah   

55 Setara 18 June 
2008 

Pampangan, 
Kota Padang, 
Sumatera 
Barat 

Sumatera 
Barat Padang 

Masyarakat mencopot papan nama 
Ahmadiyah di Pampangan 
Sumatera Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat Masyarakat  Ahmadiyah   

56 WI 19 June 
2008 

Majalengka, 
Jawa Barat Jawa Barat Majalengka 

Kekerasan psikis berupa 
pengucilan dari masyarakat. 
Kekerasan tersebut dalam bentuk 
menempelkan stiker sesat di baju 
milik warga Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i 
Warga non 
Ahmadiyah 

Warga 
Ahmadiyah 
Majalengka 

  

57 Setara 19 Juni 2008 Tanggerang, 
Banten Banten Tanggerang 

Ketua RT, Lurah dan Camat 
Kecamatan Tangerang melarang 
warga Ahmadiyah beribadat dan 
menghentikan secara paksa 
kegiatan jemaat Ahmadiyah 
Kecamatan Tangerang. 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah Pelarangan 

aktivitas/beribadat 

Ketua RT, Lurah 
dan Camat 
Kecamatan 
Tangerang  

Warga 
Ahmadiyah   

58 WI & 
Setara 

20 June 
2008 

Cipeuyeum, 
Bojong Picung, 
Cianjur 

Jawa Barat Cianjur 

Gerakan Reformis Islam (Garis) 
dan Himpunan Santri Bersatu 
(Hisab) Cianjur menyegel masjid 
Ahmadiyah Cipeuyeum Bojong 
Picung. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Gerakan 
Reformis Islam 
(Garis) dan 
Himpunan Santri 
Bersatu 
(Hisab) Cianjur,  

Ahmadiyah 

Aparat 
Kepolisian 
Cianjur, 
Bupati, 
Pengadilan
, DPRD 
Cianjur 
memberik
an izin 
penyegela
n tersebut. 
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59 WI 20 June 
2008 

Jalan Anuang 
No 112, 
Makasar Sulsel 

Sulawesi 
Selatan Makassar 

Puluhan orang dari Front Pemuda 
Islam (FPI) menyegel mesjid Al-
Nusrat dan Sekretariat Pimpinan 
Wilayah Ahmadiyah Makassar, 
Sulawesi Selatan. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Puluhan orang 
dari Front 
Pemuda Islam 
(FPI) 

Masjid An 
Nusrat dan 
Sekretariat 
Pimpinan 
Wilayah 
Ahmadiyah 
prov. Sulsel 

  

60 Setara 25 June 
2008 Tasikmalaya Jawa Barat Tasikmalaya 

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya 
melarang Ahmadiyah melakukan 
shalat Jumat dan mengadakan 
kegiatan di Masjid mereka. 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Kejaksaan 
Negeri 
Tasikmalaya 

Jamaat 
Ahamdiyah   

61 WI 25 June 
2008 

Kelurahan 
Gambesi, 
Kecamatan 
Ternate 
Selatan 

Maluku 
Utara Ternate 

Warga bersama pemuka agama 
dan tokoh masyarakat Kelurahan 
Gambesi, Kecamatan Ternate 
Selatan, membawa dua saudara 
kembar Lu Tamadehe dan La 
Tamadehe, pendiri aliran Amanah,  
beserta 12 pengikutnya ke Badan 
Kesbangpol Linmas Kota Ternate. 
Sebelumnya, mereka juga sempat 
mengancam akan menghakimi 
para pengikut aliran ini jika masih 
terus beraktifitas. Lu Tamadehe 
dan La Tamadehe dan para 
pengikutnya kemudian  
menyatakan bertobat dan kembali 
ke jalan yang benar. 

Paham 
keagamaan Amanah 

Penahanan/penan
gkapan anggota 
kelompok 
keagamaan 

Warga bersama 
pemuka agama 
dan tokoh 
masyarakat 
Kelurahan 
Gambesi, 
Kecamatan 
Ternate Selatan 

Lu 
Tamadehe 
dan La 
Tamadehe 
beserta 12 
pengikutnya 

  

62 Setara 27 June 
2008 

Cianjur, Jawa 
Barat Jawa Barat Cianjur 

Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 
dan Himpunan Mahasiswa Bersatu 
(HISAB) menurunkan papan nama 
Masjid al-Ghafur milik Ahmadiyah, 
Cianjur. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Gerakan 
Reformasi Islam 
(GARIS) dan 
Himpunan 
Mahasiswa 
Bersatu (HISAB) 

Ahmadiyah 

Aparat 
Kepolisian 
Cianjur 
memberik
an izin 
atas 
penurunan 
papan 
nama 
tersebut. 
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63 Setara 27 June 
2008 

Kkampus 
Ahmadiyah Al 
Mubarok  
Bogor Jawa 
Barat 

Jawa Barat Bogor 

Komando Laskar Islam, Gerakan 
Reformasi Islam, Majelis Dakwah 
Umat, Garda Hasmi, Front 
Pembela Islam (FPI) juga 
menyegel kampus Ahmadiyah Al 
Mubarok  Bogor Jawa Barat. 
Setelah menyegel kampus 
Mubarok, kemudian massa 
menyegel  dan mencopot papan 
nama  masjid Al-Fadhl di Jalan 
Perintis Kemerdekaan Kota Bogor.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Komando Laskar 
Islam, Gerakan 
Reformasi Islam, 
Majelis Dakwah 
Umat, Garda 
Hasmi, Front 
Pembela Islam 
(FPI) 

Ahmadiyah   

64 Setara 28 June 
2008 

Garut, Jawa 
Barat Jawa Barat Garut 

Seorang tokoh agama memaksa 
Ahmadiyah untuk shalat 
berjamaah dengan tokoh yang 
berbeda keyakinan di Garut Jawa 
Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i 
Seorang tokoh 
agama Ahmadiyah   

65 Setara 30 June 
2008 

Bima, Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Bima 

Kepala Desa di Bima, Nusa 
Tenggara Barat, memaksa seorang 
warga Ahmadiyah untuk 
menandatangani surat pernyataan 
keluar dari Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Pemaksaan 
penandatanganan 
surat pernyataan 
keluar dari 
Ahamadiyah 

Kepala Desa di 
Bima 

Warga 
Ahmadiyah    

66 Setara 01 July 2008 

Kecamatan 
Danau 
Kembar, 
Sumatera 
Barat 

sumatera 
Barat Solok 

Kantor Urusan Agama (KUA), 
Departemen Agama Kecamatan 
Danau Kembar, Sumatera Barat, 
menolak mengeluarkan Akta Nikah 
seorang warga Ahmadiyah, kecuali 
yang bersangkutan pindah 
keyakinan. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penahanan akta 

nikah 

Kantor Urusan 
Agama (KUA), 
Departemen 
Agama 
Kecamatan 
Danau Kembar 

Warga 
Ahmadiyah   

67 WI 01 July 2008 
Takalar, 
Sulawesi 
Selatan 

Sulawesi 
Selatan Takalar 

Bupati Takalar menyatakan tidak 
mau memberikan IMB pendirian 
sebuah Vihara milik umat Buddha 
di Takalar. Izin tidak mau 
dikeluarkan dengan alasan 
khawatir ada protes dari warga 
agama lain 

Tempat 
ibadah Budha 

Penahanan 
penerbitan izin 
pendirian 
bangunan 

Bupati Takalar 
Penganut 
Buddha 
Takalar 
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68 Setara 02 July 2008 

Jl. Terusan 
Enim Rajawali 
Bandar 
Lampung 

Lampung Bandar 
Lampung 

Warga mengusir keluarga 
Chandra, seorang laki-laki yang 
mengaku nabi sejak 2002. 
Keluarga Chandra kini mengungsi 
di rumah kerabat di kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung. 

Paham 
keagamaan Chandra 

Pengusiran 
anggota kelompok 
keagamaan 

Warga 

Chandra, 
seorang laki-
laki yang 
mengaku 
diangkat 
sebagai nabi 
sejak 2002 

  

69 Setara 07 July 2008 Ciamis, Jawa 
Barat Jawa Barat Ciamis 

Massa mengancam akan 
membakar mesjid warga 
Ahmadiyah Ciamis Jawa Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i Massa warga 
Ahmadiyah   

70 Setara 18 July 2008 Sukabumi, 
Jawa Barat Jawa Barat Sukabumi 

Masyarakat dan MUI menyegel 
dan menutup paksa Madrasah 
Ahmadiyah Parakansalak 
Sukabumi.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 
Masyarakat dan 
MUI 

Madrasah 
Ahmadiyah    

71 Setara 19 July 2008 

Padang 
Pariaman 
Sumatera 
Barat 

Sumatera 
Barat 

Padang 
Pariaman 

Warga sekitar membongkar papan 
nama Ahmadiyah di Padang 
Pariaman, Sumatera Barat. 
Pembongkaran ini disaksikan oleh 
Gubernur Sumatra Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat Warga Sekitar Ahmadiyah   

72 Setara 20 July 2008 

Padang 
Pariaman 
Sumatera 
Barat 

Sumatera 
Barat 

Padang 
Pariaman 

Massa KPSI (Komite Penegak 
Syariat Islam) mencopot papan 
nama Ahmadiyah Padang 
Pariaman, Padang, Sumatera 
Barat.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

KPSI (Komite 
Penegak Syariat 
Islam) 

Ahmadiyah   

73 Setara 21 July 2008 Tasikmalaya, 
Jawa Barat Jawa Barat Tasikmalaya 

Seorang anak memaksa ibunya 
agar keluar dari Ahmadiyah di 
Tasikmalaya Jawa Barat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i Seorang anak 
seorang ibu 
warga 
Ahmadiyah 

  

74 WI 25 July 2008 

Kampung 
Pulo, Pinang 
Ranti, Jakarta 
Timur 

DKI Jakarta Jakarta 
Timur 

Ratusan warga Kampung Pulo, 
Pinang Ranti, Jakarta Timur 
terlibat bentrok dengan penghuni 
Kampus Sekolah Tinggi Injili 
Arastamar (SETIA). Bentrokan 
terjadi setelah warga Kampung 
Pulo menyerbu kampus tersebut 
karena menganggap bangunan 
untuk pendidikan tersebut telah 
disalahgunakan sebagai tempat 
ibadah. Mahasiswa diungsikan ke 
Wisma Transito. 

Tempat 
ibadat Kristen 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Ratusan warga 
Kampung Pulo, 
Pinang Ranti, 
Jakarta Timur 

Civitas 
akademia 
SETIA 
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75 WI & 
Setara 30 July 2008 

Kp. Talaga 
dan Kp. 
Sindankerta, 
Cianjur Jabar 

Jawa Barat Cianjur Angota FPI sebanyak 150 orang 
menyegel Masjid Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Kyai Burdah, 
Kyai Hamdan & 
Kyai Z. Arif (FPI) 
bersama 
angotanya 
sebanyak 150 
orang 

Masjid 
Mahmud di 
Talaga dan 
Masjid Taher 
di 
Sindankerta 

  

76 Setara 01 August 
2008 Lampung Lampung Bandar 

Lampung 
Polisi menangkap Chandra, orang 
yang mengaku nabi, di Lampung. 

Paham 
keagamaan Chandra 

Penangkapan 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Kepolisian Chandra   

77 WI 01 August 
2008 

Kota Cilegon, 
Banten Banten Cilegon 

Walikota Cilegon melarang 
sejumlah tempat hiburan malam 
buka selama Ramadhan. Bagi 
tempat hiburan yang membandel 
akan ditindak tegas. 

Diskriminasi 
Tempat 
hiburan 
malam 

Pelarangan tempat 
hiburan malam 
selama ramadhan 

Walikota Cilegon 
Tempat-
tempat 
hiburan 

  

78 WI & 
Setara 

01 August 
2008 

Kampung 
Talaga dan 
Kampung 
Parabon 
Cianjur Jabar 

Jawa Barat Cianjur 

Sejumlah massa, dipimpin oleh 
FPI, menyegel masjid milik warga 
Ahmadiyah. Mereka juga 
mengepung rumah Bpk. Wahyudin 
seorang anggota ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Sejumlah massa 
IFKAF dipimpin 
FPI 

Musholla di 
Talaga, 1 
masjid di 
Parabon 

  

79 WI 08 August 
2008 

Kp. Kebon 
Muncang dan 
Kp. Kebon 
Kalapa RT. 
03/05 Desa 
Parakansalak 

Jawa Barat Sukabumi Masa merusak masjid dan musolla 
milik Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Masa dari RT 
02/03 dan 03/03 
desa Lebak Sari 
dan Warga 
03/05 Desa 
Parakansalak 

Masjid 
Baiturahman 
dan 
Musholla 
Baitud do'a 
milik jemaat 
Lebaksari 

  

80 WI 12 August 
2008 

Kota 
Palembang, 
Sumatra 
Selatan 

Sumatera 
Selatan Palembang 

Pemkot Palembang mengeluarkan 
surat edaran penutupan tempat 
hiburan selama Ramadhan dan 
mengatur jam buka restoran, 
rumah makan, dan tempat video 
game. 

Diskriminasi 
Tempat 
hiburan 
malam 

Pelarangan tempat 
hiburan malam 
selama ramadhan 

Pemkot 
Palembang  

Pemilik 
restoran, 
rumah 
makan, dan 
tempat 
video game 

  

81 WI & 
Setara 

17 August 
2008 

Pondok 
Ranggon, 
Cipayung, 
Jakarta Timur 

DKI Jakarta Jakarta 
Timur 

Massa muslim berjumlah 200 
orang menyerang tempat ibadat 
jemaat GPDI Pondok Ranggon, 
Cipayung, Jakarta Timur. 

Tempat 
ibadat Kristen 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

massa Islam 
yang berjumlah 
sekitar 200 
orang 

jemaat GPDI    
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82 WI 19 August 
2008 

Kampung 
Dukuh, Serua, 
Ciputat, 
Tangerang 
Banten 

Banten Tangerang 

Ratusan orang yang berasal dari 
masyarakat muslim 
mengatasnamakan diri Forum 
Masyarakat Ciputat menyatakan 
Ahmadiyah menyimpang dari 
Islam. Mereka juga melakukan 
penyegelan masjid dan memasang 
spanduk berunyi “Tempat dan 
bangunan ini disegel dan ditutup 
dari kegiatan karena meresahkan 
Aqidah Umat Islam”. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Ratusan orang 
yang berasal 
dari masyarakat 
muslim 
mengatasnamak
an diri Forum 
Masyarakat 
Ciputat 

JAI Ciputat   

83 Setara 23 August 
2008 

Jl. Raya 
Muchtar,  
Sawangan, 
Kota Depok  

Jawa Barat Depok 

FUI (Forum Umat Islam) menyegel 
masjid Ahmadiyah, Al-Hidayah, di 
Jl. Raya Muchtar, Sawangan, Kota 
Depok. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penutupan/penyeg

elan tempat ibadat 

Forum Umat 
Islam (FUI) Kota 
Depok 

Jamaat 
Ahmadiyah   

84 WI 28 August 
2008 Tasikmalaya Jawa Barat Tasikmalaya 

Masyarakat, warga Jl. Raya Garut-
Tasikmalaya, merusak rumah 
Ishak Suhendra terdakwa dugaan 
penyebaran aliran sesat di 
Tasikmalaya Jawa Barat.  

Paham 
keagamaan 

Ishak 
Suhendra 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Masyarakat 

Ishak 
Suhendra 
terdakwa 
dugaan 
penyebaran 
aliran sesat 

  

85 WI 29 August 
2008 Kota Makassar  Sulawesi 

Selatan Makassar 

Pemkot Makassar mengeluarkan 
surat edaran yang intinya 
menutup tempat hiburan dan 
rumah makan selama bulan 
Ramadhan demi penghormatan 
pada bulan tersebut. Surat Edaran 
Walikota 503/040/S.EDAR/ 
VIII/2008 tentang Penutupan 
Tempat Hiburan dan rumah 
makan selama bulan ramadhan di 
Makassar. 

Diskriminasi 
Tempat 
hiburan 
malam 

Pelarangan tempat 
hiburan malam 
selama ramadhan 

Pemkot 
Makassar  

Tempat 
hiburan dan 
rumah 
makan 
selama 
bulan 
Ramadhan 

  

86 WI 30 August 
2008 

Kabuaten 
Bima 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Bima 

BKD (Badan Kepegawaian Daerah) 
Kab. Bima, Nusa Tengara Barat 
menahan gaji sebanyak 273 
CPNSD karena tidak bisa membaca 
al-Qur’an. Sebelum kasus ini, 
sebanyak 82 CPNS ditahan SK-nya 
oleh BKD karena alasan yang 
sama. 

Praktik 
keagamaan 

Keterampila
n membaca 
al-Quran 

Penahanan gaji 
akibat tidak 
mampu membaca 
al-quran 

BKD Kab. Bima 

273 CPNSD 
yang belum 
bisa 
membaca al-
Qur’an 

  

87 WI 
01 
September 
2008 

Palembang  Sumatera 
Selatan Palembang 

Pemprov Sumatera Selatan melalui 
Keputusan Gubernur Sumsel No. 
563/KTPS/BAN.KESBANGPOL&LIN
MAS/2008 melarang aktivitas 
keagamaan aliran Ahmadiyah  di 
wilayah Sumsel yang 
mengatasnamakan Islam dan 

Aktivitas 
keagamaan Ahmadiyah 

Pelarangan 
beraktivitas/beriba
dah 

Pemprov Sumsel JAI   
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bertentangan dengan ajaran 
Islam. 

88 WI 
04 
September 
2008 

Kel. Kreo, Kec. 
Larangan, 
Kota 
Tangerang 

Banten Tangerang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Dinas Ketentraman dan 
Ketertiban (Distramtib) Pemerintah 
Kota (Pemkot) Tangerang 
menutup sebanyak 10 tempat 
hiburan di Kel. Kreo karena tidak 
mengindahkan Surat Edaran 
Walikota Tangerang Agustus 2008. 
Surat Edaran Walikota Tangerang 
Agustus 2008 yang dimaksud 
adalah tentang Penutupan 
Sementara Usaha Jasa Hiburan 
selama Bulan Suci Ramadhan dan 
Idul Fitri 1429 H. 

Diskriminasi 
Tempat 
hiburan 
malam 

Pelarangan tempat 
hiburan malam 
selama ramadhan 

Pemkot 
Tangerang dan 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 
(Satpol PP) 
Dinas 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
(Distramtib) 
Pemerintah Kota 
(Pemkot) 
Tangerang 

Pemilik 10 
tempat 
hiburan 
yang ditutup 

  

89 WI 
11 
September 
2008 

Pangkalan 
Jati, Cinere, 
Depok 

Jawa Barat Depok 

Pihak kecamatan dan warga 
setempat meminta HKBP (Gereja 
Huria Kristen Batak Protestan) 
Pangkalan Jati, Cinere, Depok, 
menghentikan pembanguan 
gereja. Walikota Depok mengirim 
surat ke Panitia Pembangunan 
HKBP Pangkal Jati untuk 
menghentikan kegiatan 
pembangunan gereja untuk 
menjaga hal-hal yang tidak 
diinginkan. 

Tempat 
ibadah Kristen 

Penahanan 
penerbitan izin 
pendirian 
bangunan 

Warga dan 
camat setempat 

Jemaat 
HKBP   

90 WI 
12 
September 
2008 

Semper, Rawa 
Badak Selatan 
Koja, Jakarta 
Utara 

DKI Jakarta Jakarta 
Utara 

Warga dan lurah Rawa Badak 
memaksa Gereja Bethel Indonesia 
(GBI) jl. Plumpang, Semper, Rawa 
Badak Selatan, Koja, Jakarta 
Utara, menandatangani surat 
pernyataan bersama untuk 
menghentikan kegiatan ibadah. 
Surat Pernyataan Bersama 
tersebut ditanda-tangani di kantor 
Lurah Rawabadak Selatan. 

Tempat 
ibadat Kristen 

Penghentian/pelar
angan 
ibadat/aktivitas 
keagamaan 

Warga dan lurah 
Rawa Badak Jemaat GBI   
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91 Setara 
19 
September 
2008 

Deli Serdang, 
Sumatera 
Utara 

Sumatera 
Utara Deli Serdang 

Polisi menahan Sang Penyelamat 
Akhir Zaman (Spaz) Imam Mahdi 
alias Supriadi bersama belasan 
pengikutnya di Deli Serdang, 
Sumatera Utara. 

Paham 
keagamaan 

Sang 
Penyelamat 
Akhir Zaman 

Penahanan 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Lembaga 
Kepolisian 

Sang 
Penyelamat 
Akhir Zaman 
(Spaz) Imam 
Mahdi alias 
Supriadi 
bersama 
pengikutnya 

  

92 Setara 
20 
September 
2008 

Medan, 
Sumatera 
Utara 

Sumatera 
Utara Medan 

Polisi menangkap Suryadi beserta 
14 orang pengikutnya di kawasan 
Tanjung Moraw.  Penangkapan 
dilakukan saat Suryadi salat 
tarawih. Suryadi ditangkap karena 
mengaku nabi dan penyelamat di 
akhir zaman. 

Paham 
keagamaan Suryadi 

Penahanan 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Polisi 

Suryadi 
beserta 14 
orang 
pengikutnya 

  

93 Setara 
22 
September 
2008 

Dusun 
Berembeng 
Timur, Desa 
Karang Bayan, 
Kecamatan 
Lingsar 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Lombok 
Barat 

Masyarakat merusak rumah 
pimpinan Tarekat Tauhid H. Jul di 
Dusun Berembeng Timur, Desa 
Karang Bayan, Kecamatan Lingsar. 
Kabupaten Lombok Barat, Nusa 
Tenggara Barat. 

