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Sambutan Wahid Foundation
Salah satu fondasi terkuat republik ini adalah keanekaragaman. Pelbagai suku, bahasa, dan agama
yang berbeda-beda diakomodasi dengan baik dalam dasar negara dan perundang-undangan kita.
Keanekaragaman itu menjadi kekuatan bersama yang mengisi sejarah perjalanan negeri dan juga
masa depan negeri ini. Sudah Menjadi tugas kita untuk menjaga dan merawat ruang bersama
republik ini agar setiap orang, dengan keunikan identitasnya, dapat hidup dan tumbuh bersama.
Laporan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu wujud sumbangsih
Wahid Foundation untuk mengukur cuaca keleluasaan setiap orang menjalankan agama dan
kepercayaannya, sehingga kita kemudian dapat menetapkan strategi dan langkah untuk merawat
ruang bersama agar lebih kondusif.
Laporan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan 2019 ini merupakan laporan ke-12 yang kami
keluarkan terhitung sejak pertama kali dirilis pada 2008. Tahun 2019 dikenal sebagai “tahun politik”,
di mana pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan serentak. Pengamatan umum sering
mengasumsikan bahwa peristiwa politik cenderung memanfaatkan sentimen agama untuk meraup
suara, yang artinya akan berdampak, baik negatif maupun positif, terhadap kondisi keberagamaan
kita. Peristiwa politik 2019 tidak sepenuhnya memengaruhi tendensi angka pelanggaran KBB.
Walau demikian, laporan tahun ini mencatat sejumlah perkembangan penting dan menarik.
Pertama, laporan KBB kali ini menemukan adanya sedikit penurunan peristiwa dan tindakan
pelanggaran KBB. Jumlah pelanggaran pada tahun 2019 sebanyak 184 peristiwa dengan 215
tindakan. Jumlah ini sedikit turun bila dibanding tahun 2018 yang berjumlah 192 peristiwa dengan
276 tindakan. Temuan ini juga menunjukkan adanya tren penurunan yang berlanjut selama tiga
tahun terakhir baik pada kategori peristiwa maupun tindakan.
Kedua, dari segi aktor pelanggaran, laporan tahun 2019 ini memperlihatkan dominasi aktor nonnegara dengan 119 tindakan atau 56%, dibanding dengan aktor negara yang terlibat dalam 91
tindakan (42%). Pada pemantauan tahun ini, ditambahkan kategori aktor baru yakni korporasi
yang terlibat dalam 5 tindakan (2%). Secara lebih rinci, aktor non-negara masih didominasi warga
masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan aktor negara didominasi pemerintah
daerah (kabupaten/kota) dan kepolisian, khususnya kepolisian resor (Polres) dan kepolisian sektor
(Polsek). Pelanggaran yang dilakukan oleh pemkab/pemkot khususnya terkait dengan pelarangan
aktivitas menggunakan dalih agama tertentu, tindakan pembiaran, tindakan pemaksaan pentaatan
agama serta diskriminasi berdasarkan agama. Sementara itu, tindakan terbanyak yang melibatkan
polisi adalah kriminalisasi berdasarkan agama/keyakinan, pembiaran, pemaksaan pentaatan agama,
pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan, serta penyesatan agama/keyakinan.
Ketiga, dalam hal sebaran kasus pelanggaran, tahun 2019 menemukan sedikit perluasan dibanding
tahun sebelumnya. Jika pada 2018 pelanggaran hanya terjadi di 26 provinsi, tahun 2019 kasus
pelanggaran KBB terjadi di 29 provinsi atau di 101 kabupaten/kota di Indonesia. Wilayah Provinsi
Jawa Barat masih menjadi lokasi berlangsungnya pelanggaran yang tertinggi dengan 35 tindakan
pelanggaran, diikuti DKI Jakarta (20 pelanggaran), Jawa Timur (18 pelanggaran), kemudian Aceh
(17 pelanggaran) dan Sulawesi Selatan (16 pelanggaran). Menariknya, di beberapa daerah, kasuskasus mengalami perubahan drastis dibanding tahun sebelumnya. Di Banten, misalnya, jumlah
kasus menurun drastis dengan hanya 2 kasus tahun 2019 dibanding 16 kasus pada tahun 2018.
Sebaliknya, di Sulawesi Selatan, yang pada 2018 tidak ditemukan kasus pelanggaran, pada 2019
muncul 16 kasus pelanggaran.
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Keempat, dari sisi bentuk pelanggaran, ujaran kebencian dan penyesatan masih menjadi dua kasus
terbesar. Ujaran kebencian ditemukan sebanyak 30 tindakan, sedikit meningkat dibanding tahun
2018 yang berjumlah 29 tindakan. Sementara itu, pada kali ini penyesatan agama/keyakinan
terjadi sejumlah 29 tindakan, cenderung turun dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 32
tindakan. Bentuk tindakan lain yang juga tinggi adalah pemaksaan pentaatan agama/keyakinan
dan pelarangan/penghentian kegiatan keagamaan (masing-masing 22 tindakan) serta kriminalisasi
berdasarkan agama (21 tindakan). Bentuk pelanggaran ujaran kebencian dan penyesatan agama/
keyakinan cenderung dilakukan oleh aktor non-negara, sedangkan pemaksaan pentaatan agama/
keyakinan didominasi aktor negara melalui berbagai peraturan, khususnya peraturan daerah.
Kelima, dalam hal korban, yang paling banyak menjadi korban pelanggaran adalah kelompok
aliran yang dituduh sesat (30 korban). Temuan ini berbeda dari tahun 2018 yang menempatkan
warga masyarakat menjadi korban terbanyak. Korban terbanyak berikutnya adalah umat Kristen
(19 korban) diikuti umat Islam dan warga masyarakat (masing-masing 18 korban). Tingginya
jumlah korban dari umat Kristen terkait erat dengan tindakan-tindakan pembatasan/penutupan
dan penyegelan tempat ibadah, sedangkan tingginya angka korban dari umat Islam (18 korban)
disebabkan oleh banyaknya tindakan pemaksaan pentaatan agama yang dilakukan oleh beberapa
pemerintah daerah terhadap umat Islam.
Keenam, korban perempuan dan difabel menjadi catatan khusus laporan tahun 2019 ini. Ditemukan
sembilan kasus pelanggaran yang menempatkan perempuan secara khusus sebagai korban. Ini
umumnya terkait dengan busana atau atribut sebagai perempuan seperti jilbab/hijab, baik berupa
pemaksaan untuk mengenakan jilbab/hijab atau sebaliknya pemaksaan untuk menanggalkannya.
Kemudian, ditemukan satu kasus pelanggaran yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai
korban. Di Kota Padang, Sumatra Barat, seorang pria penyandang disabilitas dilarang menunaikan
salat di dalam masjid. Ini adalah satu temuan baru dan belum pernah muncul sebelumnya.
Ketujuh, selain mencatat kasus-kasus pelanggaran, laporan tahun 2019 juga mencatat pertumbuhan
praktik-praktik baik. Sepanjang 2019, tercatat 560 peristiwa praktik baik KBB dengan 870
tindakan, jauh melampaui angka pelanggaran. Tindakan terbanyak dalam praktik baik hadir dalam
bentuk promosi toleransi (267 tindakan), kampanye anti radikalisme/deradikalisasi (255 tindakan),
praktik toleransi (154 tindakan), pencegahan dan resolusi konflik agama/ keyakinan (119 tindakan),
kebijakan non diskriminatif (44), penegakan hukum (16), advokasi kebijakan (9), dan advokasi
agama/keyakinan (6 tindakan). Sedang aktor yang paling banyak melakukan tindakan pada 2019
adalah non-negara 441 tindakan, kemudian aktor negara melakukan 424 tindakan, dan aktor
korporasi 5 tindakan.
Aktor non-negara banyak berperan dalam tindakan promosi toleransi dan praktik toleransi.
Sementara aktor negara giat melakukan kampanye anti radikalisme/ deradikalisasi, promosi
toleransi, kebijakan non diskriminatif, dan penegakan hukum. Dalam bentuk pencegahan dan
resolusi konflik agama/ keyakinan keterlibatan aktor negara dan non-negara hampir seimbang,
yaitu 66 tindakan dan 52 tindakan. Pada 2019 juga terjadi penurunan peran aktor korporasi yaitu
hanya 5 tindakan oleh 5 korporat, turun 50% dibanding tahun 2018 yang mencatat sebanyak 10
tindakan oleh 10 korporat.
Bagaimana kita memahami angka-angka pelanggaran dan praktik baik KBB tersebut? Secara umum,
angka pelanggaran di tahun 2019 yang mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya
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itu tidak lepas dari perubahan konteks politik. Faktor politisasi agama jauh berkurang pada tahun ini,
apalagi jika dibandingkan dengan tahun 2017 di mana pilkada DKI menjadi konteks pemicu politisasi
agama. Ini di antaranya yang membuat angka pelanggaran tidak setinggi tahun sebelumnya.
Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu serentak antara pemilihan umum presiden (Pilpres) dan
pemilihan umum legislaltif (Pileg) justru membawa pengaruh besar pada angka praktik baik. Angka
promosi toleransi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara menjadi tinggi di antaranya karena
negara ingin melakukan langkah antisipasi terhadap polarisasi yang mengental di masyarakat akibat
perbedaan pilihan calon, khususnya dalam pilpres. Konteks pilpres ini pula yang membuat angka
praktik baik di wilayah timur Indonesia naik. Selain konteks politik, tingginya angka praktik baik
juga dilatari oleh kuatnya inisiatif kampanye anti radikalisme/deradikalisasi yang dikoordinir BNPT.
Ini juga yang membuat aktor negara mendominasi praktik baik dibanding aktor non-negara.
Walau angka pelanggaran mengalami sedikit penurunan, angka tersebut masih tinggi dan signifikan,
karena masih ditopang faktor-faktor penyebab yang belum dihilangkan. Kasus-kasus pelanggaran
KBB tersebut tidak lepas dari masih ada dan berjalannya peraturan yang bermasalah. Disebut
bermasalah karena peraturan tersebut melanggar atau memicu pelanggaran KBB. Undang Undang
No. 1 PNPS/1965 (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156a KUHP masih menjadi dua ketentuan
utama yang menjadi dasar semua bentuk pelanggaran KBB terkait penodaan agama. Pasal 156a
sendiri adalah Pasal 4 UU Penodaan Agama yang ditambahkan dalam KUHP.
Di samping itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa
Agung tahun 2008 tentang Ahmadiyah telah menjadi dasar bagi pemerintah melakukan pembatasan
KBB Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selain SKB, fatwa MUI tahun 1984 tentang kesesatan Ahmadiyah
juga masih terus dijadikan sebagai dasar pembatasan KBB kelompok Ahmadiyah. Lebih lanjut,
aturan-aturan serupa masih terus hendak dilestarikan. Rancangan UU KUHP yang sedang dibahas
di DPR, misalnya. RUU ini dinilai bermasalah, salah satunya karena berpotensi melanggar hak
atas KBB, khususnya pasal 304-309 yang potensial digunakan untuk diskriminasi berbasis agama
maupun kriminalisasi atas ucapan atau tindakan yang dianggap merupakan “penodaan agama”.
Selain regulasi bermasalah, faktor lain juga turut menyumbang pada masih tingginya kasus
pelanggaran. Pertama, ranah online menjadi arena perluasan pelanggaran KBB, utamanya ujaran
kebencian. Kedua, masih terus menguatnya pendekatan ketertiban oleh aktor negara, dibanding
pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak KBB, turut mentolerir pelanggaran-pelanggaran
KBB oleh aktor non-negara. Ketiga, masih terus gencarnya pemerintah daerah melakukan intervensi
pentaatan agama melalui berbagai bentuk regulasi.
Oleh karena itu, melalui laporan ini, Wahid Foundation merekomendasikan agar negara melakukan
terobosan yang signifikan untuk mengurangi angka pelanggaran KBB. Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 untuk melakukan revisi terhadap UU No. 1 PNPS/1965
tentang Penodaan Agama, misalnya, harus ditindaklanjuti secara serius oleh DPR dan Pemerintah,
mengingat UU tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan demokrasi dan hak asasi
manusia di Indonesia. DPR juga agar tidak terburu-buru mensahkan RUU KUHP karena masih
mengandung pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak KBB dan diskriminatif. Rekomendasi
lebih rinci kepada semua pihak, termasuk kepada masyarakat sipil dan media, bisa dipelajari pada
Bagian V laporan ini.
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Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
keseluruhan proses penyusunan laporan ini, mulai dari tim penyusun, penggali data, tim ahli, tim
operasional, hingga pihak-pihak lain yang membantu laporan utuh ini tersaji.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thariq.