Paham 
keagamaan 

Tarekat 
Tauhid 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Masyarakat 

pimpinan 
Tarekat 
Tauhid H. 
Jul 

  

94 Setara 
26 
September 
2008 

Yogyakarta DI 
Yogyakarta Yogyakarta 

Puluhan Laskar Mujahidin Islam 
(LMI) Yogyakarta mencopot papan 
nama dan spanduk ucapan 
selamat berpuasa di kantor 
sekretariat Ahmadiyah Yogyakarta. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Laskar Mujahidin 
Islam (LMI) 
Yogyakarta 

Jamaat 
Ahmadiyah   

95 WI 05 October 
2008 

Kp. Sukamaju, 
Ds. Tanjung 
Medan, Kec. 
Pujud 

Riau Rokan Hilir 

Lebih dari 150 orang masyarakat 
di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, 
merusak masjid hingga rata 
dengan tanah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

150 lebih massa 
dari kampung 
tersebut 

JAI Cabang 
Mahato   

96 Setara 05 October 
2008 Yogyakarta DI 

Yogyakarta Yogyakarta 

Pimpinan salah satu perusahaan di 
Yogyakarta, memaksa pegawai, 
penganut Ahmadiyah, untuk 
menandatangani surat pernyataan 
keluar dari Ahmadiyah. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Diskriminasi atas 
dasar 
agama/keyakinan 

Pimpinan 
perusahaannya 

Jemaat 
Ahmadiyah   
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97 Setara 05 October 
2008 

kampung 
Sukamaju 
Dusun 
Seimenanti, 
Desa Tanjung 
Medan, 
Kecamatan 
Pujud, 
Kabupaten 
Rokan Hilir 

Riau Rokan Hilir 

Massa merusak masjid Mubarak 
Ahmadiyah di kampung Sukamaju 
Dusun Seimenanti, Desa Tanjung 
Medan, Kecamatan Pujud, 
Kabupaten Rokan Hilir. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Massa 
Masjid 
Mubarak 
Ahmadiyah 

  

98 WI dan 
Setara 

08 October 
2008 

Desa 
Setiawaras, 
Kecamatan 
Cibalong, 
Kabupaten 
Tasikmalaya 

Jawa Barat Tasikmalaya 

Departemen Agama (Depag) 
menutup ritual yang dilakukan 
sekitar 200 orang dari kelompok 
Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di 
Gua Ranggawulung, Desa 
Setiawaras, Tasikmalaya. 

Paham 
keagamaan 

Amanat 
Keagungan 
Ilahi 

Penutupan ritual 
keagamaan 

PAKEM, MUI dan 
Depag  
Tasikmalaya. 

Kelompok 
Amanat 
Keagungan 
Ilahi (AKI) 

  

99 WI & 
Setara 

11 October 
2008 

Dusun 
Parengkemban
g, Balecatur, 
Gamping, 
Sleman, 
Yogyakarta 

DI 
Yogyakarta Sleman 

FPI menyerang markas dan 
tempat ritual warga penghayat 
kepercayaan Sapta Dharmo, 
bernama Sanggar Candi Busono 
(SCB) di Dusun Perengkembang, 
Balecatur, Gamping, Sleman 
Yogyakarta. Mereka merusak 
simbol-simbol ajaran Sapta 
Dharma, menghancurkan berbagai 
isi rumah, menyita arsip dan 
berbagai surat berharga termasuk 
ATM, mengambil kas sanggar 
Sapta Dharma dan memukul 
seorang pengikut. FPI beralasan, 
Sapta Dharmo adalah aliran sesat, 
karena itu harus dihancurkan. 

Paham 
keagamaan 

Sapto 
Dharma 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

FPI DIY 
Pengikut 
aliran Sapto 
Dharma 

  

100 WI 28 October 
2008 Tasikmalaya Jawa Barat Tasikmalaya 

Majelis Hakim Penadilan Negeri 
Tasikmalaya memvonis Ishak 
Suhendra 4 tahun penjara karena 
dinilai terbukti melakukan 
penodaan agama. Menurut Majelis 
hakim, buku karangan terdakwa 
yang menilai shalat cukup dengan 
niat adalah bukti penodaan 
agama.  

Paham 
keagamaan 

Ishak 
Suhendra 

Vonis terhadap 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Ketua Majelis 
Hakim Hanung 
Iskandar 

Ketua 
Perguruan 
Pencak Silat 
Panca Daya 
Ishak 
Suhendra 

  

101 Setara 30 October 
2008 

Jalan 
Balikpapan I 
Petojo Utara, 
Gambir, 
Jakarta Pusat 

DKI Jakarta Jakarta 
Pusat 

Massa FPI mengancam akan 
menyerang masjid Ahmadiyah 
Pusat di Jl. Balikpapan I, Petojo 
Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Ancaman/intimidas

i Massa FPI Jamaah 
Ahmadiyah   
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102 WI 
02 
November 
2008 

Mataram, 
Nusa 
Tenggara 
Barat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Mataram 

Sejumlah pejabat Kecamatan 
Ampenan, Mataram,  NTB 
melarang pembangunan gereja 
HKBP Mataram dengan alasan ada 
keluhan dari warga. Pembangunan 
gereja ini dilakukan karena jemaat 
HKBP Mataram sejak terjadi 
kerusuhan di Mataram pada tahun 
2000 tidak memiliki tempat ibadah 
karena telah dibakar dan dirusak 
massa. 

Tempat 
ibadah Kristen 

Pelarangan 
pembangunan 
tempat ibadah 

Sejumlah 
pejabat Kec. 
Ampenan 

Jemaat 
HKBp 
Mataram 

  

103 Setara 
02 
November 
2008 

Deli Serdang 
Sumatera 
Utara 

Sumatera 
Utara Deli Serdang 

Sejumlah warga membawa dan 
melaporkan Suraji dan 
pengikutnya ke Polres Deli 
Serdang Sumatera Utara. Suraji 
diduga menyebarkan aliran sesat.  

Paham 
keagamaan Suraji 

Penahanan/penan
gkapan anggota 
kelompok 
keagamaan 

Sejumlah warga Suraji dan 
pengikutnya   

104 WI 
09 
November 
2008 

Bandung Jawa Barat Bandung 

Sejumlah warga melarang 
beribadat warga GBI (Gereja 
Bethel Indonesia) Blok Kupat, 
Bandung, Jawa Barat. 

Tempat 
ibadat Kristen 

Penghentian/pelar
angan 
ibadat/aktivitas 
keagamaan 

Warga sekitar 
gereja 

Jemaat GBI 
Bandung   

105 Setara 
20 
Nopember 
2008 

Kota Padang Sumatera 
Barat Padang 

PAKEM Kota Padang 
merekomendasikan tentang 
pelarangan dan Penurunan Papaan 
Nama Ahmadiyah Kota Padang 
kepada Walikota Padang. 

Paham 
keagamaan Ahmadiyah Penurunan papan 

nama 
PAKEM Kota 
Padang 

Jamaat 
Ahmadiyah   

106 Setara 
15 
December 
2008 

Jakarta DKI Jakarta Jakarta 
Pusat 

Polisi menangkap Lia Eden beserta 
20 pengikutnya atas tuduhan 
melakukan penistaan agama. 

Paham 
keagamaan Lia Eden 

Vonis terhadap 
pimpinan aliran 
keagamaan 

Lembaga 
kepolisian  lia Eden   

107 Setara 
19 
December 
2008 

Cianjur, Jawa 
Barat.  Jawa Barat Cianjur 

Ratusan Massa GARIS juga 
melakukan Penyerangan dan 
pengrusakan Masjid Ahmadiyah 
Mande Cianjur, Jawa Barat.  

Paham 
keagamaan Ahmadiyah 

Perusakan tempat 
ibadat/fasilitas 
kelompok 
keagamaan 

Ratusan Massa 
GARIS 

Ahmadiyah 
Mande   
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Lampiran III 
DAFTAR PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA 2008 MENURUT LAPORAN WI DAN SI 

       
Pengantar      

Di bawah ini adalah daftar peristiwa yang kami -- Paramadina dan MPRK-UGM -- anggap termasuk dalam daftar pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana 
muncul apa adanya dalam laporan WI dan SI.  Data yang bersumber dari SI kami alihkan dari yang semula data naratif menjadi kolom-kolom.  Sementara, data pada 
kolom "keterangan" versi WI kami masukkan dalam kolom "deskripsi".  Sebagaimana disebutkan pada Lampiran II, data SI tidak konsisten dalam menyebutkan 
jumlah pelanggaran dan peristiwa pelanggaran.  Karenannya, ada banyak data SI yang tidak masuk dalam daftara pelanggaran ini. 

No Tanggal Tempat Deskripsi Pelaku Korban Sumber 

1 12 Januari 
2008 Kebon Roek Mataram NTB 

Terjadi pelemparan dan penurunan plang  IJABI (Ikatan Jamah Ahlul Bait Indonesia) 
Kebon Roek Mataram NTB, yang saat itu sedang memperingati  malam ke 9 untuk 
mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain 

(tidak menyebutkan pelaku) IJABI (Ikatan Jamah 
Ahlul Bait Indonesia) Setara 

2 13 Januari 
2008 Lombok Barat NTB Terjadi pengrusakan Pura Sangkareang. Peristiwa ini dilakukan sesaat sebelum 

pembakaran Pura oleh sekelompok massa di Lombok Barat NTB (tidak menyebutkan pelaku) Pura Sangkareang. Setara 

3 13 Januari 
2008 Lombok Barat NTB Di Lombok Barat NTB, terjadi pembakaran Pura Sangkareang milik umat Budha (tidak menyebutkan pelaku) Pura Sangkareang Setara 

4 13 Januari 
2008 Mataram NTB. 

Terjadi penghentian kegiatan peringatan Hari Asyura yang diikuti sekitar 40-an 
orang kelompok Ahlussunnah Waljamaah, dipimpin oleh H Awaludin, H Zen Alkaf. 
Peringatan tersebut diadakan oleh Yayasan Syiah Al Qubra , Mataram NTB. 

40-an orang kelompok 
Ahlussunnah Waljamaah, 
dipimpin oleh H Awaludin, H 
Zen Alkaf 

Yayasan Syiah Al Qubra  Setara 

5 13 Januari 
2008 

Dusun Sangkareang, Desa 
Keru, Kecamatan Narmada, 
Lombok Barat, NTB 

Pura Sangkareang yang telah berdiri puluhan tahun di Dusun Sangkareang, Desa 
Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dibakar dan dirusak warga muslim 
setempat. Warga muslim mencurigai perbaikan Pura Sangkareang bertujuan 
menjadikan pura tersebut sebagai pura terbesar di sana 

Massa tidak teridentifikasi Pura dan warga Hindu 
sekitar pura WI 

6 13 Januari 
2008 Mataram 

Di Kota Mataram, NTB, terjadi pembubaran paksa pengajian warga Syi’ah oleh 
raturan massa muslim setempat, juga karena dianggap menyimpang dari ajaran 
Islam 

Massa tidak teridentifikasi Warga Syi’ah Mataram WI 

7 15 Januari 
2008 

Masjid Mubarak, Jalan 
Pahlawan 71, Bandung, Jawa 
Barat 

Aliansi Umat Islam (ALUMI) Jawa Barat menyatakan Ajaran Ahmadiyah sesat dan 
mengancam akan menyegel kantor Ahmadiyah. Dan, lalu mereka menyegel mesjid 
milik Ahmadiyah tersebut pada hari yang sama. Dalam kesempatan yang sma, 
mereka juga menuntut pembubaran Ahmadiyah. 

Aliansi Umat Islam (ALUMI) 
Jawa Barat 

Warga Ahmadiyah di 
Bandung WI 
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8 16 Januari 
2008 

Kecamatan Baros, Kabupaten 
Serang, Banten 

MUI Banten melalui fatwanya Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa ajaran 
Nursyahidin Salim yang diajarkan di pesantren Miftahul Huda di Baros adalah sesat 
dan menyesatkan. Melalui fatwa ini, MUI juga menyatakan bahwa pemerintah 
berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran yang dibawa 
Nursyahidin serta menutup semua tempat kegiatannya. Karena sesat, Pesantren 
tersebut didatangi oleh warga hingga Nursyahidin menyatakan taubat. 

MUI Banten  Penganut ajaran 
Nursyahidin WI 

9 22 Januari 
2008 

Kelurahan Bagan Deli, 
Kecamatan Medan Belawan, 
Sumatera Utara 

Terdapat 1 tindakan penyerangan kegiatan keagamaan dilakukan oleh 300-an warga 
setempat terhadap Thariqat Satariyah Sahid yang sedang mengadakan pengajian di 
Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Thariqat 
Satariyah Sahid dianggap sebagai ajaran sesat. 

 300-an warga setempat  Thariqat Satariyah Sahid  Setara 

10 22 Januari 
2008 Medan, Sumatra Utara 

Menurut Ketua MUI Kota Medan, Prof Dr. HM. Hatta, tarekat Satiriyah Syahid 
dianggap sesat oleh warga sebab tarekat ini  memberlakukan beberapa ketentuan 
yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain konsep pembai`atan atau 
sumpah. Kelompok Satariyah Syahid mengalami penyerangan karena diduga 
menyebarkan aliran sesat. 

Massa yang tak dikenal, 
pemkot Medan, dan MUI Kota 
Medan 

Penganut tarekat 
Satiriyah Syahid  WI 

11 28 Januari 
2008 

Desa Sadasari, Kecamatan 
Argapura, Kabupaten 
Majalengka Jawa Barat 

Terjadi pengrusakan Masjid Al Istiqamah milik jemaat Ahmadiyah yang terletak di 
Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka Jawa Barat oleh 
puluhan massa GAM (Gerakan Anti Maksiat) dan Persis (Persatuan Islam).  

 puluhan massa GAM (Gerakan 
Anti Maksiat) dan Persis 
(Persatuan Islam).  

Masjid Al Istiqamah Setara 

12 28 Januari 
2008 Sadasari, Majalengka Jabar Perusakan Masjid Ahmadiyah Majalengka 

Massa dari tiga desa sekitar 
(Sadasari, Haurseah, Gunung 
Wangi) sejumlah 300 orang 

Masjid Istiqomah milik 
JAI Sadasari WI 

13 01 Maret 
2008 Lombok Timur NTB Di Lombok Timur NTB, terjadi Konflik akibat perbedaan jumlah azan salat Jum’at 

antara warga dan MMI. MMI dalam perististiwa ini menjadi korban intoleransi. warga MMI Setara 

14 04 Maret 
2008 Mataram, Nusa Tenggara Barat Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pakem Nusa Tenggara Barat melarang jemaat 

Ahmadiyah Asrama Transito untuk melakukan ibadah secara berbeda.  Pakem Nusa Tenggara Barat Jamaat Ahmadiyah Setara 

15 07 Maret 
2008 

Joyosuran, Semanggi, Pasar 
Kliwon, Solo 

Bermaksud memberantas kemaksiatan, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) 
menyerang warga kampung Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon yang tengah pesta 
minuman keras. 

LUIS 
Heri Yulianto alias Kipli 
meninggal dan beberapa 
orang luka-luka 

WI 

16 22 Maret 
2008 

Kampung Tulang Kuning, Desa 
Waru Induk, Kecamatan 
Parung, Bogor, Jawa Barat 

Jemaat Gereja Katolik Santo Johannes Baptista, Kampung Tulang Kuning, Desa 
Waru Induk, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat yang tengah memperingati hari 
raya Paskah tiba-tiba diserang oleh sekelompok warga muslim yang menamakan diri 
Forum Komunikasi Remaja Muslim “Jamiul Fataa” (FKRM JF), Desa Waru Induk. 
Akibatnya, tempat ibadah berupa tenda dirobohkan dan puluhan jemaat gereja lari 
menyelamatkan diri. 

FKRM JF Jemaat Gereja Katolik 
Santo Johannes Baptista  WI 



73 
 

17 22 Maret 
2008 Parung, Bogor 

Konflik rumah ibadah antara umat Islam dengan umat Katholik di Kampung Tulang 
Kuning, Desa Waru Induk, Kec. Parung, Bogor Jawa Barat pada Maret lalu. Konflik 
ini dipicu oleh oleh keberadaan rumah ibadah Gereja Santo Johanes Baptista yang 
ada di sana sejak beberapa tahun terakhir. Masyarakat muslim setempat yang 
menamakan dirinya “Forum Komunikasi Remaja Muslim Jamiul Fataa (FKRM JF) 
memaksa pihak gereja menutup tempat ibadah tersebut karena dianggap tidak 
memiliki ijin mendirikan tempat ibadah. Sementara pihak gereja merasa sudah 
cukup lama melaksanakan ibadah di tempat tersebut dan tidak ada masalah. Mereka 
mengakui tengah mengurus ijin mendirikan rumah ibadah termasuk memita 
persetujuan warga namun ijin belum juga dikeluarkan Pemda Bogor. 

FKRM JF Jemaat Gereja Santo 
Johannes WI 

18 25 Maret 
2008 Kab. Bima  

Seorang Kepala Desa di Bima yang kerpergok berduaan dengan istri warganya 
setelah digerebek oleh warganya diancam diusir dari desa da diturunkan dari 
jabatannya. Warga menilai dia sudah tidak layak menjadi kepala desa dan 
melanggar nilai masyarakat. 

Warga Kab. Bima Kepala desa di Bima WI 

19 05 April 2008 Sulawesi tengah Penahanan tiga orang pengikut Madi Sulawesi tengah Lembaga Peradilan tiga orang pengikut Madi Setara 

20 05 April 2008 Dusun Salena Dua, Kecamatan 
Palu Barat, Sulawesi Tengah 

Karena dituduh menyebarkan aliran sesat dan membunuh polisi, Madi (penyebar 
aliran Ikat Kepala Putih) ditembak mati aparat Polda Sulawesi Tengah setelah buron 
selama tiga tahun. Pembunuhan penyebar aliran Ikat Kepala Putih ini menimbulkan 
kontroversi karena selain belum pernah ada proses hukum terhadap Madi, polisi 
terkesan balas dendam atas kematian rekan mereka yang diduga dibunuh para 
pengikut Madi. 

Aparat Polda Sulawesi Tengah Madi WI 

21 16 April 2008 Jakarta BAKORPAKEM memutuskan aliran Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang. 
BAKORPAKEM melandaskan keputusannya dari fatwa MUI tentang Ahmadiyah. BAKORPAKEM JAI WI 

22 18 April 2008 
Kampung Babakan Sindang 
Desa Cipakat, Kec. Singaparna 
Kab. Tasikmalaya Jawa Barat 

Terjadi pengrusakan Masjid Ahmadiyah Baiturrohim di Kampung Babakan Sindang 
Desa Cipakat, Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat. (tdk disebutkan) Masjid Ahmadiyah 

Baiturrohim  Setara 

23 19 April 2008 NTB Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan menimpa Ahmadiyah di NTB. (tdk disebutkan) Ahmadiyah Setara 

24 21 April 2008 Ciamis  Ratusan warga dari gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam se-Banjar 
dan Ciamis merusak masjid Istiqamah milik jemaat Ahmadiyah. Ratusan warga masjid Istiqamah milik 

jemaat Ahmadiyah Setara 

25 21 April 2008 Ciamis Jawa Barat Terjadi pengrusakan masjid Ahmadiyah di Ciamis Jawa Barat (tdk disebutkan) masjid Ahmadiyah Setara 

26 21 April 2008 Bekasi Barat 

Terjadi pemecatan terhadap Wine Dwi Mandela perawat di Bagian Fisioterapi, 
Departemen Rehab Medik RS Mita Keluarga Bekasi, Bekasi Barat. Wine dipaksa 
mengundurkan diri karena  mengenakan jilbab dan manset. Meski manajemen 
memutuskan menerima kembali, namun Wine kini tidak lagi bekerja di RS Mitra 
Keluarga.  

manajemen RS Mita Keluarga 
Bekasi Wine Dwi Mandela Setara 

27 23 April 2008 PN Jakarta Selatan PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Ahmad Mosaddeq atas 
tuduhan melakukan penodaan terhadap agama. 

Ketua Majlis Hakim Zahrul 
Rabain 

Pendiri aliran al Qiyadah 
al Islamiyah, Ahmad 
Mosaddeq 

WI 

28 28 April 2008 
Kp. Parakan Salak 02/02, 
Parakan Salak, Sukabumi, Jawa 
Barat 

Perusakan Masjid al Furqon milik Ahmadiyah Sukabumi 500 warga Parakan Salak non 
Ahmadiyah 

Masjid al Furqon milik 
Ahmadiyah WI 
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29 28 April 2008 
Kampung Parakan Salak RT 02/ 
RW 02 Desa/Kecamatan 
Parakan Salak  

Terjadi pembakaran masjid dan madrasah Al Furqon milik jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) di Kampung Parakan Salak RT 02/ RW 02 Desa/Kecamatan Parakan 
Salak Kabupaten Sukabumi oleh FKJM - Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin 
(FKJM) Parakan Salak 

Forum Komunikasi Jamiatul 
Mubalighin (FKJM)  

jemaat Ahmadiyah 
Indonesia Setara 

30 28 April 2008 Sukabumi, Jawa Barat Penangkapan Dudung alias Mama Dadung Dawuk Dzatullah Wujudullah bin 
Subhanallah Wabihamdih Sukabumi, Jawa Barat Lembaga Peradilan Sukaumi 

Dudung alias Mama 
Dadung Dawuk 
Dzatullah Wujudullah bin 
Subhanallah 
Wabihamdih 

Setara 

31 29 April 2008 Sukabumi 

Bupati Sukabumi melarang aktivitas di enam tempat  ibadah Ahmadiyah di 
Sukabumi: Masjid Al Furqon Parakansalak, Masjid Mubasirin di Kampung Ciletung 
Desa Lebak Sari Kecamatan Parakan Salak, Masjid Ar-Rahman di Kampung 
Cigombong, Desa/ Kecamatan Warung Kiara, Masjid Al Barokah di Kampung Panjalu 
Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Masjid Al Huda di Kampung Bojong Lowa, 
Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Masjid Al Fadhol di Kampung Simpang 
Sangit, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Jampang.  

Bupati Sukabumi Jamaat Ahmadiyah Setara 

32 30 April 2008 
Desa Ciaruteun Udik, 
Kecamatan Cibungbulang, 
Bogor, Jawa Barat.  

Terjadi pengrusakan Masjid An-Nur milik jemaat Ahmadiyah di Desa Ciaruteun Udik, 
Kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat.  (tdk disebutkan) Masjid An-Nur milik 

jemaat Ahmadiyah  Setara 

33 30 April 2008 Cianjur, Jawa Barat Di Cianjur, Jawa Barat, Kapolsek Ciranjang Cianjur melarang Jemaat Ahmadiyah 
melakukan shalat Jumat.  Kapolsek Ciranjang, Cianjur Jamaat Ahmadiyah Setara 

34 30 April 2008 Cianjur Jawa Barat Di Cianjur Jawa Barat, Kapolsek Ciranjang Cianjur melarang jemaat Ahmadiyah 
membangun tempat ibadah menyerupai masjid. Kapolsek Ciranjang Cianjur jemaat Ahmadiyah Setara 

35 01 April 2008 Kel. Jati Makmur Kec. Binjai 
Utara 

Beberapa kelompok umat Islam di Kel. Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara 
mendesak Pemkot Binjai membongkar gereja HKBP Resort Binjai Baru yang diklaim 
tidak memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Desakan ini justru didukung 
FKUB Kota Binjai yang menilai gereja yang tengah dalam proses pembangunan 
tersebut tidak sesuai dengan SKB 2 menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah 
ibadah. Bahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Wahyudi memerintahkan 
penghentian pembangunan gereja karena tidak memiliki IMB. Namun berbagai 
desakan ini mendapat perlawanan dari panitia pembangunan gereja yang merasa 
telah memproses surat ijin. 

Kelompok umat Islam 
tertentu, FKUB Kota Binjai, 
Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman 

Jemaat Gereja HKBP 
Resort Binjai WI 

36 01 Mei 2008 Langkat 

Masalah Pembangunan Gereja HKBP Stabat terbentur dengan masalah IMB. Pemda 
Kab. Langkat tidak mengeluarkannya dengan alasan masyarakat keberatan. Namun 
HKBP Stabat telah mengantongi 117 tandatangan dari penduduk sekitar yang 
menyatakan dukungannya. Kakandepag Langkat juga tidak mau memberikan 
rekomendasi karena pembangunan gereja di tempat itu akan mengganggu 
kerukunan hidup antar umat beragama 

Pemda Kab. Langkat dan 
Kakandepag Langkat Jemaat HKBP WI 

37 01 Mei 2008 Kab. Pangkep  
Syafruddin Nur menerapkan kewajiban memakai busana muslim bagi PNS dan 
siswa-siswi sekolah serta menetapkan hari Jum’at sebagai hari yang dulunya 
dijadikan sebagai hari kebersihan 

Syafruddin Nur, Bupati 
Pangkep 

PNS dan siswa yang 
non-Muslim WI 

38 02 Mei 2008 Padang Penangkapan Oktaria Tobing  Polisi Padang Oktaria Tobing  Setara 

39 02 Mei 2008 Padang Vonis atas pengikut al Qiyadah, Dedi Priadi (44) tahun dan Gerry Lufhti Yudistira 
(20) tahun, dengan hukuman tiga tahun penjara, Padang Pengadilan 

pengikut al Qiyadah, 
Dedi P(44), Gerry Lufhti 
(20) 

Setara 
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40 12 Mei 2008 
Dusun Mesanggok, Desa 
Gapuk, Kec. Gerung, Lombok 
Barat 

Dua tokoh Salafi Lombok, H. Muhammad Musfihad dan H. Mukti, rumahnya 
dilempari batu oleh warga. Peristiwa pengusiran ini dilatarbelakangi karena kedua 
korban dinilai terlalu gampang memvonis sesat dan bid’ah keyakinan masyarakat 
setempat Keduanya diusir dari kampung halamannya setelah musyawarah antara 
pihak Salafi, aparat desa, aparat keamananan, dan warga tak mencapai kata 
sepakat. 

Warga Dusun Mesanggok H. Muhammad Musfihad 
dan H. Mukti WI 

41 13 Mei 2008  Lombok Barat NTB Di Lombok Barat NTB, masyarakat  melakukan aksi pelemparan rumah H. 
Muhammad Musfihat yang diduga menyebarkan aliran sesaat. masyarakat 

H. Muhammad Musfihat 
yang diduga 
menyebarkan aliran 
sesaat. 

Setara 

42 20 Mei 2008 Purwakarta Jawa Barat Di Purwakarta Jawa Barat, terjadi pembakaran gedung sarana pendidikan dan rumah 
yang difungsikan sebagai gereja jemaat Protestan. (tidak menyebut pelaku) jemaat Protestan Setara 

43 20 Mei 2008 Purwakarta Jawa Barat Terjadi pengrusakan dan pembakaran gedung sarana pendidikan dan rumah yang 
difungsikan sebagai gereja Jemaat Gereja Kristen/ Protestan Purwakarta Jawa Barat (tidak menyebut pelaku) Gereja Kristen Setara 

44 26 Mei 2008 Ramayana Plasa Andalas, 
Padang 

Polisi menahan seorang perempuan bernama Rohmawati Oktaria Tobing atau ROT 
karena ROT kedapatan mengedarkan VCD berisi propaganda yang mendiskreditkan 
Islam sebanyak 15 keping di Padang 

Polisi Padang Rohmawati Oktaria 
Tobing WI 

45 30 Mei 2008 Pekanbaru Di Riau, Gereja Katolik St Pilipus, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga karena 
dianggap tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah. 

Warga sekitar Gereja St. 
Pilipus Jemaat Gereja St. Pilipus WI 

46 30 Mei 2008 Pekanbaru Gereja Pentakosta di Indonesia, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga karena 
diangggap tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah. 

Warga sekitar Gereja 
Pentakosta 

Jemaat Gereja 
Pentakosta WI 

47 30 Mei 2008 Kab. Bulukumba 

Setidaknya 48 CPNS di Kab. Bulukumba batal menerima SK pengangkatan dari 
Bupati Sukri Suppewali karena diketahui mereka tidak bisa membaca al Qur’an 
setelah Sukri melakukan tes langsung baca al Qur’an dan seputar masalah agama 
Islam kepada para CPNS. 

Sukri Sappewali 48 CPNS  (Calon 
Pegawai Negeri Sipil) WI 

48 01 Juni 2008 
Dusun Luksongo, Ds. Tugurejo, 
Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, 
Jawa Timur 

Segerombolan massa ramai-ramai merobohkan sebuah tempat pemujaan atau yang 
biasa disebut punden di Kediri, tepatnya di Dusun Luksongo, Desa Tugurejo, 
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan massa 
karena tempat pemujaan yang berdiri di atas tanah kas desa itu tidak memiliki izin. 

Massa tidak teridentifikasi Pelaku pemujaan WI 

49 01 Juni 2008 Monas (Monumen Nasional) 
Jakarta 

Massa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) 
yang sedang memperingati kelahiran Pancasila  diserang oleh massa FPI dan KLI 
(Komando Laskar Islam) karena dianggap membela Ahmadiyah yang dinyatakan 
sesat oleh FPI. 70 orang massa AKKBB terluka termasuk di dalamnya perempuan 
dan anak-anak; Rizieq Shihab (Ketua FPI) dan Munarman (Ketua KLI) diganjar 
hukuman 1, 5 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat pada 30 ktober 2008 silam. 

FPI dan KLI Massa AKKBB WI 

50 01 Juni 2008 Jakarta 
Di Jakarta yang dilakukan oleh Laskar Komando Islam dan  Front Pembela Islam 
(FPI) terhadap kelompok yang menyuarakan kebebasan beragama/ berkeyakinan, 
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).  

Laskar Komando Islam dan  
Front Pembela Islam (FPI) 

Aliansi Kebangsaan 
untuk Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan (AKKBB).  

Setara 

51 05 Juni 2008 
Pasar Cigombong, Kecamatan 
Warungkiara, Sukabumi, Jawa 
Barat 

Masjid Ar-Rahman milik Ahmadiyah di Pasar Cogombong, Kecamatan Warungkiara, 
Sukabumi, Jawa Barat, diancam akan dibakar dan dirusak oleh sekelompok 
masyarakat 

sekelompok massa jemaat Ahmadiyah Setara 

52 05 Juni 2008 Ciputat, Tangerang Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan menimpa Ahmadiyah Ciputat 
Tangerang. (tidak disebut pelakunya) Jamaat Ahmadiyah Setara 
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53 09 Juni 2008 Jakarta 

Pemerintah mengeluarkan SKB yang melarang Ahmadiyah beraktifitas ibadah 
dimuka umum karena ajarannya menyimpang dari ajaran Islam. SKB ini antara lain 
berdasar pada Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a; dan Undang-Undang Nomor 
1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. 

Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Agama dan Jaksa Agung JAI WI 

54 09 Juni 2008 Jakarta 

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada 
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 
Dan Warga Masyarakat 

Menteri Agama, Jaksa Agung, 
dan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia 

Warga Ahmadiyah Setara 

55 11 Juni 2008 
Jalan Dahlia Kebun Sayur 
Kecamatan Banjarmasin 
Tengah 

Terjadi penyerangan dan pengrusakan sekretariat Ahmadiyah Kalimantan Selatan 
yang terletak di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kecamatan Banjarmasin Tengah oleh 
sekitar 200 orang. Di antara sejumlah tokoh pemuda yang turut serta adalah M. 
Hasan, mantan Ketua KNPI Kalimantan Selatan. 

sekitar 200 orang dan terdapat 
tokoh KNPI  Ahmadiyah Setara 

56 11 Juni 2008 Kabupaten Semarang Terjadi penghentian aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Semarang bagian Selatan dan 
sekitarnya yang dilakukan oleh sejumlah warga Semarang Jawa Tengah sejumlah warga Ahmadiyah Setara 

57 11 Juni 2008 
Jalan Dahlia Kebun Sayur 
Kecamatan Banjarmasin 
Tengah 

Terjadi penyerangan sekretariat Ahmadiyah Kalimantan Selatan yang terletak di 
Jalan Dahlia Kebun Sayur Kecamatan Banjarmasin Tengah oleh sekitar 200 orang. 
Selain dirusak, tempat inipun kemudian disegel. 

sekitar 200 orang Ahmadiyah Kalimantan 
Selatan Setara 

58 13 Juni 2008 Desa Kalisoro, Tawangmangu, 
Karanganyar Jawa Tengah 

Ancaman penyerangan dan penyegelan dilakukan oleh FPI dan MMI atas masjid 
milik Ahmadiyah, di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar Jawa Tengah FPI dan MMI jemaat Ahmadiyah Setara 

59 13 Juni 2008 Jalan Haji Agus Salim Padang 

Walikota Padang, Fauzi Bahar, menurunkan papan nama Ahmadiyah Padang di Jalan 
Haji Agus Salim Padang. Sebelum melakukan pencopotan, Walikota, MUI dan Depag 
Kota Padang melakukan shalat Ju’mat bersama warga Ahmadiyah di Masjid 
Ahmadiyah. 

Walikota Padang, Fauzi Bahar warga Ahmadiyah Setara 

60 13 Juni 2008 Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Kota Bogor, Jawa Barat 

Ribuan warga dari 14 organisasi Islam se-Bogor menyatakan Ahmadiyah sesat dan 
meminta pembubaran Ahmadiyah. Mereka juga menyegel Masjid Al Fadhl milik 
Ahmadiyah. 

Ribuan warga dari 14 
organisasi Islam se-Bogor 

Warga Ahmadiyah 
setempat WI 

61 13 Juni 2008 Jl. Perintis Kemerdekaan, Bogor 
Tengah, Kota Bogor Jawa Barat 

Terjadi penyegelan sekretariat jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Bogor di Jl. 
Perintis Kemerdekaan, Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat  oleh FUI – Bogor.  (tidak disebut pelakunya) Ahmadiyah Setara 

62 14 Juni 2008 Jalan Melati Ujung, Tambun, 
Bekasi Timur 

Trantib Kota Bekasi membongkar paksa 3 gereja HKBP, Gekindo dan GPDI di Jalan 
Melati Ujung, Tambun, Bekasi Timur Trantib Kota Bekasi   gereja HKBP, Gekindo 

dan GPDI Setara 

63 16 Juni 2008 Kota Serang 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang memberlakukan SK yang 
mewajibkan setiap lulusan sekolah dasar yang beragama Islam wajib menyertakan 
ijazah tanda lulus Madrasah Diniyah sebagai salah satu syarat masuk jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan Perda No. 1 tahun 2006 tentang Madrasah 
Diniyah Awwaliyah (IDA). 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga Kota Serang 

Siswa yang tidak 
memiliki ijazah IDA  WI 

64 18 Juni 2008 Desa Baros Cianjur Terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah di Desa Baros Cianjur oleh ratusan massa dan 
MUI ratusan massa dan MUI Ahmadiyah Setara 

65 18 Juni 2008 Cicakra Cianjur Penyegelan masjid Ahmadiyah di Cicakra Cianjur, oleh MUI dan ratusan masyarakat MUI dan ratusan masyarakat Ahmadiyah Setara 
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66 18 Juni 2008 Neglasari Cianjur Jawa Barat Penyegelan masjid Ahmadiyah di Neglasari Cianjur Jawa Barat oleh MUI dan ratusan 
masyarakat,  MUI dan ratusan masyarakat,  Ahmadiyah Setara 

67 18 Juni 2008 Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur  

Penyegelan masjid Ahmadiyah  di Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh 
Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur Jawa Barat,  

Himpunan Santri Bersatu 
(HISAB) Cianjur Jawa Barat Ahmadiyah Setara 

68 18 Juni 2008 
 Kampung Panyairan Desa 
Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur 

Penyegelan masjid Ahmadiyah Kampung Panyairan Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur oleh Puluhan massa Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur, dan 

Puluhan massa Himpunan 
Santri Bersatu (Hisab) Cianjur Ahmadiyah Setara 

69 18 Juni 2008 
Kampung Rawaekek Desa 
Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur 

Penyegelan masjid Ahmadiyah Kampung Rawaekek Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur.  

Himpunan Santri Bersatu 
(HISAB) Cianjur Ahmadiyah Setara 

70 18 Juni 2008 

Kp. Cisakra, Kp. Ciparai, Kec. 
Campaka, Kp. Neglasari, Ds. 
Sukadana dan Panyairan, Kec. 
Cibeber, Cianjur Jabar 

Aparat kepolisan menyegel masjid Ahmadiyah di Cicakra, Cianjur,  masjid Ahmadiyah 
di Desa Baros, Cianjur, dan masjid Ahmadiyah di Neglasari, Cianjur Aparat kepolisan warga Ahmadiyah Setara 

71 18 Juni 2008 Cianjur Aparat Kepolisian Cianjur menyegel Madrasah (sekolah) Ahmadiyah Cianjur. aparat Kepolisian Ahmadiyah Cianjur Setara 

72 18 Juni 2008 Sukabumi Aparat kepolisian Sukabumi, Jawa Barat menghentikan secara paksa kegiatan belajar 
mengajar Pelajar Ahmadiyah.  

kepolisian Sukabumi, Jawa 
Barat  jemaat Ahmadiyah Setara 

73 18 Juni 2008 
Kampung Panyairan Desa 
Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur 

Aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin 
penyegelan atas masjid Ahmadiyah Kampung Panyairan Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur oleh Puluhan massa Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur 

Aparat Kepolisian Cianjur, 
Bupati, Pengadilan, DPRD 
Cianjur  

Ahmadiyah Setara 

74 18 Juni 2008 Pampangan Sumatera Barat Papan nama Ahmadiyah juga dicopot paksa oleh masyarakat di Pampangan 
Sumatera Barat masyarakat  Ahmadiyah Setara 

75 18 Juni 2008 

Kp. Cisakra, Kp. Ciparai, Kec. 
Campaka, Kp. Neglasari, Ds. 
Sukadana dan Panyairan, Kec. 
Cibeber, Cianjur Jabar 

Massa yg menamakan diri ahlussunnah waljamaah mendatangi sejumlah masjid 
milik Ahmadiyah di Cianjur dan menyatakan Ahmadiyah sesat. Lalu, massa menyegel 
tempat ibadah (mesjid milik warga Ahmadiyah). 

100 massa yg menamakan diri 
ahlussunnah waljamaah 

6 masjid milik 
Ahmadiyah antara lain  
Masjid Al Falah, Al 
Mahmud, Khilafat dan 
Baitun Nasir 

WI 

76 18 Juni 2008 Cianjur Di Cianjur Jawa Barat, terjadi penyegelan Madrasah Ahmadiyah Cianjur oleh 
masyarakat masyarakat Ahmadiyah Setara 

77 18 Juni 2008 

di Kampung Ciparay, 
Kecamatan Cibeber Desa 
Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur  

Penyegelan juga terjadi terhadap madrasah di Kampung Ciparay, Kecamatan 
Cibeber Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu 
(HISAB) Cianjur. Penyegelan mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar 
dan penelantaran pelajar 

Himpunan Santri Bersatu 
(HISAB) Cianjur Ahmadiyah Setara 

78 18 Juni 2008 
Madrasah Ahmadiyah Kampung 
Rawaekek Desa Sukadana 
Kecamatan Campaka, Cianjur 

Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur juga melakukan penyegelan. Kali ini 
Madrasah Ahmadiyah Kampung Rawaekek Desa Sukadana Kecamatan Campaka, 
Cianjur yang menjadi sasaran. 

Himpunan Santri Bersatu 
(HISAB) Cianjur  Ahmadiyah Setara 

79 18 Juni 2008 Desa Sukadana Kecamatan 
Campaka, Cianjur 

Penyitaan buku-buku Ahmadiyah terjadi di Cianjur di  Kampung Panyairan Desa 
Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu (Hisab) 
Cianjur. 

Himpunan Santri Bersatu 
(Hisab) Cianjur.  Ahmadiyah Setara 

80 19 Juni 2008 Tanggerang, banten 
Tangerang, Banten, Ketua RT, Lurah dan Camat Kecamatan Tangerang melarang 
Warga Ahmadiyah beribadah dan menghentikan secara paksa kegiatan jemaat 
Ahmadiyah Kecamatan Tangerang. 

Ketua RT, Lurah dan Camat 
Kecamatan Tangerang  Warga Ahmadiyah Setara 
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81 19 Juni 2008 Majalengka Jawa Barat Kekerasan psykis berupa pengucilan dari masyarakat. Kekerasan tersebut dalam 
bentuk menempelkan stiker sesat di baju milik warga Ahmadiyah. Warga non Ahmadiyah Warga Ahmadiyah 

Majalengka WI 

82 20 Juni 2008 Jl Dr. Muwardi Cianjur Kota  Terjadi penyegelan terhadap masjid Ahmadiyah Cianjur Jl Dr. Muwardi Cianjur Kota 
oleh Sekitar 100 massa Gerakan Refor-mis Islam (Garis) 

ekitar 100 massa Gerakan 
Refor-mis Islam (Garis) Ahmadiyah Setara 

83 20 Juni 2008 Cipeuyeum Bojong Picung  Penyegelan masjid Ahmadiyah Cipeuyeum Bojong Picung oleh Gerakan Reformis 
Islam (Garis) dan Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur 

Gerakan Reformis Islam 
(Garis) dan Himpunan Santri 
Bersatu (Hisab) Cianjur,  

Ahmadiyah Setara 

84 20 Juni 2008 Desa Cipeuyeum Kec. Ciranjang 
Cianjur 

Penyegelan masjid Ahmadiyah Desa Cipeuyeum Kec. Ciranjang Cianjur oleh 
sejumlah masyarakat .  masyarakat .  Ahmadiyah Setara 

85 20 Juni 2008 Jalan Anuang No 112, Makasar 
Sulsel Penyegelan Puluhan orang dari Front 

Pemuda Islam (FPI) 

Masjid An Nusrat dan 
Sekretariat Pimpinan 
Wilayah Ahmadiyah 
prov. Sulsel 

WI 

86 20 Juni 2008 
Jl. Dr. Muwardi, Cipeuyeum 
dan Haurwangi, Cianjur Jawa 
Barat 

Penyegelan tempat ibadah 

Ratusan massa dari Himpunan 
Santri Bersatu (Hisab) dan 
Gerakan Reformis Islam 
(Garis) 

Masjid al Ghofur milik 
Ahmadiyah WI 

87 23 Juni 2008 Paciran 

Dengan dalih tak ingin kemaksiatan makin marak di daerah tersebut, aktivis Front 
Pembela Islam (FPI) Lamongan, merazia tempat-tempat yang disinyalir sebagai 
ajang kemaksiatan. Sasarannya adalah warung remang-remang, tempat judi dan 
minuman keras di kawasan pasar Desa Blimbing, Kecamatan Paciran. Mereka 
mengarak pasangan mesum keliling kampung, mengguyur satu jerigen tuak dan  
menyerang serta memukul siapa saja yang diduga pelaku kemaksiatan. 1) Pimpinan 
FPI, Umar al-Faruq, ditahan hanya beberapa malam saja. 

FPI Lamongan Pasangan Rus dan Khas, 
penjual tuak WI 

88 25 Juni 2008 PN Makassar 

PN Makassar menjatuhkan vonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan 
kepada 6 pengikut al Qiyadah al Islamiyah di Makassar karena melakukan 
penghinaan dan penodaan agama. Mereka dikenakan pasal 156A hurup aJo. Pasal 
55 (1) ke 1 Jo. Pasal 64 (1) KUHP tentang perbuatan penghinaan dan penodaan atas 
ajaran agama Islam. 

Ketua Majelis Hakim 
Syarifuddin Umar 

Hikmat, Faturiddin, 
Abdul Qadri, Fadli, 
Maulid Syawal dan Asrul 
AB 

WI 

89 25 Juni 2008 Kelurahan Gambesi, Kecamatan 
Ternate Selatan 

Aliran Amanah di Ternate dianggap telah menyebarkan aliran yang menyimpang dari 
ajaran Islam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Ajaran yang 
dimaksud antara lain adalah shalat lima waktu tidak dibatasi jam; jika seseorang 
ketiduran pada waktu Shubuh maka kita bisa mengerjakannya pada siang hari 
kendati telah masuk waktu shalat yang lain. Warga bersama pemuka agama dan 
tokoh masyarakat Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan membawa dua 
saudara kembar Lu Tamadehe dan La Tamadehe, pendiri aliran Amanah,  beserta 12 
pengikutnya ke Badan Kesbangpol Linmas Kota Ternate. Sebelumnya, mereka juga 
sempat mengancam akan menghakimi para pengikut aliran ini jika masih terus 
beraktifitas. Lu Tamadehe dan La Tamadehe dan para pengikutnya kemudian  
menyatakan bertobat dan kembali ke jalan yang benar. 