Jakarta, Juli 2020

Mujtaba Hamdi
Direktur Eksekutif Wahid Foundation
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PENDAHULUAN

1.1. Pengantar
Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ini adalah tradisi tahunan Wahid Foundation
yang dilakukan sejak masih bernama the Wahid Institute. Mulai diterbitkan pada 2008 hingga
2019, laporan KBB ini adalah hasil pemantauan tahun ke duabelas. Harapan kami laporan ini dapat
menjadi salah satu acuan bagi pemerintah, parlemen, dan yudikatif, di pusat maupun di daerah,
dalam mengambil kebijakan guna memperteguh dan memajukan komitmen pemenuhan hak-hak
KBB. Selain itu, laporan ini juga diharapkan berguna bagi organisasi masyarakat sipil seperti ormas
keagamaan, NGO maupun akademisi yang memiliki perhatian pada isu-isu ini.
Pada laporan tahun 2019 ini Wahid Foundation mencatat peristiwa dan tindakan dalam
pelanggaran dan praktik baik KBB, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Indonesia. Dalam
laporan pelanggaran KBB kali ini tampak terjadi penurunan peristiwa dan tindakan pelanggaran
KBB. Meski menurun, namun aktor non negara tetap yang paling banyak melakukan pelanggaran.
Selain itu, pada tahun 2019 ini Jawa Barat (Jabar) kembali menempati posisi pertama wilayah
dengan peristiwa pelanggaran tertinggi setelah pada 2018 lalu direbut Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (DKI Jakarta).
Penurunan jumlah peristiwa dan tindakan juga terjadi pada praktik baik KBB. Meski demikian
jumlah tindakan praktik baik yang dilakukan aktor negara mengalami peningkatan dari tahun 2018.
Hal ini berbanding terbalik dengan aktor non negara dan korporasi.

1.2. Tujuan Laporan
Laporan KBB ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:
1. Mengukur sejauh mana tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemenuhan, dan
penghormatan hak atas KBB.
2. Memetakan tantangan-tantangan utama dan praktik pemajuan hak atas KBB dan toleransi
tahun 2019.
3. Memberi masukan dan rekomendasi bagi berbagai pihak dalam memperteguh dan memajukan
hak-hak KBB.

1.3. Pendekatan dan Sumber Daata
Pendekatan dan sumber data pada laporan 2019 ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Laporan ini menggunakan metode berbasis peristiwa (event-based methodology). Pendekatan model
ini sudah cukup akrab digunakan dalam pemantauan situasi hak asasi manusia (HAM). Dengan
model ini kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dicatat dan dihitung berdasarkan kategori yang
9
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sudah ditetapkan. Data-data laporan ini didapatkan melalui beberapa cara. Pertama, pemantauan
atas pemberitaan media nasional, dan lokal, baik media cetak, elektronik maupun daring. Media
daring yang dimaksud merujuk pada pengertian “media siber” yang dibuat Dewan Pers1. Kedua,
data diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan ahli yang selama ini
perhatian dalam isu-isu KBB, di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, peristiwa-peristiwa juga
didapat dari pengamatan langsung pelapor melalui korban atau forum ilmiah dan keagamaan yang
diikuti pelapor.
Temuan dan data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian diidentifikasi berdasarkan peristiwa,
waktu, lokasi, tindakan pelanggaran, aktor, dan korban. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif,
laporan ini juga menggunakan analisis kualitatif, dengan menyorot kasus-kasus menonjol yang
muncul dan menjadi tren pada 2019.
Namun demikian harus diakui bahwa laporan ini tidak dapat menggambarkan keseluruhan peristiwa
yang terjadi di Indonesia secara detail. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tidak semua
peristiwa keagamaan di Indonesia diliput media atau tidak terjangkau oleh jaringan daerah. Laporan
ini juga tidak memantau kasus-kasus pelanggaran KBB di media sosial.
Adapun kategori tindakan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah sebagai berikut:
a) Pelanggaran kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Pelanggaran KBB dipahami sebagai
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja
maupun tidak disengaja atau karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan/atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok
orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama,
dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
b) Tindakan intoleransi atas nama agama yaitu ketidakmauan untuk memperlakukan orang
yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak
dalam bidang sosial, politik, dan profesional kepada orang-orang dari agama lain. Tindakan
ini mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan
tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, dan kekerasan bermotif
pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian
atas hak-hak fundamental pemeluk agama.
c) Diskriminasi atas nama agama yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang
secara langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama/keyakinan yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, dan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah tidak
adanya pengakuan (rekognisi), keterwakilan (representasi), dan sharing penikmatan ekonomi
dan fasilitas lainnya (redistribusi).
1 Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta
memenuhi persyaratan UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers (Lihat Peraturan Dewan Pers No. 1/
Peraturan-DP/3/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber)
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d) Peraturan perundang-undangan (Regeling), surat keputusan (Beschikking), dan perbuatan
hukum (Materiele Daad) oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah yang diduga melanggar
maupun mendukung prinsip jaminan kemerdekaan beragama
e) Kemajuan dan praktik baik yang terjadi dalam penegak;an dan jaminan hak-hak beragama
dan memajukan toleransi di Indonesia.