Warga bersama pemuka 
agama dan tokoh masyarakat 
Kelurahan Gambesi, 
Kecamatan Ternate Selatan 

Lu Tamadehe dan La 
Tamadehe beserta 12 
pengikutnya 

WI 

90 01 Juni 2008 Makassar 

Kepala SMP & SMA Frater Makassar yang mengharuskan siswa yang masuk, meski 
tidak beragama Katolik untuk mengikuti mata pelajaran Katolik. Kasus ini 
sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004, namun mencuat kembali pada 
tahun ini karena sejumlah orang tua murid mengeluh dengan kebijakan tersebut. 

Kepala SMP & SMA Frater 
Makassar 

Siswa yang tidak 
beragama Katolik WI 
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91 01 Juni 2008 
Kelurahan Jatimulya, 
Kecamatan Tambun, Bekasi, 
Jawa Barat 

Tiga gereja sekaligus ditutup aparat pemerintah di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan 
Tambun, Bekasi, Jawa Barat, yakni HKBP, Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan 
Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI). Gereja lalu dibongkar oleh petugas 
Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Bekasi karena ketiga gereja yang 
menampung sekitar 2000 jemaat tersebut dinilai menyalahi aturan fungsi bangunan 
yang seharusnya untuk rumah 

Aparat pemerintah Bekasi dan 
Dinas Ketentraman dan 
Ketertiban (Tramtib) Kota 
Bekasi 

Jemaat HKBP, Gereja 
Keesaan Indonesia 
(Gekindo) dan Gereja 
Pantekosta Daerah 
Indonesia (GPDI) 

WI 

92 01 Juni 2008 Tasikmalaya Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melarang Ahmadiyah melakukan shalat Jumat dan 
mengadakan kegiatan di Masjid Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Jamaat Ahamdiyah Setara 

93 27 Juni 2008 Cianjur Jawa Barat Terjadi penurunan papan nama Masjid Ahmadiyah Cianjur oleh massa GARIS Cianjur 
Jawa Barat massa GARIS Ahmadiyah Setara 

94 27 Juni 2008 kampus Ahmadiyah Al 
Mubarok  Bogor Jawa Barat 

Komando Laskar Islam, Gerakan Reformasi Islam, Majelis Dakwah Umat, Garda 
Hasmi, Front Pembela Islam (FPI) juga menyegel kampus Ahmadiyah Al Mubarok  
Bogor Jawa Barat. Setelah menyegel kampus Mubarok, kemudian massa menyegel  
dan mencopot papan nama  masjid Al-Fadhl di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota 
Bogor.  

Komando Laskar Islam, 
Gerakan Reformasi Islam, 
Majelis Dakwah Umat, Garda 
Hasmi, Front Pembela Islam 
(FPI) 

Ahmadiyah Setara 

95 27 Juni 2008 Cianjur Terjadi pengrusakan pagar dan jendela Masjid Ahmadiyah Cianjur yang dilakukan 
oleh GARIS Cianjur, Jawa Barat.   GARIS Cianjur Ahmadiyah Setara 

96 27 Juni 2008 Bogor Jawa Barat, kampus Ahmadiyah Al Mubarok Bogor Jawa Barat, juga dirusak.   (tidak disebut pelakunya) Ahmadiyah Setara 

97 27 Juni 2008 Cianjur Jawa Barat Terjadi penurunan papan nama Masjid Ahmadiyah Cianjur oleh massa GARIS Cianjur 
Jawa Barat massa GARIS Ahmadiyah Setara 

98 27 Juni 2008 kampus Ahmadiyah Al 
Mubarok  Bogor Jawa Barat 

Komando Laskar Islam, Gerakan Reformasi Islam, Majelis Dakwah Umat, Garda 
Hasmi, Front Pembela Islam (FPI) juga menyegel kampus Ahmadiyah Al Mubarok  
Bogor Jawa Barat. Setelah menyegel kampus Mubarok, kemudian massa menyegel  
dan mencopot papan nama  masjid Al-Fadhl di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota 
Bogor.  

Komando Laskar Islam, 
Gerakan Reformasi Islam, 
Majelis Dakwah Umat, Garda 
Hasmi, Front Pembela Islam 
(FPI) 

Ahmadiyah Setara 

99 27 Juni 2008 Cianjur Terjadi pengrusakan pagar dan jendela Masjid Ahmadiyah Cianjur yang dilakukan 
oleh GARIS Cianjur, Jawa Barat.   GARIS Cianjur Ahmadiyah Setara 

100 27 Juni 2008 Bogor Jawa Barat, Kampus Ahmadiyah Al Mubarok Bogor Jawa Barat, juga dirusak.   (tidak disebut pelakunya) Ahmadiyah Setara 

101 28 Juni 2008 Garut, Jawa Barat Di Garut Jawa Barat, seorang tokoh agama memaksa Ahmadiyah untuk shalat 
berjamaah dengan tokoh yang berbeda keyakinan. seorang tokoh agama Ahmadiyah Setara 

102 30 Juni 2008 di Bima, Nusa Tenggara Barat Di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa di Bima memaksa seorang warga 
Ahmadiyah untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah Kepala Desa di Bima warga Ahmadiyah  Setara 

103 01 Juli 2008 Kecamatan Danau Kembar, 
Sumatera Barat 

Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen Agama Kecamatan Danau Kembar, 
Sumatera Barat, menolak mengeluarkan Akta Nikah seorang warga Ahmadiyah, 
kecuali yang bersangkutan pindah keyakinan. 

Kantor Urusan Agama (KUA), 
Departemen Agama 
Kecamatan Danau Kembar, 
Sumatera Barat 

warga Ahmadiyah Setara 

104 02 Juli 2008 Jl. Terusan Enim Rajawali 
Bandar Lampung 

Terjadi pengusiran keluarga Chandra, seorang laki-laki yang mengaku diangkat 
sebagai nabi sejak 2002. Chandra tinggal di Jl. Terusan Enim Rajawali Bandar 
Lampung. Keluarga Chandra kini mengungsi di rumah kerabat di kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung. 

(tidak menyebutkan pelaku) 

Chandra, seorang laki-
laki yang mengaku 
diangkat sebagai nabi 
sejak 2002 

Setara 

105 07 Juli 2008 Ciamis Jawa Barat Warga Ahmadiyah juga mendapat ancaman pembakaran oleh sekelompok massa  
terhadap Masjid Ahmadiyah Ciamis Jawa Barat sekelompok massa warga Ahmadiyah Setara 
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106 19 Juli 2008 Padang Pariaman Sumatera 
Barat 

Padang Pariaman Sumatera Barat, Setelah dibongkar, papan nama Ahmadiyah 
kemudian dibuang ke sungai dan sempat disaksikan oleh gubernur Sumatera Selatan 
yang kebetulan melewati jalan. 

(tidak menyebutkan pelaku) Ahmadiyah Setara 

107 01 Juli 2008 Takalar, Sulawesi Selatan 
Bupati Takalar menyatakan tidak mau memberikan IMB pendirian sebuah Vihara 
milik umat Buddha di Takalar. Izin tidak mau dikeluarkan dengan alasan khawatir 
ada protes dari warga agama lain 

Bupati Takalar Penganut Buddha 
Takalar WI 

108 01 Juli 2008 Danau Kembar, Sumatra Barat Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen Agama Kecamatan Danau Kembar, 
Sumatera Barat, menolak mengeluarkan Akta Nikah seorang warga Ahmadiyah Ketua KUA Danau Kembar Jamaat Ahmadiyah Setara 

109 18 Juli 2008 Sukabumi.  Tindakan penyegelan juga terjadi oleh masyarakat dan MUI, dengan cara menututp 
paksa Madrasah Ahmadiyah Parakansalak Sukabumi.  masyarakat dan MUI Madrasah Ahmadiyah  Setara 

110 20 Juli 2008 Padang Pariaman Sumatera 
Barat 

Papan nama Ahmadiyah Padang Pariaman dicopot oleh massa KPSI (Komite 
Penegak Syariat Islam) Padang Sumatera Barat.  

KPSI (Komite Penegak Syariat 
Islam) Ahmadiyah Setara 

111 21 Juli 2008 Tasikmalaya, Jawa Barat Di Tasikmalaya Jawa Barat, seorang ibu dipaksa oleh anaknya sendiri agar keluar 
dari Ahmadiyah anaknya seorang ibu Ahmadiyah Setara 

112 25 Juli 2008 Kampung Pulo, Pinang Ranti, 
Jakarta Timur 

Ratusan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur terlibat bentrok dengan 
penghuni Kampus Sekolah Tinggi Injili Arastamar (SETIA). Bentrokan terjadi setelah 
warga Kampung Pulo menyerbu kampus tersebut karena menganggap bangunan 
untuk pendidikan tersebut telah disalahgunakan sebagai tempat ibadah. 1) Pelaku 
tidak ditindak; 2) Mahasiswa diungsikan ke Wisma Transito. 

Ratusan warga Kampung Pulo, 
Pinang Ranti, Jakarta Timur Civitas akademia SETIA WI 

113 30 Juli 2008 Talaga Cianjur Jawa Barat.  Terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah Mahmud oleh Masyarakat, MUI, FPI, di Talaga 
Cianjur Jawa Barat.  Masyarakat, MUI, FPI Ahmadiyah Setara 

114 30 Juli 2008 Sindangkerta Cianjur Jawa 
Barat  

Terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah Taher di Sindangkerta Cianjur Jawa Barat oleh 
MUI, FPI dan masyarakat.  MUI, FPI dan masyarakat.  Ahmadiyah Setara 

115 30 Juli 2008 Kp. Talaga dan Kp. 
Sindankerta, Cianjur Jabar 

Penyegelan Masjid. Mereka juga memakai kayu milik warga Ahmadiyah untuk 
menyegel Masjid tanpa seijin yang punya kayu. 

Kyai Burdah, Kyai Hamdan & 
Kyai Z. Arif (FPI) bersama 
angotanya sebanyak 150 
orang 

Masjid Mahmud di 
Talaga dan Masjid Taher 
di Sindankerta 

WI 

116 01 Agustus 
2008 

Kampung Talaga dan Kampung 
Parabon Cianjur Jabar 

Penyegelan mushola dan masjid. Mereka juga mengepung rumah Bpk. Wahyudin 
seorang anggota ahmadiyah. 

Sejumlah massa IFKAF 
dipimpin FPI 

1 musholla di Talaga, 1 
masjid di Parabon WI 

117 01 Agustus 
2008 Lampung Penangkapan Chandra di Lampung Peradilan Lampung Chandra Setara 

118 01 Agustus 
2008 

kampung Talaga Cianjur Jawa 
Barat 

Terjadi penyegelan Mushola Ahmadiyah di kampung Talaga Cianjur Jawa Barat oleh 
sejumlah Masyarakat, FPI dan IKFAF.  Masyarakat, FPI dan IKFAF Jamaat Ahmadiyah Setara 

119 01 Agustus 
2008 

Kampung Parabon Cianjur Jawa 
Barat 

Terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah di Kampung Parabon Cianjur Jawa Barat oleh 
masyarakat, FPI dan IKFAF. masyarakat, FPI dan IKFAF Jamaat Ahmadiyah Setara 

120 01 Agustus 
2008 Cianjur Jawa Barat 

Di Cianjur Jawa Barat, terjadi pengepungan dan pengrusakan rumah Wahyudin 
seorang anggota Ahmadiyah Cianjur Jawa Barat oleh Masyarakat, dilakukan oleh 
massa FPI dan IKFAF 

massa FPI dan IKFAF 
rumah Wahyudin 
seorang anggota 
Ahmadiyah 

Setara 

121 08 Agustus 
2008 

Kp. Kebon Muncang dan Kp.. 
Kebon Kalapa RT. 03/05 Desa 
Parakansalak, Sukabumi 

Pengerusakan masjid dan musolla. Perusakan dilakukan karena warga Ahmadiyah di 
sana tidak menghentikan aktifitasnya. 

Masa dari Warga Masyarakat 
RT.02/03 dan 03/03 desa 
Lebak Sari dan Warga 03/05 
Desa Parakansalak 

Masjid Baiturahman dan 
Musholla Baitud do'a 
milik jemaat Lebaksari 

WI 
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122 17 Agustus 
2008 

Pondok Ranggon Cipayung 
Jakarta Timur 

Penyerangan tempat ibadah ibadah terhadap jemaat GPDI Pondok Ranggon 
Cipayung Jakarta Timur dilakukan oleh massa Islam yang berjumlah sekitar 200 
orang 

massa Islam yang berjumlah 
sekitar 200 orang jemaat GPDI  Setara 

123 17 Agustus 
2008 

Pondok Ranggon, Cipayung 
Jakarta Timur 

Penghentian aktivitas ibadah paksa mimpa jemaat GPDI Pondok Ranggon, Cipayung 
Jakarta Timur yang dilakukan oleh sekitar 200 orang massa. 200 orang massa jemaat GPDI  Setara 

124 17 Agustus 
2008 Pondok Rangon 

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pondok Rangon dipaksa oleh warga setempat  
bersama pihak lurah untuk menghentikan ibadah yang diadakan di rumah sang 
Pendeta. 

Warga sekitar gereja dan lurah 
setempat Jemaat GPdI WI 

125 19 Agustus 
2008 

Kampung Dukuh, Serua, 
Ciputat, Tangerang Banten 

Ratusan orang yang berasal dari masyarakat muslim mengatasnamakan diri Forum 
Masyarakat Ciputat menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Mereka juga 
melakukan penyegelan masjid an memasang spanduk berunyi “Tempat dan 
bangunan ini disegel dan ditutup dari kegiatan karena meresahkan Aqidah Umat 
Islam”. 

Ratusan orang yang berasal 
dari masyarakat muslim 
mengatasnamakan diri Forum 
Masyarakat Ciputat 

JAI Ciputat WI 

126 23 Agustus 
2008 

l. Raya Muchtar,  Sawangan, 
Kota Depok  

Terjadi penyegelan Masjid Ahmadiyah Al Hidayah di Jl. Raya Muchtar,  Sawangan, 
Kota Depok oleh puluhan warga yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) 
Kota Depok. 

 Forum Umat Islam (FUI) Kota 
Depok Jamaat Ahmadiyah Setara 

127 25 Agustus 
2008 PN Jakarta Pusat Intimidasi terhadap Siti Musdah Mulia. Peristiwa ini terjadi pada saat sidang pertama 

kasus Monas. FPI Prof. Dr. Siti Musdah 
Mulia WI 

128 27 Agustus 
2008 Kota Jogja FPI Jogja melakukan sweeping untuk membersihkan maksiat, penjual miras, tempat 

judi, dan salon "plus". Razia ini dilakukan di bulan ramadhan. FPI Jogja 
Pemilik warung miras, 
tempat judi, dan salon 
"plus" 

WI 

129 27 Agustus 
2008 Purworejo 

Sejumlah massa FPI Kabupaten Purworejo mendatangi beberapa hotel dan 
memaksa pengusaha untuk menutup hotel (terutama Hotel Bagelen) pada bulan 
Ramadhan. Massa juga melakukan sweeping terhadap PSK dan pasangan selingkuh 

FPI Purworejo 
Pemilik Hotel Bagelen, 
PSK, dan pasangan 
selingkuh 

WI 

130 27 Agustus 
2008 Pekalongan 

Laskar FPI gabungan dari Batang dan Pekalongan pimpinan Abu Ayyash memaksa 
pengelola diskotek di Pekalongan untuk mengeluarkan seluruh minuman keras yang 
ada di tempat itu.  Setelah itu, mereka mengobrak-abrik sebuah toko yang menjual 
minuman keras di Jalan R.E. Martadinata, Batang 

FPI gabungan dari Batang dan 
Pekalongan pimpinan Abu 
Ayyash 

Pengelola diskotik di 
Pekalongan  dan penjual 
minuman keras di 
Batang 

WI 

131 28 Agustus 
2008 Tasikmalaya Jawa Barat penangkapan Suhendra Ketua Perguruan Pencak Silat (PPS) Panca Daya 

Tasikmalaya Jawa Barat Lembaga Peradilan 
Suhendra Ketua 
Perguruan Pencak Silat 
(PPS) Panca Daya  

Setara 

132 28 Agustus 
2008 Tasikmalaya Masyarakat Jalan Raya Garut-Tasikmalaya merusak rumah Ishak Suhendra terdakwa 

dugaan penyebaran aliran sesat di Tasikmalaya Jawa Barat.  Masyarakat 
Ishak Suhendra 
terdakwa dugaan 
penyebaran aliran sesat 

Setara 

133 28 Agustus 
2008 PN Jakarta Pusat Kekerasan fisik. Kali ini perjadi pada sidang kedua kasus Monas. FPI 

Aktifis Islamic Movement 
for Non Violance 
Istiqomah Sari 

WI 

134 30 Agustus 
2008 Kab. Bima 

Sebanyak 273 CPNSD di Kab. Bima, NTB, ditahan gajinya oleh BKD (Badan 
Kepegawaian Daerah) karena tidak bisa membaca al-Qur’an. Sebelum kasus ini, 
sebanyak 82 CPNS ditahan SK-nya oleh BKD karena alasan yang sama. 

BKD Kab. Bima 273 CPNSD yang belum 
bisa membaca al-Qur’an WI 
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135 01 Agustus 
2008 Kec. Kasihan, Kab. Bantul Razia anti kemaksiatan di wilayah Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Razia ini terkait bulan 

Ramadlan. 

100 orang Laskar Pemuda 
Islam (underbow FPI) yang 
merupakan gabungan Gerakan 
Anti Maksiat (GAM), Front 
Jihad Islam (FJI), Front Umat 
Islam (FUI) dan Laskar 
Mujahidin Majelis Mujahiddin 
(LM3). 

  WI 

136 01 September 
2008 Palembang  

Pemprov Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumsel No. 
563/KTPS/BAN.KESBANGPOL&LINMAS/2008 melarang aliran Ahmadiyah dan 
aktivitas penganut dan atau anggota pengurus JAI dalam eilayah Sumsel yang 
mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Keputusan 
Gubernur ini merupakan dampak ikutan dari SKB Menteri Agama, Menteri Dalam 
Negeri, dan Jaksa Agung No. 3 Th 2000 No: Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Th 
2008 berisi larangan terhadap Ahmadiyah. 

Pemprov Sumsel  JAI WI 

137 01 September 
2008 Sumatra Selatan 

Gubernur Sumatera Selatan melarang keberadaan Ahmadiyah di Sumatera Selatan 
dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 563/ KPTS/ BAN.KESBANGPOL&LINMAS/ 
2008.  

Gubernur Sumatera Selatan Jamaat Ahmadiyah Setara 

138 11 September 
2008 Pangkalan Jati, Cinere, Depok 

HKBP (Gereja Huria Kristen Batak Protestan) Pangkalan Jati, Cinere diminta hentikan 
pembanguan gereja mereka oleh pihak camat dan warga setempat. Sebenarnya, 
gereja ini sudah memiliki IMB sejak 1998. Walikota Depok mengirim surat ke Panitia 
Pembangunan HKBP Pangkal Jati untuk menghentikan kegiatan pembangunan 
gereja untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. 

Warga dan camat setempat Jemaat HKBP WI 

139 12 September 
2008 Makassar 

Sekelompok mahasiswa Fakultas Olahraga Universitas Negeri Makassar (UNM), yang 
menamakan dirinya Laskar Mahasiswa Muslim Olahraga (LAMMO) mendatangi 
sejumlah mall dan warung makan di Kota Makassar untuk merazia orang-orang yang 
tidak berpuasa. Mereka juga memaksa pengelola warung makan menutup 
warungnya pada siang hari. 1) Aksi LOMMA dikawal oleh sejumlah polisi; 2) Andy 
dipulangkan ke sekolahnya untuk diberikan pembinaan. 

LAMMO 

Pengelola Mall 
Panakkukang, Mal Ratu 
Indah, Hotel Istana, dan 
warung makan Nyoto 
serta Andy, pelajar. 

WI 

140 12 September 
2008 

Semper, Rawa Badak Selatan 
Koja, Jakarta Utara 

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jalan Plumpang, Semper, Rawa Badak Selatan Koja, 
Jakarta Utara (Tanjung Priok) dipaksa menandatangani surat pernyataan bersama 
untuk menghentikan kegiatan ibadah. Surat Pernyataan Bersama tersebut ditanda-
tangani di kantor Lurah Rawabadak Selatan  berdasarkan surat keberatan warga 
setempat 

Warga dan lurah Rawa Badak Jemaat GBI WI 

141 15 September 
2008, PN Jakarta Pusat Pemukulan dan pelecehan seksual. Peristiwa ini terjadi ketika sidang Riziq Sihab. FPI Aktivis AKKBB Nong 

Darol Mahmada WI 

142 19 September 
2008 Deli Serdang Sumatera Utara Sang Penyelamat Akhir Zaman (Spaz) Imam Mahdi alias Supriadi bersama belasan 

pengikutnya di Deli Serdang Sumatera Utara Lembaga Peradilan 

Sang Penyelamat Akhir 
Zaman (Spaz) Imam 
Mahdi alias Supriadi 
bersama pengikutnya 

Setara 

143 19 September 
2008 Ciputat Tangerang Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan menimpa Ahmadiyah, yakni pelarangan 

melakukan sholat Idul Fitri 1429 Hijriyah Ciputat Tangerang. (tidak disebut pelakunya) Jamaat Ahmadiyah Setara 
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144 22 September 
2008 

Dusun Berembeng Timur Desa 
Karang Bayan Kecamatan 
Lingsar Kabupaten Lombok 
Barat 

Terjadi pengrusakan rumah pimpinan Tarekat Tauhid H. Jul oleh masyarakat di 
Dusun Berembeng Timur Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok 
Barat 

masyarakat pimpinan Tarekat Tauhid 
H. Jul Setara 

145 20 September 
2008 Medan, Sumatera Utara 

Suryadi warga Helvetia, Medan, Sumatera Utara, dituduh sesat karena mengaku 
sebagai nabi terakhir dan sang pemimpin akhir zaman. Suryadi beserta 14 orang 
pengikutnya kemudian ditangkap polisi di kawasan Tanjung Moraw.  Penangkapan 
dilakukan saat Suryadi sholat tarawih bersama dengan 14 pengikutnya. 

Masyarakat Suryadi beserta 14 
orang pengikutnya Setara 

146 22 September 
2008 PN Jakarta Pusat Pemukulan di ruang sidang Tragedi Monas. Pemukulan karena keberadaan Guntur 

selaku saksi dari AKKBB. FPI M Guntur Romli WI 

147 25 September 
2008 

Depan gedung PN Jakarta 
Pusat 

Massa FPI menyerang massa AKKBB dengan melemparkan batu dan benda-benda 
keras lainnya. 4 orang jadi korban berdarah dari AKKBB, yang terparah adalah 
Ardyansyah kepalanya robek berlobang ada 3 bagian. 

Puluhan massa FPI 
Massa AKKBB yang habis 
mengikuti sidang 
Tragedi Monas 

WI 

148 26 September 
2008 Yogyakarta Papan nama dan spanduk ucapan selamat berpuasa di kantor sekretariat Ahmadiyah 

Yogyakarta juga dicopot oleh puluhan Laskar Mujahidin Islam (LMI) Yogyakarta. 
Laskar Mujahidin Islam (LMI) 
Yogyakarta Jamaat Ahmadiyah Setara 

149 05 Oktober 
2008 

Kampung Sukamaju km 5, 
dusun Seimenanti , Desa 
Tanjung Medan, Kecamatan 
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, 
Riau. 

Masyarakat salah satu desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau nyatakan Ahmadiyah 
sesat Mereka meminta warga Ahmadiyah menghentikan aktifitas ibadahnya dan 
merusak masjid mereka. Dan pada hari yg sama mereka melakukan perusakan 
masjid hingga rata dengan tanah. 

150 lebih massa dari kampung 
tersebut JAI Cabang Mahato WI 

150 05 Oktober 
2008 Yogyakarta 

Di Yogyakarta, pemaksaan atas jemaat Ahmadiyah menimpa seorang pegawai bank 
untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah oleh pimpinan 
perusahaannya. 

pimpinan perusahaannya jemaat Ahmadiyah Setara 

151 05 Oktober 
2008 

kampung Sukamaju Dusun 
Seimenanti, Desa Tanjung 
Medan, Kecamatan Pujud, 
Kabupaten Rokan Hilir 

Terjadi pengrusakan Masjid Mubarak Ahmadiyah di kampung Sukamaju Dusun 
Seimenanti, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. (tidak menyebutkan pelaku) Masjid Mubarak 

Ahmadiyah Setara 

152 08 Oktober 
2008 

Desa Setiawaras, Kecamatan 
Cibalong, Kabupaten 
Tasikmalaya 

Keputusan MUI Tasikmalaya (bersama Depag) menyatakan menutup ritual yang 
dilakukan sekitar 200 orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua 
Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, 
yang dipanjatkan di dalam gua disertai kegiatan pembaiatan. 

MUI Tasikmalaya (bersama 
Depag) 

kelompok Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI) Setara 

153 08 Oktober 
2008 

Ranggawulung, Desa 
Setiawaras, Kecamatan 
Cibalong, Kabupaten 
Tasikmalaya 

Kantor Departemen Agama Tasikmalaya melalui keputusannya menutup ritual yang 
dilakukan sekitar dua ratus orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di 
Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. 

Kantor Departemen Agama 
Tasikmalaya 

 kelompok Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI) Setara 

154 08 Oktober 
2008 

Ranggawulung, Desa 
Setiawaras, Kecamatan 
Cibalong, Kabupaten 
Tasikmalaya 

Depag dan MUI Tasikmalaya menutup ritual yang dilakukan sekitar dua ratus orang 
dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa 
Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya karena dianggap sesat. 
Mereka dilarang karena dianggap sesat.  

Depag dan MUI Tasikmalaya  
 dua ratus orang dari 
kelompok Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI)  

Setara 

155 11 Oktober 
2008 

Dusun Perengkembang, 
Balecatur, Gamping, Sleman 
Yogyakarta 

Terjadi penyerangan terhadap tempat ritual aliran kerohanian Sapta Dharma, 
Sanggar Candi Busono di Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman 
Yogyakarta oleh massa FPI.  

massa FPI.  Sapta Dharma Setara 
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156 11 Oktober 
2008 

Dusun Parengkembang, 
Balecatur, Gamping, Sleman, 
Yogyakarta 

Sapto Dharma dianggap oleh  FPI sebagai aliran menyimpang dari Islam karena 
melakukan shalat dengan menghadap ke timur sehingga harus dibubarkan. Ketua 
Sanggar Candi Busana Suprijadi menyatakan bahwa yang dimaksud FPI shalat 
adalah semedi. FPI juga menyerang markas Sapto Dharma pada kesempatan yang 
sama. Tempat ritual warga penghayat kepercayaan Sapta Dharmo, bernama 
Sanggar Candi Busono (SCB) Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman 
Yogyakarta digerudug 30-an massa FPI. Mereka merusak simbol-simbol ajaran Sapta 
Dharma, menghancurkan berbagai isi rumah, menyita arsip dan berbagai surat 
berharga termasuk ATM, mengambil kas sanggar Sapta Dharma dan memukul 
seorang pengikut. FPI beralasan, Sapta Dharmo adalah aliran sesat, karena itu harus 
dihancurkan. 

FPI DIY Pengikut aliran Sapto 
Dharma WI 

157 15 Oktober 
2008 

Desa Setiawaras, Kec. 
Cibalong, Kab. Tasikmalaya 
Jawa Barat 

Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) dianggap menyimpang dari akidah Islam. 
Meski sebagian doa yang dipanjatkan jemaah itu sama dengan doa yang dibaca 
umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua dengan disertai aksi pembaiatan. 
Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup tempat ibadah aliran Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. 
Tasikmalaya Jawa Barat. Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, justru tidak 
khawatir karena AKI dapat dijadikan atraksi wisata yang menarik. 

Bakorpakem dan MUI Cibalong Pengikut aliran AKI WI 

158 01 Oktober 
2008 

Desa Setiawaras, Kec. 
Cibalong, Kab. Tasikmalaya 
Jawa Barat. 

MUI Tasikmalaya menyatakan Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) dianggap 
menyimpang dari akidah Islam. Meski sebagian doa yang dipanjatkan jemaah itu 
sama dengan doa yang dibaca umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua 
dengan disertai aksi pembaiatan. Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup 
tempat ibadah aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa 
Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat. 

MUI Tasikmalaya Aliran Amanat 
Keagungan Ilahi (AKI) WI 

159 24 Oktober 
2008 

Jalan Horas No. 27 Kota 
Sibolga Sumatera Utara 

terjadi pengrusakan Kantor Harian Metro Tapanuli di Jalan Horas No. 27 Kota 
Sibolga Sumatera Utara oleh seribuan massa dari Barisan Rakyat Anti Penindasan 
Islam (Bara Api). Harian ini dinilai membuat cerita lucu yang dianggap menyindir 
umat Islam. 

seribuan massa dari Barisan 
Rakyat Anti Penindasan Islam 
(Bara Api) 

Kantor Harian Metro 
Tapanuli  Setara 

160 28 Oktober 
2008 PN Tasikmalaya 

Majelis Hakim PN Tasikmalaya memvonis Ishak Suhendra 4 tahun penjara karena 
dinilai terbukti melakukan penodaan agama. Menurut Majelis hakim, buku karangan 
terdakwa yang menilai shalat cukup dengan niat adalah bukti penodaan agama. 
Bukti lainnya, terdakwa menyebutkan Nabi Muhammad sebagai cahaya murni Panca 
Daya dan Allah membutuhkan manusia. 

Ketua Majelis Hakim Hanung 
Iskandar 

Ketua Perguruan Pencak 
Silat Panca Daya Ishak 
Suhendra 

WI 

161 28 Oktober 
2008 

Jalan Balikpapan I Petojo 
Utara, Gambir, Jakarta Pusat 

Penyerangan terjadi terhadap Masjid Ahmadiyah Pusat, Jalan Balikpapan I Petojo 
Utara, Gambir, Jakarta Pusat oleh massa FPI.  massa FPI. Jamaah Ahmadiyah Setara 

162 09 Nopember 
2008 Bandung GBI (Gereja Bethel Indonesia) Blok Kupat, Bandung dilarang beribadah Warga sekitar gereja Jemaat GBI Bandung WI 

163 01 Nopember 
2008 Bekasi 

GBI (Gereja Bethel Indonesia) Cabang Bojong Menteng, Bekasi dengan Pendeta Dwi 
Suyatno dilarang ibadah oleh FKUB setempat. Gereja ini diminta menghentikan 
ibadah, dengan alasan belum ada ijin lingkungan dan masih berlakunya surat FKUB 
yang melarang kegiatan gereja.Ancaman telpon dari ustad Muzairi dan Gunen 
kepada Pdt. Dwi Suyatno. 

FKUB Jemaat GBI Bojong 
Menteng WI 
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164 02 Nopember 
2008 Deli Serdang Sumatera Utara 

Sejumlah warga membawa dan melaporkan Suraji dan pengikutnya ke Polres Deli 
Serdang Sumatera Utara. Suraji diduga menyebarkan aliran sesat karena mengklaim 
sebagai nabi akhir zaman dan menyuruh pengikutnya tidak berpuasa di bulan 
Ramadhan 

Sejumlah warga Suraji dan pengikutnya Setara 

165 20 Nopember 
2008 Kota Padang Pakem Kota Padang merekomendasikan tentang pelarangan dan Penurunan Papaan 

Nama Ahmadiyah Kota Padang kepada Walikota Padang. Pakem Kota Padang Jamaat Ahmadiyah Setara 

166 01 Nopember 
2008 Maluku 

Konflik terjadi antara negeri Hitu lama (Islam) dan Negeri Hitu Meseng (Islam) 
karena menyangkut kududukan raja di masjid Konflik ini telah menyebabkan 3 orang 
meninggal. 1) Konflik ini menelan 3 nyawa; 2) Konflik ini juga dimotori oleh eks-
laskar jihad dan juga menggunakan senjata standar eks-konflik Maluku yang masih 
banyak beredar di masyarakat. 

Warga Negeri Hitu Lama dan 
Hitu Meseng 

Warga Negeri Hitu Lama 
dan Hitu Meseng WI 

167 09 Desember 
2008 Cianjur, Jawa Barat.  Ratusan Massa GARIS juga melakukan Penyerangan dan pengrusakan Masjid 

Ahmadiyah Mande Cianjur, Jawa Barat.  Ratusan Massa GARIS Ahmadiyah Mande Setara 

168 15 Desember 
2008 di Jakarta Penahanan lia Eden di Jakarta Peradilan lia Eden Setara 
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Lampiran IV 
DAFTAR MASALAH KONTROVERSIAL TERKAIT ISU KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA 2008 

MENURUT LAPORAN WI DAN SI 
       
Pengantar      

Di bawah ini adalah daftar peristiwa yang kami -- Paramadina dan MPRK -- anggap tidak masuk dalam daftar pelanggaran kebebasan beragama dari laporan WI dan 
SI. Kolom kami susun berdasarkan urutan waktu. Data yang bersumber dari SI kami alihkan dari data naratif menjadi kolom-kolom. Sementara, data di kolom 
"keterangan" versi WI kami masukkan dalam kolom "deskripsi". 

       

No Tanggal Tempat Deskripsi Pelaku Korban Sumber 

1 01 Januari 2008 

Tegal Randu, 
Kecamatan 
Klakah, Lumajang, 
Jawa Timur 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Klakah Surat Fatwa Larangan, Nomor: 
073/CI/MUI/'08, tanggal 2 Januari 2008 menjatuhkan fatwa sesatnya kepada 'Maulid 
Hijau' yang merupakan kegiatan rutin tahunan di Lumajang karena dinilai melanggar 3 
dari 10 Kriteria Aliran Sesat MUI, yaitu: (1) Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak 
sesuai dengan dalil syar'i; (2) Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur'an, (3) 
Menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. 

MUI Kecamatan Klakah Panitia acara Maulid 
Hijau WI 

2 01 Januari 2008 Mataram 

H.Syahdan Ilyas menghimbau agar masyarakat mewaspadai paham Liberalisme, 
Pluralisme dan Sekularisme serta beberapa dosen IAIN Mataram yang menjadi anggota 
Jaringan Islam Liberal (JIL). Kemudian,  mengajak para orang tua agar tidak 
memasukkan anaknya ke IAIN Mataram karena IAIN telah menjadi sarang 
pemurtadan. Istilah pemurtadan dikutip dari buku Pemurtadan di IAIN karya Hartono 
Ahmad Jaiz. 

H.Syahdan Ilyas (Anggota 
DPRD NTB) 

IAIN Mataram dan 
dosen IAIN Mataram  WI 

3 01 Januari 2008 Bangil, Pasuruan 
Beberapa habib yang merupakan tokoh masyarakat Bangil melakukan kampanye anti-
Syi’ah dan menuduh aliran itu sebagai aliran sesat. Mereka menggunakan surat edaran 
mengenai kesesatan Syiah di mesjid-mesjid di Bangil pada saat dengan shalat jum'at. 

Achmad Zein Alkaf dan habaib 
Hadramaut dan Haramain Warga Syi’ah Bangil WI 

4 03 Januari 2008 Bukittinggi 
Sekitar 30 orang dari berbagai ormas  Islam dan tokoh masyarakat Bukittinggi 
medesak kepada Pemko Bukittinggi untuk bersikap tegas terhadap aktivitas Gereja 
Bethel karena menyalahi aturan yang ditetapkan.  

30 orang dari berbagai ormas  
Islam dan tokoh masyarakat 
Bukittinggi 

Gereja Bethel  Setara 
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5 04 Januari 2008 Jakarta 

Di Jakarta, FUI (Forum Umat Islam) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi 
Islam, melalui surat kepada pemerintah c.q. Saudara Jaksa Agung RI, mendesak untuk 
segera melarang Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta 
menutup semua tempat kegiatannya. 

 FUI (Forum Umat Islam) Ahmadiyah  Setara 

6 07 Januari 2008 Jakarta Abdul Rahman, pengikut Salamullah, dieksekusi setelah kasasi di Mahkamah Agung 
memutuskan bahwa yang bersangkutan bersalah Mahkamah Agung Abdul Racham, pengikut 

Salamullah Setara 

7 07 Januari 2008 Jakarta 

Anggota Komnas HAM Saharuddin Daming mengemukakan pernyataan bahwa tindakan 
aparat penegak hukum baik dari jajaran kepolisian dalam bentuk penangkapan/ 
penahanan pimpinan Al-Qiyadah dan aliran sesat seperti Ahmadiyah bukan melanggar 
HAM.  

Saharuddin Daming  Pemimpin al-Qiyadah Setara 

8 08 Januari 2008 Sumatra Barat 

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP bertindak intoleran 
dengan mengemukakan pendapat mendukung aksi KPSI (Komite Penegak Syariat 
Islam) Sumatera Barat mendesak Pemerintahan SBY-JK segera membubarkan 
Ahmadiyah.   

Wakil Ketua DPRD Sumatera 
Barat H. Mahyeldi Ansharullah Jamaat Ahmadiyah Setara 

9 14 Januari 2008 
Kecamatan 
Ampenan, Kota 
Mataram NTB 

Penyesatan terhadap aktivitas pembacaan surat Yasin, takbir dan ceramah agama 
kelompok Syi’ah yang menyambut tahun baru Islam. Selain itu, Syi’ah dianggap 
membenarkan perkawinan tanpa disaksikan wali dan pengikut Syi’ah dituduh  memiliki 
nabi lain, selain Nabi Muhammad SAW. 

Sekelompok umat Islam 
setempat yang menyebarkan 
kesesatan Syi’ah 

Warga Syi’ah Ampenan WI 

10 17 Januari 2008 Sumatra Barat 
Gubernur Sumatera Barat bertindak intoleran dengan meminta MUI dan Pakem 
Sumatera Barat untuk mengevaluasi kembali ajaran Ahmadiyah di Sumatera Barat. 
Tindakan-tindakan intoleran juga dilakukan oleh pejabat-pejabat lainnya.  

Gubernur Sumatera Barat Jamaah Ahmadiyah Setara 

11 18 Januari 2008 Banten Nursyahidin dilaporkan ke Polda Banten oleh masyarakat masyarakat Nursyahidin Setara 

12 23 Januari 2008 Sumatra Utara 
Pasca penyerangan yang dilakukan oleh warga setempat, aparat Kepolisian, 
Pengadilan, Bupati dan DPRD Belawan Sumatera Utara membekukan kelompok 
pengajian Thariqat Satariyah Sahid.   

aparat Kepolisian, Pengadilan, 
Bupati dan DPRD Belawan 
Sumatera Utara 

kelompok pengajian 
Thariqat Satariyah Sahid Setara 

13 01 Februari 2008 
Kampung Aur 
Kecamatan Medan 
Maimun 

Terjadi pengrusakan masjid di Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun oleh 
Developer dengan alasan mesjid tersebut menghalangi pembangunan Proyek Banjir 
Kota Medan 

Developer  masjid Setara 

14 01 Februari 2008 Mangunan, Dlingo, 
Bantul 

FAKI melakukan penyerangan terhadap acara Sekber (Sekolah Bersama) di kebun buah 
Mangunan, Dlingo, Bantul yang diikuti diikuti oleh 150 anggota Sekber dari 19 kota di 
Indonesia dengan menyerbu, memukul para peserta, membakar tenda, dan menyekap 
panitia. Karena penyerangan ini, panitia terpaksa membubarkan acara sekbar ini. 

FAKI (Front Anti Komunis 
Indonesia) 

Panitia dan peserta 
Sekber WI 
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15 01 Februari 2008 Jakarta Pusat 

Sejumlah perwakilan dari Pemuda Katolik dan mendatangi kantor majalah Tempo di 
Jalan Proklamasi Jakarta Pusat untuk mendapatkan penjelasan pihak Tempo soal 
sampul “The Last Supper” yang dinisbatkan pada Soeharto dan keluarganya pada Edisi 
Khusus 4-10 Februari 2008 yang dianggap menyinggung umat Katholik. Karenannya, 
Majalah Tempo menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katholik dam memuat 
permohonan maaf tersebut pada edisi berikutnya. 

Pemuda Katolik dan PMKRI 
(Perhimpunan Mahasiswa 
Katolik Republik Indonesia) 

Redaksi Majalah TEMPO WI 

16 01 Februari 2008 Mataram 
Sekelompok umat Islam, dalam sebuah rapat yang dikoordinir MUI NTB, menyatakan 
TGH Subki Sasaki halal darahnya karena mendukung pembangunan Pura Penataran 
Agung yang diduga akan menjadi pura terbesar di Asia Tenggara. 

MUI NTB, sekelompok umat 
Islam NTB TGH Subki Sasaki WI 

17 01 Februari 2008 Yogyakarta 

Konflik atas Bangunan Klenteng Poncowinatan yang terletak di sebelah utara pasar 
Kranggan, Yogyakarta, muncul dengan motif perebutan tanah dan bangunan antara 
warga Tionghoa beragama Konghucu dengan warga Tionghoa yang beragama lain 
yang selama ini menempati kelenteng tersebut. 

Warga Tionghoa beragama 
lain 

Warga Tionghoa 
Konghucu WI 

18 08 Februari 2008 Bandung Jawa 
Barat 

MUI Jawa Barat menyatakan sesat terhadap Ahmad Sayuti menulis buku  Kelalaian 
Para Pemuka Agama dalam Memahami Kitab-kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah 
(Taurat, Injil, dan Al-Quran) dengan Segala Akibatnya  dan Mungkinkah Tuhan Murka 
yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan bagikan secara gratis kepada orang. Auyuti 
dilaporkan oleh pengurus Persis Jabar ke kepolisian dan tim Pakem Jabar. dan tim 
Pakem Jabar memutuskan Suyuti membawa ajaran sesat. 

Pengurus Persis Jabar, MUI 
Jabar, dan Tim Pake m Kota 
Bandung 

Ahmad Suyuti WI 

19 14 Februari 2008 Alun-alun Kota 
Banjar, Jabar Tiga tokoh Ormas Islam serukan kekerasan berupa pembunuhan kepada Ahmadiyah. 

1.Abu Bakar Baasyir; 2. Ir. 
Muhammad al-Khathath;  3. 
Sobri Lubis 

JAI dimanapun berada WI 

20 15 Februari 2008 Mesjid Agung 
Ciamis, Jabar 

Ancaman kekerasan berupa seruan untuk membumikan (membunuh) Jemaat 
Ahmadiyah. 

Ir. Muhammad al Khathath 
(DPP HTI/ Sekjen FUI) JAI dimanapun berada Wi 

21 01 Maret 2008 Salatiga 

MUI Salatiga mengeluarkan fatwa berisi permintaan kepada walikota Salatiga untuk 
merespon aspirasi warga masyarakat (umat Islam) atas tuntutan keikutsertaan 
mengelola tanah perusahaan tersebut hak guna tanah (HGU) di lokasi yang dikenal 
sebagai perkebunan Salib Putih. Pemkot bersedia  memberikan tanah 2,9 hektare 
ditambah tanah bengkok 4 hektar dari perkebunan tersebut tetapi MUI menolak karena 
mereka meminta 50 hektare. 

MUI Salatiga 
Pengelola tanah Salib 
Putih (PT. Rumekso 
Mekaring Sabdo) 

WI 
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22 01 Maret 2008 Jakarta 

Film Fitna pada bulan karya Geert Wilders dianggap menyebarkan kebencian terhadap 
Islam karena menggambarkan al Qur’an sebagai kitab yang banyak mengajarkan 
kekerasan. Pemerintah Indonesia melarang pemutaran film tersebut dan menilai 
pembuatnya sangat tidak bertanggungjawab yang bersembunyi di balik kebebasan 
pers; berbagai aksi demonstrasi umat Islam merebak di mana-mana;  KUBI yang terdiri 
dari berbagai ormas lintas agama menyatakan menolak rencana pemutaran film ini. 

Pemerintah Indonesia, umat 
Islam yang menolak Fitna, 
dan KUBI (Komunitas Umat 
Beragama Indonesia) 

Geert Wilders, seorang 
anggota parlemen 
Belanda sayap kanan 

WI 

23 01 Maret 2008 Perumahan Kandri 
Asri Semarang  

Masyarakat Perumahan Kandri Asri Semarang menolak rencana penaikan status rumah 
ibadah sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA). Selain karena masyarakat tidak 
menghendakinya (melalui voting). Penolakan tersebut juga dikarenakan pihak 
pengembang telah membuat master plan dan hanya akan membangun 1 rumah ibadah 
di Perumahan tersebut. 