1.4. Wilayah Pemantauan
Wilayah pemantauan dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam terjadi peristiwaperistiwa keagamaan. Pemilihan wilayah pemantauan ini didasarkan pada liputan media mainstream
baik cetak maupun elektronik atau laporan-laporan yang didapat dari jaringan Wahid Foundation.
Artinya, wilayah pemantauan dalam laporan ini berdasar ada atau tidaknya peristiwa yang dilaporkan
media dan jaringan Wahid Foundation.
Laporan tahun 2019 menemukan pelanggaran KBB terjadi di 29 provinsi atau 101 kabupaten/kota
di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perluasan sebaran wilayah pelanggaran dari tahun 2018
yang hanya di 26 provinsi. Artinya, meski jumlah peristiwa pelanggaran menurun namun sebaran
pelanggaran pada tahun 2019 justru meluas. Sementara itu, praktik-praktik baik KBB tercatat di
32 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Selain di dalam negeri, praktik baik untuk kemajuan KBB
di Indonesia juga tercatat dilakukan di luar negeri.
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KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bagian ini akan dijelaskan sejumlah konsep yang digunakan dalam laporan ini
mulai dari definisi, kerangka hukum, indikator hingga hal-hal lain yang terkait dengan
konsep-konsep tersebut. Bagian ini sangat penting sebagai pertanggungjawaban
akademik bagi para pembaca. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut:
2.1. Agama (Religion)
Merumuskan definisi agama adalah kerumitan tersendiri. Tidak ada pengertian relatif tegas tentang
agama pada instrumen internasional juga nasional. Kata agama dan keyakinan disebut sejajar
dengan kata “atau”, religion or belief.
Agama atau keyakinan tidak hanya merujuk pada agama tradisional atau keyakinan yang memiliki
karakteristik kelembagaan atau praktik serupa dengan yang ada di agama-agama tradisional tetapi
juga agama atau keyakinan yang baru saja terbentuk masuk dalam kategori “keyakinan” atau
“agama”2. Agama atau keyakinan pada Pasal 18 UNHCHR juga mencakup perlindungan terhadap
apa yang disebut keyakinan- berketuhanan (theistic), tidak berketuhanan (non theistic), dan ateistik
(atheistic) sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau keyakinan apapun.3 Itu artinya pengertian
agama dan keyakinan memang tampak begitu luas.
Para ahli telah mendefinisikan agama dari berbagai perspektif dan pendekatan. Menurut Permata,
setidaknya ada lima disiplin ilmu yang berusaha menjelaskan agama: antropologi, psikologi, sosiologi
dan fenomenologi.4 Antropologi berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekspresi keagamaan
yang didorong fisiko-kultural manusia. Sementara itu, pendekatan psikologi menjelaskan agama
bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum, melainkan hubungan batin antara seorang
individu dengan kekuatan di luar dirinya.
Fenomenologi sendiri berusaha melihat agama dari intisari atau hakikat dari pengalaman keagamaan.
Pendekatan ini melihat bahwa keberagamaan manusia mengandung nuansa kebatinan di balik
berbagai ekspresi pemikiran, tindakan, dan interaksi sosial sebagaimana dijelaskan pendekatan
psikologi. Ia merupakan sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanaan
dunia, ia suci juga agung. Adapun pendekatan teologis meletakkan agama sebagai prerogatif Tuhan
sendiri. Realitas sejati agama adalah sebagaimana yang dikatakan ajaran agama masing-masing.
2 UNHCHR, “General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art. 18): 07/30/1993.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments)” paragraph http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf/%28Symbol%29/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument, diakses 04 Januari 2014
3 UNHCHR, “General Comment No. 22” Paragraf 2
4 Ahmad Norma Permata, “Pendahuluan Editor,” dalam Peter Connolly, ed, Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta, 2009),
22. Tampaknya pembagian ini mengikuti tujuh pendekatan studi agama yang dibuat Petter Connoly: antropologis, feminis,
fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis
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Sampai di sini pengertian agama masih membingungkan. Meskipun begitu, terdapat satu kriteria
“agama’” yang selalu sama dan muncul, yakni keyakinan dan keyakinan pada kekuatan besar di luar
diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefinisikan agama dengan komplit.
Dengan demikian dibutuhkan “kriteria” dan “unsur-unsur” lainnya yang komplet dan membantu
meski langkah ini seringkali juga menjebak dan reduksionistik.
Dalam kajiannya tentang kebijakan terkait kebebasan beragama di berbagai negara, Elizabeth
menemukan setidaknya ada 3 (tiga) definisi agama yang sering digunakan yaitu: 1) expert religion
yaitu agama yang didefinisikan para ahli agama dalam beragam konteks; 2) living religion yakni
agama yang dipraktikkan oleh para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari; 3) governed religion
yaitu definisi yang resmi digunakan oleh pemerintah atau para pemangku kebijakan.5
Untuk keperluan pengerangkaan laporan ini, kriteria yang dibuat Kent Greenawalt dalam Religion
as a Concept in Constitutional Law (1984) akan digunakan di sini. Greenawalt mencatat sejumlah
kriteria yang umumnya terdapat dalam agama-agama besar.6 Kriteria yang dimaksud adalah sebagai
berikut: 1) keyakinan akan Tuhan atau “Yang Tertinggi”; 2) sebuah pandangan menyeluruh mengenai
dunia dan tujuan-tujuan manusia; 3) keyakinan mengenai kehidupan setelah mati; 4) komunikasi
dengan “Tuhan” melaui ibadah dan doa; 5) perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang
berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; 6) praktik-praktik yang melibatkan
pertobatan dan pengampunan dosa; 7) perasaan “keagaaman” mengenai kekaguman, rasa bersalah,
dan penyembahan; 8) penggunaan teks-teks suci; dan 9) organisasi untuk memfasilitasi aspek
korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktikpratik dan keyakinan tertentu.
Kriteria ini berbeda dengan rumusan Departemen Agama (Depag) pada tahun 1961. Unsur-unsur
agama menurut Depag adalah keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan
adanya sistem hukum bagi penganutnya.7 Kriteria semacam ini membuat aliran keyakinan terlempar
dari definisi agama. Definisi ini juga muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan berkembangnya
kelompok keagamaan yang disebut sebagai aliran keyakinan yang sudah disebutkan sebelumnya.
Pada tahun 1952 terjadi perdebatan tentang aliran kebatinan pada sidang Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Depag merumuskan definisi dan kriteria agama setelah perdebatan ini berakhir.
Dalam konteks kebebasan beragama, perkara mendefinisikan agama merupakan “kewenangan”
dan hak pemeluk atau pengikutnya. Negara tidak berhak mengintervensi. Selain itu, negara juga
tidak dapat mengatakan sekte atau gerakan tertentu sesat atau tidak.