Perumahan Kandri Asri 
Semarang Jemaat GIA WI 

24 05 Maret 2008 

Masjid Baiturahim 
di Kp. 
Babakansindang 
Ds. Cipakat Kec. 
Singaparna Kab. 
Tasikmalaya 

Segerombolan massa tak dikenal mendatangi balai pertemuan milik Ahmadiyah di 
Tasikmalaya. Mereka menyatakan Ahmadiyah harus dibubarkan karena merupakan 
aliran sesat 

Puluhan massa tidak dikenal JAI Tasikmalaya WI 

25 13 Maret 2008 Provinsi Jambi 
Penyesatan juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi Prof.  
Sulaiman Abdullah atas aliran yang dibawa Edi Ridwan dengan nama ajaran Islam 
Model Baru (IMB).  

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI)  Prof.  Sulaiman Abdullah Setara 

26 14 Maret 2008 Mataram, Nusa 
Tenggara Barat 

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pakem Nusa Tenggara Barat mengemukakan 
pernyataan ”terus memantau aktivitas 134 pemeluk Islam aliran Ahmadiyah yang 
sedang dalam penampungan di Asrama Transito Mataram”. 

Pakem Nusa Tenggara Barat Jamaat Ahmadiyah Setara 
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27 24 Maret 2008 

Desa Pasirkupa, 
Kecamatan 
Kalanganyar, 
Kabupaten Lebak 

Kelompok Kandang Rosul Lembaga Mahkamah Potensi Rakyat, Suku, Bahasa, Bangsa, 
Negara, Potensi Alam, dan Segala Isinya di Lebak, Banten, dituduh menyebarkan 
ajaran sesat  Sunan Jatinegara Diningrat. Ajaran ini menilai semua agama [benar] 
sehingga kitab mereka mengakomodasi semua ajaran agama yang ada di Indonesia. 
Pemeluknya dijanjikan Husen, pimpinan Kandang Rasul,  mendapat bantuan modal 
usaha antara 10 sampai 30 juta dari salah satu donatur yang hingga kini belum jelas 
sosoknya. MUI Cibadak belum memutuskan sikap terhadap aliran ini. 

Warga yang menyesatkan 
aliran Kandang Rasul 

Pengikut aliran Kandang 
Rosul WI 

28 24 Maret 2008 

Kampung Jangan, 
Desa Asem, 
Kecamatan 
Cibadak 

Menurut kabar yang berkembang, Safei tidak mewajibkan jamaahnya shalat Jumat, 
Isya, dan Subuh, ketika mereka tengah menggelar pengajian yang rutin digelar setiap 
malam Senin hingga menjelang pagi. Kelompok Safei juga melafalkan dua kalimat 
syahadat dengan cara yang tak umum. Pada syahadatnya mereka menyebut 25 Nabi, 
dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Padahal syahadat yang biasa dilafalkan 
kebanyakan kaum muslim hanya menyebut Nabi Muhammad. Ketua MUI Kecamatan 
Cibadak, Kyai Busyro, menghimbau agar warga lain untuk tidak terpengaruh ajaran 
Safei karena bisa menyesatkan. Menurut Kyai Busro, apabila ajaran itu benar-benar 
dianggap sesat, pihaknya akan menyerahkan kasus ini kepada Badan Koordinasi 
Pengawasan Kepercayaan Keagamaan (Pakem) Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti. 
Safei juga direncanakan untuk dimintai keterangan oleh polisi. 

Ketua MUI Kecamatan 
Cibadak, Kyai Busyro, dan 
kepolisian Lebak 

Pengikut kelompok Safei WI 

29 30 Maret 2008 Surabaya 

Ketua MUI Jawa Timur. KH Abdus Somad, menolak rencana Philip K. Widjaja, Ketua 
Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) Jatim melakukan aksi penghijauan di 
wilayah Surabaya dengan melibatkan berbagai kelompok agama. Bentuk aksinya 
adalah penanaman pohon di sepanjang luar pagar jalan tol Kupang Indah, Surabaya. 
Di mata Ketua MUI Jawa Timur ini aksi lintas agama ini negatif karena menurutnya, 
forum-forum lintas agama seringkali tidak menguntungkan Islam. 

Ketua MUI Jawa Timur. KH 
Abdus Somad 

Philip K. Widjaja, Ketua 
Walubi (Perwalian Umat 
Budha Indonesia) Jatim 

WI 

30 01 April 2008 Sukabumi, Jawa 
Barat 

Intimidasi dari pejabat negara di Sukabumi agar Ahmadiyah menghentikan aktifitasnya. 
Mereka beralasan khawatir tindaka anarkis dari masyarakat semakin besar. 

Wakil Bupati Sukabumi 
Marwan Hamani JAI Sukabumi WI 

31 10 April 2008 Jakarta 
KPI  mengeluarkan surat teguran kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan 
paranormal melalui layanan pesan pendek (SMS) premium karena dianggap 
mengabaikan nilai-nilai agama lantaran menjanjikan dapat mengubah nasib seseorang. 

KPI (Komisi Penyiaran 
Indonesia) 

Pemilik stasiun TV yang 
menayangkan iklan SMS 
Ki Joko Bodo 

WI 
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32 15 April 2008 Jakarta 

KPI menerbitkan surat teguran untuk penyelanggara program variety show Mamamia 
Indosiar dan program-program serupa lain seperti StarDut dan Super Seleb Show 
lantaran menabrak waktu shalat Magrib karena melanggar pasal 36 ayat 6 dan pasal 
46 ayat 3 (d) UU Penyiaran 2002. Tegua ini dikeluarkan setelah mendapat masukan 
dari MUI karena acara tersebut menggangu kehusuan umat Islam menjalankan 
sembahyang Magrib. 

KPI Pihak Indosiar WI 

33 16 April 2008 Jakarta Permintaan agar para pemimpin ajaran Ahmadiyah segera diadili, terkait keputusan 
Bakorpakem Kejagung yang menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang. MUI JAI WI 

34 17 April 2008 
Jalan Raya 
Kemang, Parung, 
Bogor, Jawa Barat 

Intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. Intinasi BAKORPAKEM mengenai Ahmadiyah. 
Puluhan aktivis dari Gerakan 
Umat Islam Indonesia (GUII)  
dipimpin Umarella 

JAI WI 

35 20 April 2008 Depan Istana 
Negara, Jakarta 

Forum Umat Islam (FUI) melakukan demonstrasi meminta Presiden SBY segera 
mengeluarkan kepres pembubaran Ahmadiyah karena ajarannya telah dinyatakan 
menyimpang dari ajaran Islam 

Forum Umat Islam (FUI) JAI WI 

36 21 April 2008 Pangkep Sulawesi 
Selatan 

Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Syafruddin Nur menebar ancaman kekerasan di 
wilayahnya. Sang Bupati mengancam akan membakar alat musik organ tunggal yang 
menggelar condoleng-doleng (penampilan erotis biduanitanya) jika masuk wilayah 
Pangkep. Pelarangan ini terkait dengan posisi Pangkep sebagai daerah yang getol 
menerapkan Syari'at Islam. 

Bupati Pangkep Pengelola organ tunggal WI 

37 22 April 2008 Jakarta 

Di Jakarta, Sekjen Forum Umat Islam M. Khaththath mengeluarkan pernyataan 
“Ahmadiyah jelas bukan bagian dari umat Islam alias non-Muslim. Jika mereka tetap 
ngotot minta dianggap Muslim, maka mereka harus membuang Mirza Ghulam Ahmad 
dan Kitab Tadzkirahnya. Ini harga mati”. 

Sekjen Forum Umat Islam M. 
Khaththath Ahmadiyah Setara 

38 01 Mei 2008 Bone, Sulawesi 
Selatan 

KAMMI dan eDit menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Nasional 
(Diknas) Bone Sulawesi Selatan memprotes kebijakan Rafiq, yang melarang siswinya 
berfoto mengenakan jilbab dengan alasan telinganya tidak kelihatan karena pelarangan 
ini tidak berdasar bahkan bertentangan surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang menyatakan diperbolehkannya siswi berfoto mengenakan jilbab. 

KAMMI (Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia) 
dan eDit (Education Islamic 
Community) 

Kepala SMKN 1 
Watampone, Rafiq WI 

39 01 Mei 2008 Pekanbaru 
Ryan Michael Genova, meminta pengajian di salah satu masjid di Kota Pekanbaru 
dihentikan karena merasa terganggu oleh pengeras suara dalam sebuah pengajian 
yang disebut Pendidikan Subuh di Masjid al-Muhsin. 

Ryan Michael Genova Panitia Pendidikan 
Subuh WI 
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40 02 Mei 2008 Maluku  
Konflik antara warga Desa Saleman (Islam) dan Desa Horale (Kristen) meletus yang 
dipicu perebutan batas tanah. Akibat dari bentrok ini adalah 4 warga Horale tewas, 86 
bangunan terbakar, dan 511 warga Horale mengungsi. 

Warga Desa Saleman  Warga Desa Horale WI 

41 13 Mei 2008 Jakarta 

MUI meminta masyarakat tak menonton film Mau Lagi (ML) karena film yang 
disutradarai oleh Thomas Nawilis itu tidak mendidik, berisi pornografi dan melecehkan 
perempuan dan meminta pemerintah mencabut izin pemutaran ML serta mengirim 
surat ke Depbudpar supaya pemutaran film ini ditangguhkan. 

MUI Produser, sutradara, dan 
kru film ML WI 

42 14 Mei 2008 Jakarta  

Lima ratus orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa juga 
menuntut pemerintah mencabut ijin tayang ML dan menindak tegas produser film, 
sutradara, dan sineas yang terlibat karena film ini telah kehilangan orientasi 
membangun bangsa dan menjunjung tinggi nilai kesopanan masyarakat. 

Aliansi Pemuda Selamatkan 
Bangsa 

Produser film, sutradara, 
dan sineas yang terlibat 
dalam film ML 

WI 

43 19 Mei 2008 Sumatera Utara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemantauan  aktivitas Ahmadiyah dengan 
modus pengintaian 

Kejaksaan Tinggi Sumatera 
Utara Ahmadiyah Setara 

44 21 Mei 2008 Pangkep  

Syafrudin Nur melarang grup elekton (grup musik dengan organ tunggal) yang 
menggelar candoleng-doleng (penampilan erotis biduanitanya) untuk tidak memasuki 
wilayah Pangkep Sulawesi Selatan dan yang melanggar akan ditangkap, bahkan alat-
alatnya akan dibakar karena penampilan condoleng-doleng adalah bentuk pornoaksi 
yang dapat merusak moral masyarakat. 

Bupati Pangkep, Syafrudin 
Nur 

Pemilik dan anggota 
grup elekton WI 

45 01 Juni 2008 
Sumur Batu, Teluk 
Betung Utara, 
Bandar Lampung 

Chandra dituduh menyebarkan aliran sesat karena mengaku sebagai nabi baru. Namun 
Chandra mengaku tidak pernah menyampaikan ajarannya kepada warga setempat 
karena penyebaran ajaran ia lakukan melalui internet. Masyarakat merasa resah dan 
melaporkan Chandra ke pihak kelurahan serta meminta polisi menangkapnya. 1) 
Masyarakat merasa resah dan melaporkan Chandra ke pihak kelurahan; 2) Meminta 
polisi menangkap Chandra. 

Masyarakat Sumur Batu Chandra Adnan Rasyad WI 
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46 01 Juni 2008 Jakarta  

Nursyamsi Nurlan, anggota Komisi III DPR RI, menuduh  pimpinan Tahta Suci Kerajaan 
Eden, Lia Aminuddin melakukan penistaan terhadap agama Islam. 1) Polisi diminta 
Nursyamsi untuk menangkap Lia Eden; 2) Tuduhan penistaan ini merupakan yang 
kesekian kalinya. 

Nursyamsi Nurlan Lia Eden  WI 

47 01 Juni 2008 Jakarta 

Koran Tempo dan sejumlah media lain  diancam akan diserbu oleh Munarman karena 
marah atas dimuatnya foto dirinya yang  sedang mencekik seseorang ketika peristiwa 
Monas berlangsung dengan memberi ultimatum 1x24 jam kepada Gunawan 
Mohammad sebagai pemilik Tempo untuk meminta maaf dan sujud di depannya. 
Munarman menilai Koran Tempo dan beberapa media yang memuat foto tersebut telah 
melakukan pencemaran nama baiknya. 

Munarman (Komandan Laskar 
Islam FPI) 

Redaksi Koran Tempo 
dan media-media lain 
yang memuat foto 
Munarman 

WI 

48 02 Juni 2008 Jakarta 
Anggota Komisi III DPR RI Nursyamsi Nurlan juga bertindak intoleran dengan 
mengemukakan pendapat yang mendesak agar Kapolri menangkap Lia Eden karena 
telah melakukan penistaan agama 

Anggota Komisi III DPR RI 
Nursyamsi Nurlan Lia Eden  Setara 

49 02 Juni 2008 Jakarta 
Anggota Komisi III, Ma’mur Hasanuddin bertindak intoleran dengan menyatakan 
bahwa Ahmadiyah bukan hanya harus dibubarkan secara organisasi tetapi juga secara 
gerakan, karena Ahmadiyah adalah bahaya laten yang dapat merusak akidah 

Anggota Komisi III DPR RI 
Ma'mun Hasanuddin Jamaat Ahmadiyah  Setara 

50 03 Juni 2008 Jakarta 
Di Jakarta, Ketua PBNU Hasyim Muzadi menyatakan “sebenarnya, masalah Ahmadiyah 
ini bukan masalah kebebasan beragama/ berkeyakinan, tetapi masalah penodaan 
agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam.” 

Ketua PBNU Hasyim Muzadi Ahmadiyah Setara 

51 09 Juni 2008 Jakarta 
Di Jakarta, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan "SKB yang ditandatangani 
Jaksa Agung, Mendagri, dan Menag sesungguhnya bukan jawaban atas tuntutan akan 
pembubaran Ahmadiyah yang telah melakukan penistaan agama.” 

Sekjen PPP Irgan Chairul 
Mahfiz Ahmadiyah Setara 

52 09 Juni 2008 Jakarta 

Di Jakarta, KH Nur Muhammad Iskandar, Pimpinan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 
menyatakan “jika tak ingin dianggap sebagai kepanjangan tangan Amerika, maka 
pemerintah harus segera membubarkan Ahmadiyah, jika tidak, maka presiden akan 
bertanggungjawab di hadapan mahkamah Allah.” 

KH Nur Muhammad Iskandar, 
Pimpinan Pondok Pesantren 
Asshiddiqiyah  

Ahmadiyah Setara 
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53 10 Juni 2008 Jakarta 

Di Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan menyatakan “Pemerintah 
harus musnahkan atribut Ahmadiyah termasuk menarik 46 judul buku tentang ajaran 
Ahmadiyah sebagai bentuk pelaksanaan secara benar dan konsekuen Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah.”  

 Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Amidhan  Ahmadiyah Setara 

54 10 Juni 2008 Jawa Barat Pasca terbitnya SKB Ahmadiyah, Polda Jawa Barat melakukan pengawasan kegiatan 
jemaat Ahmadiyah Jawa Barat Polda Jawa Barat jemaat Ahmadiyah Setara 

55 10 Juni 2008 Cimahi 

Walikota Cimahi HM Itoh Tochija meminta agar Ahmadiyah di Kota Cimahi 
menghentikan aktivitasnya dengan dalih tidak sesuai dengan SKB. Wali Kota juga 
meminta Muspida di Kota Cimahi lebih tegas dan melakukan tindakan nyata jika terjadi 
pelanggaran di lapangan. 

Walikota Cimahi Jamaat Ahmadiyah Setara 

56 10 Juni 2008 Medan, Sumut 
Ketua FPI Sumut Najid Hasan Sanusi menyatakan Ahmadiyah sesat karena ajarannya 
menyimpang dari Islam. Ancaman kekerasan. Dia juga mengancam akan melakukan 
tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. 

Ketua FPI Sumut Najid Hasan 
Sanusi JAI Sumut WI 

57 11 Juni 2008 Jakarta 
di Jakarta, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pasca terbitnya 
SKB Ahmadiyah menyatakan “Ahmadiyah akan dibubarkan jika jemaatnya 
menyebarkan pahamnya kepada masyarakat luas.” 

Ketua Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin Ahmadiyah Setara 

58 11 Juni 2008 Kota Cilegon 
MUI Kota Cilegon dan sejumlah ulama, termasuk dari NU dan Muhammadiyah 
setempat menolak pembentukan FKUB karena khawatir akan bermunculan rumah-
rumah ibadah non muslim di Cilegon. 

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kota Cilegon dan 
sejumlah ulama 

Umat non-Islam  WI 

59 12 Juni 2008 

Desa Kalisoro, 
Tawangmangu, 
Karanganyar Jawa 
Tengah 

Elemen-elemen umat Islam Karanganyar menyatakan Ahmadiyah sesat Elemen-elemen Islam 
setempat 

Warga Ahmadiyah 
setempat WI 

60 13 Juni 2008 

Monumen 
Mandala, kantor 
DPRD Sul-sel, 
secretariat JAI Sul-
Sul 

Aliansi Umat Islam dan FUI, menyatakan Ahmadiyah harus dilarang karena 
menyebarkan aliran sesat. Selain memberi pernyataan, mereka juga mengintimidasi 
sambil menerikan kalimat provokatif terhadap Ahmadiyah dan Gus Dur. 

Aliansi Umat Islam dan FUI, 
yang jumlahnya sekitar 20 
orang 

JAI Sulsel WI 
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61 13 Juni 2008 Banda Aceh 

Mayoritas anggota DPR Aceh menyetujui Qanun (Perda) No. 3 tahun 2008 tentang 
Partai Lokal yang memuat persyaratan wajib baca al-Qur’an bagi calon legislatif antara 
lain karena merupakan implementasi syari’at Islam di Aceh sementara Gubernur NAD, 
Irwandi Yusuf sendiri, merasa Qanun semacam ini akan menimbulkan masalah karena 
pasal 13 dan 36 bertabrakan dengan undang-undang di atasnya. 

Mayoritas anggota DPR Aceh Baleg yang tidak bisa 
membaca al-Qur’an WI 

62 13 Juni 2008 Padang 

Masyarakat melaporkan Syaiful Anwar, Ketua jemaat Ahmadiyah Padang yang diduga 
melakukan penodaan agama pada khutbah Jumat tanggal 13 Juni 2008. Shalat Jumat 
pada 13 Juni dihadiri oleh Walikota Padang, MUI Padang dan sejumlah pejabat Kota 
Padang.  

Masyarakat  
Syaiful Anwar, Ketua 
jemaat Ahmadiyah 
Padang 

Setara 

63 14 Juni 2008 Kalimantan 
Tengah 

Tindakan intoleran juga dilakukan oleh Kepala Kanwil Depag Kalimantan Tengah, H 
Anshari meminta kepada jemaat Ahmadiyah agar menghentikan penyebaran 
keyakinannya. 

Kepala Kanwil Depag 
Kalimantan Tengah, H Anshari Jamaat Ahmadiyah Setara 

64 16 Juni 2008 Jl Erlangga Raya, 
Semarang 

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam Semarang 
menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Lalu, Intimidasi terhadap warga 
Ahmadiyah dengan menggerudug (mendatangi) kantor mereka. 

Puluhan mahasiswa yang 
tergabung dalam Aliansi 
Mahasiswa Islam 

Warga Ahmadiyah 
Semarang WI 

65 18 Juni 2008 Istana Negara 
Jakarta 

FUI mengepung istana presiden dan menuntut pembubaran Ahmadiyah karena telah 
dinyatakan sebagai aliran yang menyimpang dari Islam FUI JAI WI 

66 18 Juni 2008 Padang 
Di Sumatera Barat, Ahmadiyah dilaporkan ke Poltabes Padang atas tuduhan penodaan 
agama oleh sejumlah elemen; Muhammadiyah, DPW PKS , BEM UNP, MUI SumBar, 
DDII, MTKAAM, IKADI , Ar Risalah, Paga Nagari, FMPI, Fakta, DDI dan HTI 

Muhammadiyah, DPW PKS 
SumBar, BEM UNP, MUI 
Sumbar, DDII, MTKAAM, 
IKADI SumBar, Ar Risalah, 
Paga Nagari, FMPI , Fakta , 
DDI  dan HTI 

jemaat Ahmadiyah Setara 

67 18 Juni 2008 Sumatera Barat Pelaporan atas Ahmadiyah juga oleh Komite penegak syariat islam (KPSI), kepada 
Bakor Pakem Sumatera Barat 

Komite penegak syariat islam 
(KPSI) jemaat Ahmadiyah Setara 

68 18 Juni 2008 

Kumpul di 
Monumen 
Mandala. 
Kemudian 
langusng menuju 
sekretariat 
Ahmadiyah 

Ancaman kekerasan 
Aliansi Umat Islam dan FUI, 
yang jumlahnya sekitar 45 
orang 

JAI Sulsel WI 
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69 19 Juni 2008 Jakarta 
Di Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyatakan 
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Pembubaran Ahmadiyah.” 

Presiden Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Tifatul 
Sembiring  

Ahmadiyah Setara 

70 19 Juni 2008 Sumatera Barat 

Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, DR H Muchlis Bahar LC MA (saksi ahli dalam 
sidang lanjutan kasus penodaan agama di PN Padang) menyatakan “Alqiyadah telah 
menyimpang dari prinsip ajaran Islam (dengan merujuk kepada SK fatwa no 
1/Kpt.F/MUI-SB/IX/2007).” 

Ketua Komisi Fatwa MUI 
Sumatera Barat, DR H Muchlis 
Bahar LC MA 

Alqiyadah Setara 

71 19 Juni 2008 Sumatra Barat 

Ketua DPRD Sumatera Barat, H Leonardy Harmainy bertindak intoleran dengan 
mengemukakan pendapat “Aliran Ahmadiyah dilarang dan termasuk non muslim serta 
menghimbau anggota JAI untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan 
yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.”  

Ketua DPRD Sumatera Barat, 
H Leonardy Harmainy Jamaat Ahmadiyah Setara 

72 20 Juni 2008 
RW 02, Kel 
Babagan 
Tangerang Banten 

Warga Babagan Tangerang Banten berdemonstrasi dan menyatakan Ahmadiyah 
sebagai ajaran yang menyimpang dan sesat. JAI batal melakukan shalat Jumat karena 
demonstrasi tersebut. 

Warga setempat 
JAI Babagan yg akan 
melaksanakan shalat 
jumat di Masjid An Nur 

WI 

73 22 Juni 2008 

Dusun Panaikang, 
Kelurahan Leang-
Leang, Kecamatan 
Bantimurung, 
Kabupaten Maros 

Pagelaran candoleng-doleng di Panaikang dikecam oleh Muh. Sirih karena dianggap 
bertentangan dengan Perda syari’at Islam yang berlaku di Maros. Kegiatan ini juga 
dianggap melecehkan Pemkab Maros, bersama Muspida, yang telah mengeluarkan 
pelarangan candoleng-doleng dalam bentuk surat edaran. 

Muh. Sirih, Ketua FPKS DPRD 
Maros  

Para biduan dan 
penonton WI 

74 23 Juni 2008 Teluk Naga, 
Tangerang 

Sejumlah ulama dari FPI dan HTI Kabupaten Tangerang Banten membakar foto 
seronok penyanyi organ tunggal di depan Polsek Teluk Naga (karena dinilai telah 
melabrak budaya dan norma-norma agama serta dapat meningkatkan kriminalitas 
seperti perkelahian dan perkosaan). Mereka juga meminta agar aparat kepolisian dan 
unsur pemerintah setempat untuk melarang penyanyi yang berbusana seronok 
tersebut, jika tidak dipenuhi maka FPI akan menyisir setiap pementasan organ tunggal. 

Sejumlah ulama dari FPI 
(Front Pembela Islam) dan 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
Kabupaten Tangerang Banten 

Penyanyi dan pemilik 
organ tunggal WI 
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75 24 Juni 2008 Ternate, Malut 
Pelaporan juga menimpa Sadek Abdullah oleh sejumlah warga atas aliran Amanah 
yang dituduhkan sebagai aliran sesat. Sadek dilaporkan ke Kabid Hubungan Antar 
Lembaga Kesbangpol Linmas Ternate Malut 

sejumlah warga Sadek Abdullah  Setara 

76 26 Juni 2008 Kota Cimahi 

Puluhan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi dari Satuan Dalmas 
Kota Cimahi dengan menggunakan back hoe menghancurkan bangunan yang biasa 
dipakai tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia (GAI) di Jln. Kebon Jeruk RT 
02/RW 20 Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Alasannya: 
bangunan tersebut dianggap tidak berizin serta berdiri di atas tanah milik orang lain. 
Alasan lain pembongkaran tersebut adalah karena pada lokasi tersebut akan dibangun 
Pasar Raya Cibeureum (PRC) dan sub terminal yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) Jati Mandiri milik Pemkot Cimahi. 

Satpol PP Jemaat GAI WI 

77 26 Juni 2008 Pekalongan 

Pagelaran musik bertajuk Parade Musik Perjalanan Masa di Alun-alun Kajen Pekalongan 
Jawa Tengah menuai kritikan tajam KH. Syaiful Bahri, karena menampilkan tarian 
erotis oleh sexy dancer yang dinilai terlalu vulgar padahal penonton pagelaran ini tidak 
hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak oleh penonton serta melukai umat 
karena digelar di dekat masjid. Setelah insiden tersebut, Pemkab Pekalongan 
memperketat pengawasan pagelaran panggung hiburan. 

KH. Syaiful Bahri, Ketua PCNU 
Pekalongan 

Penampil di Parade 
Musik Perjalanan Masa WI 

78 30 Juni 2008 Maluku  

Terjadi bentrokan  antara dua negeri bertetangga Mamala (Islam) dan Morela (Islam), 
di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku yang dipicu perebutan batas tanah namun 
dimotori oleh sisa-sisa mantan laskar jihad pada konflik Maluku. Akibat bentrok ini 
seorang warga Desa Morela terkena timah panas pada lengan kanan tembus rusuk kiri 
dan sejumlah runah rusak. 

Warga Desa Mamala Warga Desa Morela WI 

79 30 Juni 2008 Bener Meriah, 
NAD 

12 caleg dari 400 bakal caleg (dari 24 partai) untuk pemilu 2009 di Kabupaten Bener 
Meriah dinyatakan gugur oleh tim penilai karena tidak mampu membaca al Qur’an. 
Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008, tentang Partai Lokal Aceh. 

Tim penilai Caleg Calon anggota legislatif 
DPRD Bener Meriah WI 

80 30 Juni 2008 Lhokseumawe, 
NAD 

69 orang dari 423 caleg yang didaftarkan 23 parpol ke KIP Lhokseumawe, juga 
dipastikan gugur karena tidak bisa atau tidak hadir pada tes baca al-Qur’an. Atas dasar 
Qanun No. 3 tahun 2008, tentang Partai Lokal Aceh. 

Tim penilai Caleg Calon anggota legislatif 
DPRD Lhokseumawe WI 
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81 30 Juni 2008 Langsa, NAD 
Sementara di Langsa, jumlah caleg yang gugur karena tak bisa baca al-Qur’an 
sebanyak 15 orang dari total 500 caleg. Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008, tentang 
Partai Lokal Aceh. 

Tim penilai Caleg Calon anggota legislatif 
DPRD Langsa WI 

82 30 Juni 2008 Aceh Barat, NAD 
Di Kabupaten Aceh Barat, caleg dinyatakan gugur tes baca al-Qur’an jauh lebih banyak 
lagi yakni 174 orang,dari 573 orang caleg yang mengikuti tes baca al Qur’an. Atas 
dasar Qanun No. 3 tahun 2008, tentang Partai Lokal Aceh. 

Tim penilai Caleg Calon anggota legislatif 
DPRD Aceh Barat WI 

83 30 Juni 2008 Pidie, NAD 
Kemudian di Pidie Jaya 40 dari 117 bakal caleg yang tidak lulus tes baca al-Qur’an 
yang digelar KIP Pidie Jaya. Itu baru contoh dari beberapa daerah. Atas dasar Qanun 
No. 3 tahun 2008, tentang Partai Lokal Aceh. 

Tim penilai Caleg Calon anggota legislatif 
DPRD Pidie WI 

84 01 Juli 2008 Kalimantan 

MUI se-Kalimantan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa memilih  pemimpin 
adalah bentuk kepatuhan terhadap undang undang dan wajib bagi seorang muslim. 
Seorang muslim yang mendakwakan golput, maka itu bukan perbuatan yang baik dan 
jika perbuatan ini diikuti maka akan menimbulkan mudharat. 1) Beberapa kalangan 
menilai menolak fatwa ini dan menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap hak 
setiap orang dan telah mencampuradukkan agama dan politik yang sarat kepentingan; 
2) Kalangan yang lain menyatakan bahwa golput dianjurkan jika bertujuan 
memperbaiki sistem yang tidak benar seperti korupsi, money politics, dan kecurangan 
lainnya. 

MUI se-Kalimantan Warga yang memilih 
golput WI 

85 03 Juli 2008 
Kel. Argasunya, 
Kec. Harjamukti, 
Kota Cirebon 

Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum running 
siaran diminta tutup. Permintaan ini disuarakan ratusan massa yang mengatasnamakan 
FSUIKW karena diduga Kristenisasi. Kelompok ini juga akan mengancam akan 
menindak CTV bila Pemkot tidak bersikap. Pemkot berjanji akan mencabut izin CTV jika 
ada rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). 

Forum Silaturahmi Umat Islam 
Kota Wali Cirebon (FSUIKW) Pemilik Cahaya TV WI 

86 07 Juli 2008 Cilegon, Banten 

Abdul Jabar meminta pemerintah bertindak tegas sejumlah tempat hiburan yang kerap 
menyajikan tari striptise dan menggelar acara DJ Party karena bertentangan dengan 
norma yang ada di masyarakat serta melanggar Perda No. 2/2001 tentang Tempat 
Hiburan. 

Abdul Jabar, Ketua DPC 
Generasi Muda Nahdlatul 
Ulama (NU) Cilegon Banten  

Pemilik tempat hiburan WI 
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87 09 Juli 2008 Kota Makassar  

Komisi D DPRD Kota Makassar menilai Badan Amil Zakat Kota Makassar tidak 
transparan dalam pengelolaan dana zakat yang didasarkan pada Perda Zakat tahun 
2006. Karena, lembaga ini tidak pernah menyampaikan laporan keuangan kepada 
masyarakat. DPRD kesulitan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 
pengelolaan zakat yang juga diambil dari gaji PNS sebesar 2,5 % karena tiadanya 
transparansi. 

Badan Amil Zakat Kota 
Makassar 

Komisi D DPRD Kota 
Makassar WI 

88 09 Juli 2008 Jakarta Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan bahwa Surat Keputusan Bersama tentang 
Larangan Ahmadiyah sudah sesuai dengan konstitusi.  Wakil Presiden: Jusuf Kalla Jamaat Ahmadiyah Setara 

89 10 Juli 2008 Pare Pare, 
Sulawesi Selatan 

MUI Pare Pare Sulawesi Selatan memperotes pemutaran film In The Beginning 
produksi Hall Mark Entertainment di wilayah Pare Par dan mendesak instansi 
berwenang untuk segera menarik film itu dari pasaran karena dinilai menyimpang dari 
sejarah Islam yang sesungguhnya sehingga bisa menyesatkan umat Islam 

MUI Pare Pare Hall Mark Entertainment WI 

90 10 Juli 2008 Jakarta 

Di Jakarta, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin 
menyatakan ”laporan International Crisis Group (ICG) yang menyebut MUI sebagai 
lembaga sangat berbahaya adalah provokasi dan bertujuan untuk menanamkan paham 
sekuler.” Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan ICG yang 
menyebutkan keberadaan MUI sebagai lembaga yang sangat berbahaya terhadap iklim 
toleransi dan demokrasi di Indonesia. 

Ketua Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), KH. 
Ma’ruf Amin 

nternational Crisis Group 
(ICG) Setara 

91 13 Juli 2008 Sumenep 

MUI se-Madura mengeluarkan fatwa haram golput (tidak memilih) dalam Pemilihan 
Gubernur Jawa Timur dengan landasan kesepakatan jumhur (mayoritas) ulama di 
Madura yang menegaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib dan memilih 
orang yang akan melayani umat. Orang yang golput sama saja mengabaikan 
kepentingan umat. 

MUI se-Madura Warga yang memilih 
golput WI 

92 13 Juli 2008 Madura, Jawa 
Timur 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura menyatakan Ahmadiyah sesat. Tidak puas 
dg SKB dan meminta presiden mengeluarkan Kepres. 

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) se-Madura JAI di Madura WI 
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93 20 Juli 2008 Kota Madiun 

H. Sutoyo mengecam aksi panggung Julia Perez alias Jupe yang tampil dengan 
goyangan erotis di pusat perbelanjaan terbesar Kota Madiun Jawa Timur dengan 
busana yang dikenakan pun seksi karena dianggap kurang sopan dan tidak mendidik 
serta melecehkan kaum wanita. 1) H. Sutoyo berharap agar aksi panggung serupa 
tidak terjadi di masa mendatang; 2) . Panitia acara membantahnya karena 
menganggap goyangan Jupe masih tergolong biasa-biasa saja. 

Ketua MUI Kota Madiun, H. 
Sutoyo Julia Perez WI 

94 25 Juli 2008 Kota Cilegon 

Pewajiban Diniyah sebagai syarat masuk SMP yang ditetapkan melalui Perda No. 1 
tahun 2007 ini tidak efektif berjalan karena tidak mendapat sambutan yang berarti dari 
masyarakat. Pada tahun ajaran 2008 sejumlah MD di Cilegon mengalami penurunan 
siswa hingga 50%. 

Pemkot Cilegon 
Siswa yang tidak bisa 
menempuh pendidikan 
di Madrasah Diniyah 

WI 

95 26 Juli 2008 

Kalicode, 
Kelurahan 
Wirogunan, Kec. 
Margangsan 

Sebagian masyarakat muslim di sekitar Kalicode menhembuskan adanya fenomena 
perpindahan agama dari muslim menjadi nonmuslim masyarakat akibat adanya 
kristenisasi yang dilakukan di pinggir Kalicode sebelah timur dan sebelah barat melalui 
program pengentasan kemiskinan dengan memberi modal usaha dan sembako pada 
warga muslim dengan bukti adanya 20-an warga muslim pindah agama. 1) MUI 
menggelar pangajian besar-besaran dengan materi bahaya Kristenisasi dan diakhiri 
dengan pembagian sembako; 2) setelah acara pengajian muncul pemetaan di 
masyarakat sekitar yang menjurus konflik agama, karena muncul stigma-stigma kristen 
kepada warga tertentu. 

Sebagian masyarakat muslim 
di sekitar Kalicode, Kelurahan 
Wirogunan, Kec. Margangsan 

Umat Kristen sekitar 
Kalicode WI 

96 01 Agustus 2008 Maros, Sulawesi 
Selatan 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros, Sirajuddin M 
mengancam akan memberi sanksi berupa pembongkaran paksa warung yang 
beroperasi selama Ramadhan 

Sirajuddin M 
Pemilik warung yang 
beroperasi selama 
Ramadhan 

WI 

97 01 Agustus 2008 Jakarta 

MUI mendesak agar tayangan sms premium call yang akhir-akhir ini marak di televisi 
dengan paranormal sebagai bintang utamanya dihentikan selama Ramadhan. 
Tayangan ramal-meramal ini dinilai membodohi masyarakat dan mengganggu 
kekhusyukan ibadah puasa umat muslim. 

MUI 
Pemilik TV dan 
pemasang iklan 
paranormal 

WI 
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98 01 Agustus 2008 Kota Palembang 
Di Palembang, Pemerintah Kota berencana mengeluarkan surat edaran penutupan 
tempat hiburan selama Ramadhan. Sebagai upaya menghormati umat muslim 
menjalankan ibadah puasa. 

Pemkot Palembang Tempat-tempat hiburan WI 

99 01 Agustus 2008 
Pondok Cabe, 
Pamulang, 
Tangerang 

Puluhan umat Islam melakukan unjuk rasa di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang 
Banten menuntut Pemerintah Daerah Tangerang dan umat Kristen di Pamulang 
membatalkan rencana pembangunan Gereja Barnabas karena jumlah gereja di 
Pamulang sudah banyak, namun umatnya sedikit. Apabila Pemda Tangerang tidak 
bertindak, massa mengancam akan bertindak sendiri 

Puluhan umat Islam  Pondok 
Cabe Umat Kristen Pamulang WI 

100 01 Agustus 2008 Cirebon 
Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum running 
siaran diminta tutup. Mereka khawatir, CTV digunakan sebagai media kristenisasi dan 
pemurtadan di Kota Cirebon. Jika tidak, FSUIKW akan bertindak sendiri. 

Forum Silaturahmi Umat Islam 
Kota Wali Cirebon (FSUIKW) 

CTV yang dinaungi PT 
Cirebon Televisi 
Indonesia. 

WI 

101 01 Agustus 2008 Lombok Timur 
Komunitas petani tembakau virginia menolak rencana MUI pusat  bersama Komnas 
Anak mengeluarkan fatwa haram merokok bagi anak-anak. Fatwa ini dinilai akan 
sangat merugikan petani yang sebagian hidupnya bergantung dari hasil tembakau. 

MUI Petani tembakau virginia WI 

102 01 Agustus 2008 Tasikmalaya Jabar 

Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra 
dituduh MUI setempat dan massa dari Forum Rakyat Madani telah menyesatkan 
masyarakat. Ishak dituduk melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul 
Agama dan Realitas. Oleh pihak yang kontra, ajaran Ishak dinilai sesat karena antara 
lain menganggap semua agama benar dan ujung-ujungnya mencampuradukkan 
agama-agama tersebut serta shalat dengan jumlah bilangan 50 rakaat dalam 24 jam. 
Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya kemudian mengeluarkan fatwa 
sesat yang ditolah Ishak karena merasa tidak pernah diajak dialog. 

MUI Tasikmalaya 

Ketua Perguruan Pencak 
Silat Panca Daya Cabang 
Tasikmalaya, Ishak 
Suhendra 

WI 

103 05 Agustus 2008 Jakarta 
DH Al Yusni yang menyatakan bahwa “masih adanya massa yang turun ke jalan, 
merupakan bukti SKB Tiga Menteri tidak jelas dan terkesan setengah hati. Jadi jangan 
salahkan kalau ribut-ribut masalah Ahmadiyah akan terus muncul.” 

Anggota DPR RI Komisi VIII Jamaat Ahmadiyah Setara 
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104 05 Agustus 2008 Kendari, Sulawesi 
Tenggara 

Puluhan warga Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak 
pembangunan gereja di lingkungan mereka, karena dinilai tidak memenuhi salah satu 
syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yakni rumah 
ibadah harus dihuni minimal 90 warga penganut agama yang bersangkutan. 

Warga Kelurahan Punggolaka, 
Kota Kendari, Sulawesi 
Tenggara 

Jemaat gereja WI 

105 11 Agustus 2008 Probolinggo Jawa 
Timur 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan 
Maklumat tentang Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63. Dalam Maklumat tersebut 
dinyatakan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63 diminta tidak diisi dengan 
kegiatan maksiat. Menurut Kiai Saiful Islam, selama ini peringatan HUT Kemerdekaan 
RI kerap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak Islami. 

MUI Probolinggo Peserta karnaval  WI 

106 11 Agustus 2008 Kota Cilegon Tempat hiburan di kota Cilegon dilarang buka selama Ramadhan sesuai SK Walikota 
Cilegon dan yang membandel akan ditindak tegas oleh Satpol PP Walikota Cilegon, Satpol PP Pemilik tempat hiburan 

di Cilegon WI 

107 12 Agustus 2008 Jakarta  

MUI berencana mengeluarkan fatwa haram merokok setelah didesak oleh Ketua KPAI 
(Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Seto Mulyadi demi melindungi anak-anak dari 
pengaruh buruk rokok. 1) Beberapa kalangan ulama meolak karena ulama berbeda 
pendapat soal status hukum rokok dan mendatangkan mudharat ketimbang manfaat; 
2) Gabungan perngusaha rokok menyatakan menolak. 

MUI Perusahaan rokok WI 

108 13 Agustus 2008 Kabupaten 
Purwakarta 

Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta dituduh telah menistakan agama Islam dalam sebuah 
ceramahnya di pendopo Kabupaten, 7 Agustus 2008. MUI Purwakarta mengecam Dedi 
karena ucapannya yang seolah menyejajarkan al Qur’an dengan suling. Selain MUI, 
beberapa Ormas Islam seperti FUI dan FPI juga menggelar unjuk rasa menolak 
pernyataan Bupati tersebut dan menuntutnya meminta maaf kepada umat Islam, 
bahkan mereka meminta Dedi mundur dari jabatannya dan sempat berencana 
mengusir Dedi dari Purwakarta. Dedi dengan meminta maaf secara lisan dan tertulis di 
hadapan MUI dan Kapolres Purwakarta. 

MUI Purwakarta, FUI, dan FPI Dedi Mulyadi  WI 
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109 13 Agustus 2008 Kotagede, 
Yogyakarta 

Abu Bakar Ba'asyir, Ketua MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) mengatakan 
kepemimpinan dalam tubuh  MMI yang kolektif berarti mengakomodasi demokrasi dan 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, M. Tholib (Wakil Ketua MMI) 
mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi’ah dan Ahmadiyah. Dengan 
demikian, ideologi Ba'asyir sudah bertentangan dengan ideologi ahlus-sunnah 
waljamaah dan Qur'an dan Hadis. Ba'asyir lalu menyatakan keluar dari MMI dan pada 
bulan September mendirikan organisasi baru bernama Jamaah Anshorut Tauhid. 

M. Tholib Abu Bakar Ba'asyir WI 

110 13 Agustus 2008 Purwakarta Dedi Mulyadi dianggap menghina al-Qur'an karena menyejajarkannya dengan seruling MUI Purwakarta, FUI, dan FPI Dedi Mulyadi WI 

111 14 Agustus 2008 Kab. Kediri  
Pemkab Kediri menghimbau agar toko yang menjual miras tidak berjualan pada bulan 
Ramadhan. Satuan Samapta Polres Kediri merazia toko yang memasarkan miras tanpa 
izin. 

Pemkab Kediri Pemilik toko miras WI 

112 14 Agustus 2008 Kab. Aceh 
Tenggara 

Hasanuddin meminta para camat mendukung pemberantasan maksiat dan mengawasi 
arung yang buka pada siang hari di bulan Ramadhan dan pelanggarnya akan ditangkap 
dan dicambuk. 

Hasanuddin, Bupati Aceh 
Tenggara 

Pemiliki warung makan 
yang buka di sing hari 
pada bulan Ramadhan 

WI 

113 14 Agustus 2008 Kota Balikpapan  
Pemerintah Kota Balikpapan, sesuai SK Walikota, menutup lokalisasi Lembah Harapan 
Baru (LHB) selama Ramadhan ditutup sementara sejak 30 Agustus hingga 4 September 
dan akan berlaku permanen jika memaksa dibuka. 

Walikota Balikpapan Penghuni LHB WI 

114 20 Agustus 2008 Sidrap 

Ratusan ibu-ibu di Sidrap Sulawesi Selatan dengan mengatas namakan ibu-ibu rumah 
tangga menggelar aksi mendesak Pemda Sidrap untuk menghentikan pertunjukan 
elekton candoleng-doleng yang masih marak terjadi di kabupaten Sidrap Sulsel karena 
dinilai berbau pornografi dan merusak moral masyarakat khususnya generasi muda 

Kelompok masyarakat yang 
mengatas namakan ibu-ibu 

Penyanyi candoleng-
doleng WI 

115 21 Agustus 2008 Padang 

MUI Sumatra Selatan melalui LPPOM meminta payung hukum untuk produk halal 
berupa Perda tentang sertifikat halal karena upaya sertifikasi halal di daerah ini masih 
belum maksimal; sangat sedikit pengusaha pengusaha yang mau melakukan sertifikasi 
halal karena masih bersifat sukarela dan tidak ada unsur memaksa. 