2.2. Keyakinan (Belief)
Definisi paling sederhana dari keyakinan adalah “sesuatu yang tidak memenuhi unsur-unsur agama”.
Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur keyakinan, salah satu pendekatan adalah dengan
meneliti sejumlah unsur agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama dapat dikategorikan
sebagai keyakinan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, ateisme, agnotisisme, misalnya,
bisa dikategorikan sebagai keyakinan.
5 Elizabeth Shakman Hurd, Beyond Religious Freedom (Princeton and Oxpoerd: Princeton University Press, 2015), 8
6 Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace (USA: Hart Publishing, 2008), 18
7 Budhy Munawar-Rachman (ed.), Membela Kebebasan Beragama (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.
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Ada sejumlah pengertian “keyakinan”. Keyakinan adalah sesuatu yang mengisi tempat dalam
kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan atau Tuhan-tuhan
dari pegangan keyakinan keagamaan tertentu ini.8 Definisi lainnya menyebut keyakinan sebagai
“sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara
sesuatu dilakukan (modality), dan fungsi dari dunia. Namun keyakinan bukan sistem saintifik. Sejauh
mengklaim kesempurnaan, keyakinan juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan, pandangan
hidup, dan moral.”9 Dengan pengertian ini, jenis kecintaan berlebihan pada bola, misalnya, tidak
dapat dikategorikan sebagai keyakinan.
Karena dinilai tidak memenuhi “unsur-unsur” agama sebagaimana definisi Depag, tampaknya
penghayat keyakinan—istilah yang dipakai dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan—memang berusaha diletakkan dalam kategori keyakinan.
Namun uniknya Undang-Undang ini justru menganggapnya juga sebagai “agama”, tetapi sebagai
agama yang belum diakui.10 Pasal 58 ayat (2) poin I UU Administrasi Kependudukan juga menyebut
agama dalam satu tarikan nafas: “agama/keyakinan”.
Dalam UU ini tidak dijelaskan definisi penghayat keyakinan meskipun istilah ini berulangkali
disebut. Penjelasan istilah ini justru terdapat dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
UU Administrasi Kependudukan. Penghayat keyakinanterhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya
disebut Penghayat Keyakinan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai
penghayatan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.11
Kategori ini sepertinya juga tidak menegaskan perbedaan antara “keyakinan”, “agama lokal”,
“keyakinan lokal”, “agama tradisional”. Kategori-kategori tersebut memang perlu mendapat
ulasan lebih jauh.

2.3. Kebebasan atau Kemerdekaan?
Pada beberapa regulasi di Indonesia kata freedom umumnya diterjemahkan dengan “kebebasan”.
Terjemahan ini, misalnya, dapat dijumpai pada Pasal 18 ayat (1) ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun
2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.12 Pasal ini membicarakan ihwal hak
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pada sekujur terjemahan pasal-pasal ICCPR tidak
ditemukan terjemahan kata freedom dengan istilah selain “kemerdekaan.”
Menariknya konstitusi kita mengenal dan mencantumkan 2 (dua) kata yang tampaknya digunakan
secara overlap: “kemerdekaan” dan “kebebasan”. Dalam Pasal 28 I ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2)
8

Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, 23

9 Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan Negara Austria di bidang nondiskriminasi mendefinisikan
keyakinan sebagai apa (?) Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, 23-24
10 Lihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 ayat (2): … bagi Penduduk yang agamanya belum diakui
sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat keyakinan keyakinankeyakinan
tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
11 Lihat Pasal 1 ayat (19) PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.
12 Lihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) civil and political rights (kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik)” dalam http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UUNo-12-Thn-2005-ttg-Ratifikasi-ICCPR.pdf, diakses 2 Januari 2014
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UUD 1945, misalnya, kata “merdeka” atau “kemerdekaan” bisa dijumpai namun pada Pasal 28E ayat
(1) dan (2) dapat ditemukan kata “kebebasan”. Dengan redaksi nyaris serupa, kata “kemerdekaan”
dalam Pasal 28 I UUD 1945 diubah menjadi “kebebasan” di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tampaknya pilihan diksi 2 (dua) kata ini memiliki latar
filosofinya masing-masing.
Dari sudut kebahasaan, kata “bebas” dan “merdeka” merujuk arti yang sama. Tidak ada perbedaan
berarti antara keduanya. Seringkali keduanya digunakan secara bergantian. Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) mengartikan “bebas” sebagai lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan
sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa); merdeka,
bisa berarti lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak,
hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya; merdeka (tidak
dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing); tidak terdapat
(didapati) lagi.13 Sementara “merdeka” berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya);
berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang
atau pihak tertentu; atau leluasa.14
Dalam bahasa Inggris kata liberty juga dipakai untuk makna serupa freedom: kemerdekaan atau
kebebasan. Dua kata tersebut (freedom atau liberty) dipakai bergantian. Sejumlah kamus bahasa
Inggris tidak membedakan secara tegas antara freedom dan liberty. Kamus Oxford, misalnya, kata
“freedom” merujuk arti “kebebasan untuk” ala Isaiah Berlin—pemikir politik dan filsafat Inggris—
sekaligus arti yang berbeda yaitu “kebebasan dari”.15 Begitupun dengan kata liberty.16 Berlin juga
termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. “Saya menggunakan keduanya
untuk arti yang sama,” katanya.17
Hal yang menjadi sorotan lebih jauh justru makna kebebasan itu sendiri. Esais tersohor itu
mengajukan 2 (dua) makna freedom atau liberty. Istilah pertama disebut dengan negative freedom.
Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan “pada wilayah mana subyek, orang maupun kelompok,
begitu adanya atau dibiarkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tanpa campur tangan oleh
orang lain”. Kebebasan ini disebut juga kebebasan dari (freedom from). Berlin mencontohkan istilah
ini dengan ungkapan “jika saya dicegah orang lain dari melakukan apa yang bisa saya lakukan
sebaliknya, sebetulnya saya tidak bebas. Dengan begitu, semakin lebar jarak campur tangan
semakin seseorang dianggap kebebasan”.18
Apakah ada kebebasan tanpa batas? Dalam tulisan itu Berlin buru-buru menandaskan bahwa
13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 118
14 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 736.
15 Freedom diartikan sebagai the power or right to act, speak, or think as one wants, tapi juga sebagai (freedom from) the state of not
being subject to or affected by (something undesirable). Lihat Oxford Dictionaries, “Freedom”, dalam http://oxforddictionaries.com/
definition/english/freedom, diakses 13 Desember 2012.
16 Liberty juga berarti the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one’2s behaviour or political
views, tetapi juga the power or scope to act as one pleases. Lihat Oxford Dictionaries, “Liberty”, dalam http://oxforddictionaries.
com/definition/english/liberty?q=liberty, 13 Desember 2012
Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty (New York: Oxford University Press,
17 Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty (New York: Oxford University Press, 2002), 169.
18 Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 169
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hampir tidak mungkin ada kebebasan tanpa batas. Hal ini pula yang disetujui pemikir filsafat klasik
Inggris pada umumnya. Tanpa batasan kebebasan bisa berdampak mengganggu kebebasan orang
lain dan dunia akan centang-perenang.19 Pernyataan ini menjawab kekhawatiran dan pandangan
sebagian kalangan di Indonesia bahwa kebebasan itu benar-benar sebebas-bebasnya.
Makna kedua dari kebebasan adalah kebebasan positif (positive freedom). Kebebasan ini terkait
dengan pertanyaan “apa, atau siapa, yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang
memengaruhi seseorang melakukan atau menjadi ini ketimbang itu”. Kebebasan ini disebut juga
“kebebasan untuk” (freedom to). Makna ini berasal dari keinginan atas bagian dari individu demi
menjadi tuannya sendiri. “Saya berharap hidup dan keputusan-keputusan saya bergantung diri saya
sendiri, bukan pada kekuatan eksternal apapun,” kata Berlin.20

2.4. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kemerdekaan beragama) merupakan
salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi
Universal HAM (DUHAM) yang telah diadopsi pada 10 Desember 1948.21 Selain kebebasan
beragama, DUHAM juga menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan
berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir atau hak mendapat pendidikan.
Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu kebebasan
internal (forum internum) dan kebebasan eksternal (forum externum).
A.

Kebebasan Internal (Forum Internum)

Kebebasan internal ini berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah
agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu
agama atau keyakinan.22
Hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen
HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (non derogable rights), bahkan dalam keadaan
perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi
apalagi memaksa (coercion). Forum Internum ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 74 UU HAM.
Coercion alias pemaksaan—selanjutnya disebut pemaksaan—dalam
sejumlah standar
internasional diletakkan di ranah non derogable rights. Di sini pemaksaan diartikan sebagai
tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (state), termasuk penggunaan ancaman kekerasan
fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk
menaati keyakinan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau keyakinan
19 Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 170
20 Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 178
21 Office of The High Commissioner For Human Rights and United Nations Staff College Project, “Human Rights: A Basic Handbook
for UN Staff,” 11 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf, diakses 2 Januari 2014
22 Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah
Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek (Jakarta: Kanisius, 2010), 19
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mereka atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka. Kebijakan-kebijakan atau
praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang yang
membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang
dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.23
Secara detail forum internum tergambar dalam instrumen hukum sebagai berikut:24
Tabel 1 Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum24

FORUM INTERNUM
Hak/Kebebasan
Hak kebebasan untuk
menganut agama/k
berpindah agama

Instrumen Hukum

Pasal

Redaksi Pasal

DUHAM

18

“Seap orang berhak atas kebebasan
pikiran, ha nurani dan agama; dalam
hal ini termasuk kebebasan bergan
agama atau keyakinan…”

ICCPR

18

“Seap orang berhak atas kebebasan
berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan untuk
menetapkan agama atau keyakinan atas
pilihannya sendiri…”

UUD 1945

28I

“Hak untuk hidup, hak untuk dak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
ha nurani, hak beragama…”

29

“Negara menjamin kemerdekaan
ap-ap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
keyakinannya itu”

4

“Hak untuk hidup, hak untuk dak
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran
dan ha nurani… adalah hak asasi
manusia yang dak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun.”

22

“(1) Seap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan
keyakinannya itu.”

UU No. 39 / 1999
tentang HAM

“(2) Negara menjamin kemerdekaan
seap orang memeluk agamanya
24 Kumpulan instrumen hukum ini dirangkum dari Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion
masing-masing
dan untuk beribadat
or Belief dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Lihat dalam
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/
menurut agamanya dan keyakinannya
standards.htm, diakses 15 Nov 2011
itu.”
18
23 UNHCHR, “General Comment No. 22” Paragraf 5
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“(2) Negara menjamin kemerdekaan
seap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan keyakinannya
itu.”
Hak untuk dak
dipaksa menganut
atau dak menganut
suatu agama.

B.