MUI Sumatra Selatan Pengusaha WI 

116 22 Agustus 2008 Kab. Bone 

Pemkab Bone melalui surat edaran melarang aksi balapan, meminta rumah makan, 
restoran, cafe dan warung tidak beroperasi selama bulan ramadan dan menghimbau 
hotel-hotel dan tempat penginapan agar tidak menerima tamu berpasangan yang 
bukan muhrim. Himbauan yang dimaksud adalah Surat Edaran No. 44/1857/ 
VIII/Humas Infokom. 

Pemkab Bone Pemilik warung makan 
dan hotel WI 
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117 26 Agustus 2008 Jakarta  Satpol PP DKI Jakarta melakukan pengrusakan kantor GMKI dan Persekutuan Gereja-
gereja di Indonesia (PGI). Satpol PP DKI Jakarta 

GMKI dan Persekutuan 
Gereja-gereja di 
Indonesia (PGI) 

Setara 

118 27 Agustus 2008 Kota Semarang 

Pemkot Semarang melalui surat edarannya  membatasi jam pengelolaan tempat 
hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, kelab malam, 
kafe, dan sejenisnya dan meminta agar tempat hiburan tidak menyediakan minuman 
beralkohol serta memutar musik keras atau house music. Surat Edaran Wali Kota No 
435/4687 bertanggal 27 Agustus 2008. 

Walikota Semarang  
Pemilik tempat hiburan 
yang dibatasi jam 
pengelolaannya  

WI 

119 28 Agustus 2008 Tasikmalaya 

Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra 
dituduh MUI setempat dan massa dari Forum Rakyat Madani telah menyesatkan 
masyarakat. Ishak dituduk melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul 
Agama dan Realitas. Oleh pihak yang kontra, ajaran Ishak dinilai sesat karena antara 
lain menganggap semua agama benar dan ujung-ujungnya mencampuradukkan 
agama-agama tersebut serta shalat dengan jumlah bilangan 50 rakaat dalam 24 jam. 
Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya kemudian mengeluarkan fatwa 
sesat yang ditolah Ishak karena merasa tidak pernah diajak dialog.Ishak juga diseret 
ke Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya atas dakwaan melakukan penodaan terhadap 
agama Islam dan dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan 
ancaman hukuman maksimal lima tahun. Selama proses persidangan, Ishak tidak 
henti-hentinya mendapat tekanan dan hujatan dari para pengunjung sidang. Pada 
sidang ketujuh, Ishak memutuskan tidak hadir karena alasan keamanan, namun aparat 
kepolisian dan tim Kejaksaan PN Tasikmalaya menjemputnya secara paksa dan 
menahannya; 2)Ishak dinyatakan bersalah dan divonis 4 tahun penjara pada akhir 
Oktober 2008. 

MUI Tasikmalaya, massa dari 
Forum Rakyat Madani, dan 
aparat kepolisian serta tim 
kejaksaan PN Tasikmalaya 

Ishak Suhendra WI 

120 01 September 2008 Surakarta 

Jarmusda FSLDK Solo Raya dan JN UKMI UNS membagikan 500-an jilbab kepada para 
pengguna jalan dalam rangka memperingati Hari Jilbab Internasional atau International 
Heejab Solidarity Day (IHSD) untuk menggugah kesadaran muslimah agar menutup 
auratnya. Ada unsur pemaksaan di mana perempuan diharuskan berjilbab  

Jaringan Muslimah Daerah 
Forum Silaturahmi Lembaga 
Dakwah Kampus Solo Raya 
(Jarmusda FSLDK) dan JN 
UKMI (Jamaah Nurul Huda 
Unit Kegiatan Mahasiswa 
Islam) UNS (Universitas 
Negeri Surakarta)  

Pengguna jalan WI 
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121 01 September 2008 Mataram Di Kota Mataram, Angkatan Muda Ka’bah (AMK) mengancam akan mensweeping 
rumah makan, kafe, dan hotel yang buka siang hari bulan Ramadlan Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Pengelola rumah makan, 

kafe, dan hotel WI 

122 02 September 2008 Jakarta  

Film Drupadi, sebuah film pendek bernafaskan ajaran agama Hindu, dengan latar cerita 
Mahabarata namun dengan sudut pandang Drupadi, diprotes oleh Presiden WHYO, Shri 
I Gusti Ngurah Arya Vedakarna karena dinilai telah salah tafsir terhadap ajaran dari 
Kitab Suci Weda. Shri meminta pihak produser Drupadi berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan PHDI sebagai perwakilan umat Hindu di Indonesia agar kesalahan tafsir 
semacam ini tidak terjadi. Shri tidak meminta film ini dihentikan tetapi meminta 
beberapa alur ceritanya dirubah sebelum diluncurkan pada Desember 2008. 

Shri I Gusti Ngurah Arya 
Vedakarna, Presiden World 
Hindu Youth Organization 
(WHYO) 

Produser film Drupadi WI 

123 10 September 2008 PN Jakarta Pusat Intimidasi. FPI meneriaki hakim dengan berbagai kata-kata untuk menteror mentalnya. FPI 
Majelis Hakim yang 
memimpin sidang 
Munarman 

WI 

124 11 September 2008 Karanganyar 

Muncul selebaran gelap di Karanganyar yang mengharamkan pemimpin wanita yang 
diedarkan oleh mereka yang mengaku kader Muhammadiyyah. Landsan keharaman ini 
adalah ayat al-Qur’an tentang laki-laki sebagai pemimpin wanita dan hadis yang 
melarang wanita sebagai pemimpin. 

Kelompok yang mengaku 
sebagai kader Muhammadiyah 

Kandidat perempuan 
bupati Karanganyar WI 

125 12 September 2008 
Lombok Barat, 
Kandepag Nusa 
Tenggara Barat 

di Lombok Barat, Kandepag Nusa Tenggara Barat menghimbau warga Ahmadiyah agar 
mentaati SKB dengan mengeluarkan pernyataan tertulis kembali kepada Islam yang 
benar. 

Kandepag Nusa Tenggara 
Barat Jamaat Ahmadiyah Setara 

126 13 September 2008 Lombok Timur Bupati Lombok Timur menyatakan ”tidak ada tempat bagi Ahmadiyah di Bumi 
Selaparang kecuali mereka bertaubat dari Ahmadiyah.”   Bupati Lombok Timur Jamaat Ahmadiyah Setara 
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127 13 September 2008 Pekanbaru, Riau 

MUI Pekanbaru melarang band Ungu manggung di areal Masjid Agung An-Nur 
Pekanbaru dengan alasan kegiatan tersebut mengganggu umat yang sedang  
beribadah dan diduga ditunggangi orang-orang yang hendak mencoreng Islam di mata 
umat non-Islam meskipun konser ini sudah mendapatkan izin dari Pemda Pekanbaru. 
Konser diputuskan dibatalkan setengah jam sebelum konser dimulai; 2) Kerugian 
promotor karena pembatalan ini mencapai 3 milyar. 

MUI Pekanbaru Promotor konser band 
Ungu WI 

128 16 September 2008 Jakarta 
FPI, LPI, Garis dan Forum Umat Islam (FUI) memiinta Ahmadiyah dilarang ibadah haji 
karena ajarannya menyimpang dari Islam. Permintaan itu ditujukan kepada 
pemerintah. 

FPI, LPI, Garis dan Forum 
Umat Islam (FUI) JAI WI 

129 24 September 2008 Palembang, 
Sumsel 

Direktur LBH Palembang, Eti Gustina menolak mengadakan pertemuan, dan menolak 
mendampingi Ahmadiyah untuk menggugat SK Gubernur Sumsel. 

Direktur LBH Palembang, Eti 
Gustina  Ahmadiyah Setara 

130 25 September 2008 Palembang 
Dukungan dan pemberian apresiasi FUI, MUI, MMI, FPI, HTI, FAKTA kepada  LBH 
Palembang, atas keberaniannya menolak desakan YLBHI agar mendampingi 
Ahmadiyah menggugat SKB. 

FUI, MUI, MMI, FPI, HTI, 
FAKTA Ahmadiyah Setara 

131 28 September 2008 
Kabupaten 
Tulungagung 
Jatim 

MUI Kabupaten Tulungagung Jatim menyatakan jemaat Al Muhdlor ini sebagai aliran 
sesat, karena ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan pertimbangannya, dasar 
hukum yang digunakan untuk menetapkan jatuhnya hari Lebaran.  

MUI Kabupaten Tulungagung 
Jatim  jemaat Al Muhdlor Setara 

132 30 September 2008 Blitar 

Seorang kader GP Ansor Blitar meninggal akibat pengeroyokan massa beratribut FPI 
Blitar yang tengah menggelar takbir keliling. Korban usai membagikan zakat fitrah 
tanpa alasan yang jelas mendadak diserbu massa FPI. 1) Pelaku berinisial AI, NR, dan 
IF ditangkap; 2) Massa Banser melakukan demonstrasi di depan kantor Mapolres Blitar 
pada 13 Oktober 2008 menuntut agar kasus pengeroyokan tersebut diusut. 

Massa beratribut FPI  Gianto  WI 

133 01 Oktober 2008 Linggo Asri, Kajen, 
Kab. Pekalongan 

DPRD Kab. Pekalongan menegur Pemkab terkait dengan goyangan seronok artis 
dangdut Dewi Sanca dalam konser rokers vs dangdut di Pekalongan  yang memicu 
kerusuhan penonton dengan mencekal Dewi secepat mungkin sebab goyangan Dewi 
terlalu erotis dan tidak cocok ditontonkan di Pekalongan yang terkenal sebagai kota 
santri 

DPRD Kabupaten Pekalongan Dewi Sanca WI 

134 01 Oktober 2008 Jakarta  

MUI mengadukan sejumlah majalah yang dinilai mengandung unsur pornografi ke 
Dewan pers yang dijual bebas sehingga siapapun dapat mudah membeli atau 
membacanya serta menyebarkan pencabulan karena tidak menginginkan reaksi anarkis 
terjadi di tengah masyarakat melalui pengaduan ini  

MUI  

Redaksi Majalah 
Playboy, Barbuk, X2, 
Maxim, Oke Magazine, 
ME Asia, Cosmopolitan, 
Fenomena Exo, FHM 
Indonesia, dan Popular 

WI 
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135 01 Oktober 2008 Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

Hazarullah Aswad menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai aliran 
sesat.  Tuduhan ini berbuntut peradilan terhadap Hazarullah di PN (Pengadilan Negeri) 
Tanjungpinang atas tuduhan pencemaran nama baik. 

Hazarullah Aswad, pegawai 
Departemen Agama 
Tanjungpinang Kepulauan 
Riau yang juga pengurus FPI  

LDII WI 

136 18 Oktober 2008 
Jl. Panrengnge 
Kec Tellu Lompoe, 
Kab. Sidrap  

Seorang anggota Koramil menghentikan aksi seorang biduanita kelompok candoleng-
doleng di sebuah pesta hajatan di Sidrap yang mengakibatkan pemukulan terhadap 
yang bersangkutan oleh para penonton  

Candoleng-doleng dan 
penonton 

Aparat Koramil dan 
anak-anak WI 

137 18 Oktober 2008 Surakarta  

Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) pada 22 Oktober lalu mengadukan kasus 
penistaan agama yang dilakukan seorang ustadz bernama AS ke Mabes Polri. AS 
dituduh telah melarikan isteri orang lain lalu dinikahi secara sirri. 1) LUIS juga meminta 
agar sebuah stasiun televisi Jakarta  yang tayangan ceramah Ustadz AS dihentikan 
karena sang penceramah tidak pantas menjadi panutan masyarakat. 

LUIS Ustadz AS WI 

138 25 Oktober 2008 Padang Kejaksaan Negeri Padang melakukan pengawasan dan penyelidikan pemasangan 
kembali papan nama Ahmadiyah Padang.  Kejaksaan Negeri Padang Jamah Ahmadiyah Setara 

139 26 Oktober 2008 Jl. Bandung Cinere 
Depok 

1000-an  massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Muslim Cinere, Gandul, 
Pondok Cabe, Pangkalan Jati dan sekitarnya  menggelar pengajian untuk menolak 
pembangunan gereja HKBP di Jl. Bandung Cinere Depok. Massa beralasan pendirian 
gereja tidak sesuai dengan PBM tentang Pendirian Tempat Ibadah dan menyalahi 
ketentuan peruntukan tanah yang semestinya diperuntukan untuk pembangunan 
sekolah.  

Forum Solidaritas Umat 
Muslim Ummat kristiani Setara 
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140 26 Oktober 2008  Cinere, Cinere 
Depok-Jawa Barat. 

Penolakan dengan menggelar pengajian akbar untuk menolak pendirian gereja di 
Cinere, Cinere Depok-Jawa Barat. Massa gereja Setara 

141 28 Oktober 2008 Jakarta  

DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi undang undang meskipun Fraksi PDI-P dan 
PDS menyatakan menolak dan walk out dari sidang paripurna karena keberatan 
dengan definisi pornografi yang ambivalen dan keterlibatan masyarakat dalam 
penertiban barang-barang berbau pornografi yang dikhawatirkan berujung pada 
anarkhisme. 1) Sepuluh wanita ditangkap di kawasan Taman Sari Jakarta pusat karena 
dinilai melanggar Undang Undang Anti-Pornografi; 2) Jajaran Polres Cirebon menggelar 
operasi atau razia yang difokuskan pada praktek pornografi di sejumlah warnet dan 
konter ponsel di wilayahnya; 3) Undang-undang ini mendapat penolakan dari aktivis 
perempuan, seniman, dan tokoh adat karena mengkriminalkan tubuh perempuan dan 
mengancam pluralitas bangsa Indonesia. 

DPR RI Perempuan dan anak-
anak WI 

142 29 Oktober 2008 Taman Sari 
Jakarta Pusat  

Sepuluh wanita ditangkap di kawasan hiburan di Jakarta Pusat karena dinilai 
melanggar Undang Undang Anti-Pornografi. 1) Aksi ini merupakan buntut dari 
pengesahan RUU Anti-Pornografi; 2) Aksi ini melanggar hukum sebab UU Anti-
Pornografi belum memiliki peraturan pelaksana perundangan sebagai petunjuk 
pelaksanaan aksi aparat berwenang. 

Polisi setempat Sepuluh wanita WI 

143 29 Oktober 2008 Kab. Cirebon 

Jajaran Polres Cirebon menggelar operasi atau razia yang difokuskan pada praktek 
pornografi di sejumlah warnet dan konter ponsel di wilayah Kabupaten Cirebon. 1) Aksi 
ini merupakan buntut dari pengesahanRUU Anti-Pornografi; 2) Aksi ini melanggar 
hukum sebab UU Anti-Pornografi belum memiliki peraturan pelaksana perundangan 
sebagai petunjuk pelaksanaan aksi aparat berwenang. 

Jajaran Polres Cirebon 
Pemilik warnet dan 
konter ponsel di Kab. 
Cirebon 

WI 

144 30 Oktober 2008 Gedung DPR MPR 
Jakarta 

8 Fraksi di DPR dalam Sidang Paripurnanya menyepakati untuk mengesahkan RUU 
Pornografi menjadi Undang Undang. Undang Undang ini masih banyak diperdebatkan 
karena beberapa pasal sangat multitafsir dan berpotensi mengkriminalkan warga 
negara. 

8 fraksi DPR 

Paling potensial terjadi 
pelanggaran terhadap 
perempuan, anak-anak 
dan kelompok adat 

WI 
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145 30 Oktober 2008 Depan PN Jakarta 
Pusat 

Pelemparan batu dan botol air mineral. Terjadi karena massa FPI tidak diizinkan masuk 
ruang sidang karena sering membuat keributan. Massa FPI 

Polisi yang 
mengamankan sidang 
Tragedi Monas 

WI 

146 01 Nopember 2008 Mojokerto Jawa 
Timur 

MUI Mojokerto mengusulkan Perda Sertifikasi al-Quran. Perda tersebut akan mengatur 
tentang sertifikasi membaca al-Quran bagi pelajar tingkat SD dan membaca serta 
menghafal salah satu surat al-Qur’an bagi siswa SLTP. Gagasan MUI tersebut dikirim 
secara tertulis kepada Pemkab Kabupaten Mojokerto dan DPRD setempat untuk segera 
dibahas dan dirumuskan. 

MUI Mojokerto Siswa SD dan SLTP di 
Mojokerto WI 

147 01 Nopember 2008 Kabupaten Lebak 

"Risalah Upacara Ibadah Haji" karya H. Amos yang beredar di Banten dinilai 
menyimpang oleh MUI, Kandepag, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lebak. 
Buku ini menyatakan bahwa Nabi Muhamad adalah nabi penghasut; ibadah haji 
merupakan penyembahan kepada berhala; yang paling ditonjolkan dan ditinggikan 
dalam al-Quran hanyalah Nabi Isa Al-masih dari 25 nabi.Polisi setempat diminta untuk 
mengusut. 1) Buku ini sudah beredar semenjak 1997; 2) H. Amos dianggap nama 
palsu dan belum terungkap identitasnya sampai saat ini. 

MUI, Kandepag dan beberapa 
anggota DPRD Kabupaten 
Lebak 

H. Amos WI 

148 01 Nopember 2008 

Desa Malangjiwan, 
Kecamatan 
Colomadu, 
Karanganyar, 
Jawa Tengah 

Pemkab Karanganyar melarang Eros Djarot mengambil gambar untuk filma Lastri di 
beberapa tempat, seperti di Pabrik Gula (PG) Colomadu karena warga desa setempat 
keberatan dan mengancam akan  mengerahkan massa besar-besaran jika Erros nekat 
meneruskan pengambilan adegan film yang diisukan berisi riwayat Gerwani. Eros 
menduga, pencekalan Lastri karena setting film tersebut yang menggambarkan Solo 
pada 1965 saat pemberontakan PKI bergolak. 

Pemkab Karanganyar Eros Djarot, sutradara 
film Lastri WI 

149 11 Nopember 2008 

Kecamatan 
Larangan, 
Pamekasan, 
Madura 

Abdul Kadir, seorang pria yang dituduh menyebarkan aliran sesat, dilaporkan ke polisi 
karena berhasil memengaruhi dan mencabuli banyak perempuan dengan mengaku 
sebagai nabi. Forum Musyawarah Ulama (FMU) Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, 
mendatangi Kapolres Pamekasan dan meminta pria tersebut asal Kecamatan Larangan, 
Pamekasan itu. 1) Abdul Kadir menyangkal semua tuduhan tersebut; 2) Abdul belum 
ditahan karena polisi belum memiliki bukti yang memadai. 

FMU Abdul Kadir WI 

150 13 Nopember 2008 Padang Walikota Padang Fauzi Bahar,  bertindak intoleran dengan mengemukakan pernyataan 
“Pemerintah Kota Padang akan menurunkan kembali papan nama Jemaat Ahmadiyah”.  Walikota Padang Fauzi Bahar,  Jamaat Ahmadiyah Setara 
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151 15 Nopember 2008 Deli Serdang 
Sumatera Utara 

Terjadi juga penyesatan akibat beredarnya buku "Risalah Upacara Ibadah Haji" yang 
ditulis Drs. H. Amos, di Deli Serdang Sumatera Utara. Isi buku dianggap 
mendiskreditkan Alqur’an dan isinya dianggap diambil dari Kitab Injil dan Taurat.  MUI 
Sumatera Utara memberikan pernyataan bahwa isi buku menyesatkan dan menghina 
Alqur’an. 

MUI Sumatera Utara  Drs. H. Amos Setara 

152 22 Nopember 2008 Semarang Jawa 
Tengah Penyesatan terhadap aliran Islam Sejati Kasat III Opsnal Ditintelkam 

Polda Jateng AKBP Abdul Aziz   WI 

153 22 Nopember 2008 Semarang Jawa 
Tengah Penyesatan terhadap aliran Alif atau Inkarus Sunnah Kasat III Opsnal Dit Intelkam 

Polda Jateng AKBP Abdul Aziz   WI 

154 22 Nopember 2008 Semarang Jawa 
Tengah Penyesatan terhadap aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kasat III Opsnal Ditintelkam 

Polda Jateng AKBP Abdul Aziz   WI 

155 22 Nopember 2008 Semarang Jawa 
Tengah Penyesatan terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, Kasat III Opsnal Ditintelkam 

Polda Jateng AKBP Abdul Aziz 
aliran al-Qiyadah al-
Islamiyah, WI 

156 26 Nopember 2008 Jakarta 

Di Jakarta, sejumlah ormas antara lain Forum Umat Islam (FUI) NU, Muhammadiyah, 
FPI, ICMI, Gerakan Pemuda Indonesia, TPM, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 
Dewan Masjid Indonesia, dan Sarekat Islam mendesak kepada Komisi VIII agar 
menasihati Menteri Agama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar 
konsisten menjalankan SKB Tiga Menteri, karena sampai saat ini masih marak aktivitas 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diberbagai kota di Indonesia. 

orum Umat Islam (FUI) NU, 
Muhammadiyah, FPI, ICMI, 
Gerakan Pemuda Indonesia, 
TPM, Dewan Dakwah 
Islamiyah Indonesia, Dewan 
Masjid Indonesia, dan Sarekat 
Islam  

Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) Setara 

157 09 Desember 2008 SDN 4 Masohi  
Forum Komunikasi Umat Islam Maluku Tengah menuntut Pemerintah Maluku Tengah 
untuk segera mecopot status guru Welhelmina Holle, seorang guru SDN 4 Masohi yang 
dianggap melakukan pelecehan terhadap agama Islam 

Forum Komunikasi Umat 
Islam Maluku Tengah 

guru Welhelmina Holle, 
seorang guru SDN 4 
Masohi  

Setara 

158 15 Desember 2008 Jakarta, Di Jakarta, Abdurrahman Assegaf melaporkan  Pimpinan Kerajaan Tuhan Lia Eden dan 
pengikutnya yang diduga menyebarkan aliran sesat ke Polda Metro Jaya Abdurrahman Assegaf Pimpinan Kerajaan 

Tuhan Lia Eden Setara 

 