DUHAM

18

“Seap orang berhak atas kebebasan
pikiran, ha nurani dan agama; dalam
hal ini termasuk kebebasan bergan
agama atau keyakinan…”

ICCPR

18 ayat (2)

“Tidak seorang pun dapat dipaksa
sehingga terganggu kebebasannya
untuk menganut atau menetapkan
agama atau keyakinannya sesuai
dengan pilihannya.”

Deklarasi
Universal
1981 tentang
Penghapusan
Diskriminasi
dan Intoleransi
berdasar Agama

1 ayat (2)

“Tidak seorangpun dapat dijadikan
sasaran pemaksaan yang akan
mengurangi kebebasannya untuk
menganut suatu agama atau
keyakinannya menurut pilihannya.”

Komentar Umum
No. 22 Komite
HAM PBB

Paragraf 5

“Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang
dapat melanggar hak untuk menganut
atau menerima suatu agama atau
keyakinan, termasuk penggunaan
ancaman kekerasan fisik atau sanksi
hukum guna memaksa orang-orang
yang percaya atau dak percaya untuk
menaa keyakinan dan penganut
agama mereka, untuk menolak agama
atau keyakinan mereka, atau untuk
menggan agama atau keyakinan
mereka.”

UU No. 39 / 1999
tentang HAM

22 ayat (1)

“Seap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan
keyakinanya itu.”

Kebebasan Eksternal (Forum Externum)

Kebebasan eksternal (forum eksternum) adalah kebebasan baik sendiri atau bersama-sama
dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan agama
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dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini
termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan
simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan
untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran
agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, dan hak untuk mendirikan
dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen
yang terangkum dalam tabel di bawah ini:25
Tabel 2 Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum25

FORUM EKSTERNUM
Hak/Kebebasan
Hak kebebasan untuk
beribadah baik secara
pribadi maupun
bersama-sama baik
secara tertutup
maupun terbuka.

Instrumen Hukum

Pasal

Redaksi Pasal

DUHAM

18

“Seap orang berhak atas kebebasan
pikiran, ha nurani dan agama;
dalam hal ini termasuk kebebasan
bergan agama atau keyakinan,
dengan kebebasan untuk menyatakan
agama atau keyakinann dengan cara
mengajarkannya, melakukannya,
beribadat dan mentaanya, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang
lain, di muka umum maupun sendiri.”

ICCPR

18

“Seap orang berhak atas kebebasan
berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan untuk
menetapkan agama atau keyakinan
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,
baik secara sendiri maupun bersamasama dengan orang lain, baik di
tempat umum atau tertutup, untuk
menjalankan agama dan keyakinannya
dalam kegiatan ibadah, pentaatan,
pengamalan, dan pengajaran.”

UUD 1945

29 ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan
ap-ap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
keyakinannya itu.”

(1) Seap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamnya dan
25 Kumpulan instrumen hukum ini dirangkum dari Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion
keyakinanya itu.
or Belief dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Lihat dalam http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/
UU No. 39 / 1999
tentang HAM

standards.htm, diakses 2 Januari 2014
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(2) Negara menjamin kemerdekaan
seap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat
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agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamnya dan
keyakinanya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan
seap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan keyakinanya itu.
55

“Seap anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan ngkat
intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali.”

Deklarasi
Universal 1981

6 (a)

“Beribadah atau berkumpul dalam
hubungan dengan suatu agama atau
keyakinan…”

Komentar umum
22

Paragraf 4

“…Konsep ibadah mencakup kegiatan
ritual dan seremonial yang merupakan
pengungkapan langsung dari keyakinan
seseorang…”

Hak kebebasan untuk
mendirikan tempat
ibadah

Deklarasi
Universal 1981

6 (a)

“Beribadah atau berkumpul dalam
hubungan dengan suatu agama atau
keyakinan dan mendirikan serta
mengelola tempat-tempat untuk tujuan
itu”

Hak kebebasan
untuk menggunakan
simbol-simbol agama

Deklarasi
Universal 1981

6 (c)

“Memperoleh, membuat dan
menggunakan secukupnya
perlengkapan dan bahan-bahan yang
diperlukan berkaitan dengan upacara
atau adat isadat suatu agama atau
keyakinan”

Komentar Umum
22

Paragraf 4

“…Pelaksanaan dan prakk agama
atau keyakinan mungkin dak
hanya mencakup kegiatan-kegiatan
seremonial, tetapi juga kebiasaankebiasaan seper peraturan tentang
makanan, pemakaian pakaian tertentu
atau penutup-kepala…”

Deklarasi
Universal 1981

6

“Menghorma hari-hari istrahat dan
merayakan hari-hari libur dan upacaraupacara menurut ajaran-ajaran agama
atau keyakinan seseorang”

Komentar Umum
22

Paragraf 4

“…Konsep ibadah mencakup kegiatan 21
ritual dan seremonial yang merupakan
pengungkapan langsung dari keyakinan

Hak kebebasan untuk
merayakan hari besar
agama
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Komentar Umum
22

Paragraf 4

“…Pelaksanaan dan prakk agama
atau keyakinan mungkin dak
hanya mencakup kegiatan-kegiatan
seremonial, tetapi juga kebiasaankebiasaan seper peraturan tentang
makanan, pemakaian pakaian tertentu
atau penutup-kepala…”

Deklarasi
Universal 1981

6

“Menghorma hari-hari istrahat dan
merayakan hari-hari libur dan upacaraupacara menurut ajaran-ajaran agama
atau keyakinan seseorang”

Komentar Umum
22

Paragraf 4

“…Konsep ibadah mencakup kegiatan
ritual dan seremonial yang merupakan
pengungkapan langsung dari keyakinan
seseorang, penggunaan cara-cara dan
obyek-obyek ritual, penunjukan simbolsimbol, dan menjalankan hari raya dan
hari israhat…”

Deklarasi
Universal 1981

6 (g)

“(g) Memilih, menunjuk, memilih atau
mencalonkan melalui suksesi para
pemimpin yang tepat yang diperlukan
berdasarkan persyarakat-persyaratan
dan standar-standar agama atau
keyakinan seseorang.”

Komentar Umum
22`

Paragraf 4

“…Kemudian, pengamalan dan
pengajaran agama atau keyakinan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompokkelompok agama berkaitan dengan
urusan-urusan mendasar mereka,
seper kebebasan untuk memilih
pemimpin agama, pendeta, dan guru…”

Deklarasi
Universal 1981

6

“(d) Menulis, menerbitkan dan
menyebarluaskan berbagai penerbitan
yang relevan di bidang-bidang ini”
(e) Mengajarkan suatu agama atau
keyakinan di tempat-tempat yang sesuai
dengan tujuan-tujuan tersebut”

Komentar Umum
22

22

Paragraf 4

“…Kemudian, pengamalan dan
pengajaran agama atau keyakinan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompokkelompok agama berkaitan dengan
urusan-urusan mendasar mereka,
seper kebebasan untuk memilih
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kelompok agama berkaitan dengan
urusan-urusan mendasar mereka,
seper kebebasan untuk memilih
pemimpin agama, pendeta, dan guru,
kebebasan untuk membentuk seminari
atau sekolah agama dan kebebasan
untuk membuat dan menyebarluaskan
teks-teks atau publikasi-publikasi
agama.”
Hak orang tua untuk
mendidik agama
kepada anaknya

ICCPR

18 ayat (4)

“Negara Pihak dalam Kovenan ini
berjanji untuk menghorma kebebasan
orang tua dan apabila diakui, wali
hukum yang sah, untuk memas kan
bahwa pendidikan agama dan moral
bagi anak-anak mereka sesuai dengan
keyakinan mereka sendiri.”

Deklarasi
Universal 1981

5 ayat (1)

“Orang tua atau para wali hukum
anak berhak mengatur kehidupan
di dalam keluarga sesuai dengan
agama atau keyakinannya dan dengan
mengingat pendidikan kesusilaan
dalam membimbing semua anak hingga
dewasa.”

ICESCR

13 ayat (3)

“Negara Pihak pada Kovenan ini
berjanji untuk menghorma kebebasan
orang tua dan wali yang sah, bila ada,
untuk memilih sekolah bagi anakanak mereka selain yang didirikan
oleh lembaga pemerintah, sepanjang
memenuhi standar minimal pendidikan
sebagaimana ditetapkan atau disetujui
oleh negara yang bersangkutan, dan
untuk memas kan bahwa pendidikan
agama dan moral anak-anak mereka
sesuai dengan keyakinan mereka.

UU No. 39 / 1999
tentang HAM

55

“Se ap anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan ngkat
intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali.”

Konvensi Hak
Anak 1989

14 ayat (2)

“Pihak Negara akan menghorma hak
dan tugas orangtua serta, apabila dapat
diterapkan, perwalian resmi, untuk
memberi arahan pada anak dalam
menjalankan haknya dengan secara
23
konsisten memper mbangkan kapasitas
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menjalankan haknya dengan secara
konsisten memper mbangkan kapasitas
perkembangan anak.
Hak untuk
mendirikan dan
mengelola organisasi
atau perkumpulan
keagamaan

UU No. 39 / 1999
tentang HAM

24 ayat (1)

“Se ap orang berhak untuk berkumpul,
berapat, dan berserikat untuk maksudmaksud damai.”

Hak menyampaikan
kepada pribadi atau
kelompok materimateri keagamaan

Deklarasi
Universal 1981

6 (i)

“mendirikan dan mengelola komunikasikomunikasi dengan seseorang dan
masyarakat dalam persoalan-persoalan
agama atau keyakinan pada ngkat
nasional dan internasional.”

Berbeda dengan forum internum, forum eksternum dari agama sebagai bentuk manifestasi kebebasan
dapat dibatasi dengan undang-undang, yakni keselamatan publik (public safety), kesehatan publik
(public health), moral publik (public moral), ketertiban publik (public order), dan hak dasar orang lain.
Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.
Konstitusi mencantumkan pasal pembatasan ini dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2). Hal yang
membedakan keduanya adalah pada pasal 28 J ayat (2) menyebut “nilai-nilai agama” sebagai salah
satu pertimbangan sementara dalam ICCPR nilai-nilai agama bisa dimasukkan dalam moral publik.
Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan
hanya moral yang berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Moral ini mencakup prinsip-prinsip
universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.

2.5. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Undang-Undang mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.26 Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM, dibagi dalam 2 (dua) kategori:
disengaja dan tidak disengaja. Dua istilah ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk penerjemahan
dari istilah commission maupun omission.
Merujuk pada pengertian ini maka pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok,
termasuk aparat negara. Hal ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi Universal 1981 tentang
Penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama—selanjutnya disebut Deklarasi 1981—
di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara
(state), institusi (institution), kelompok (group of persons), dan seseorang (person). Dalam wilayah
26 Pasal 1 ayat (6) UU HAM
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hukum hak-hak manusia diletakkan dalam relasi berduaan (dyadic) antara negara dengan individu
atau kelompok orang.27
Dalam Laporan ini Wahid Foundation juga memantau peristiwa dan tindakan pelanggaran dan
praktik baik oleh aktor korporasi. Korporasi dalam laporan ini merujuk pada kalangan dunia
usaha, baik itu perusahaan milik negara (BUMN) atau swasta murni. Dimasukkannya korporasi
dalam pemantauan ini karena institusi tersebut termasuk subyek hukum yang harus menghormati,
memenuhi, dan melindungi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan individu atau kelompok
yang berada di dalamnya maupun di lingkungannya.28
UU Pengadilan HAM Indonesia maupun Statuta Roma memang tidak mengakui korporasi sebagai
subjek delik pidana. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan korporasi sebagai subjek delik
tidak kemudian menutup kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
pelanggaran HAM. Hal ini mengingat keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang
menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan
tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.29
Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma (Peraturan MA) ini
memberikan definisi khusus terkait tindak pidana korporasi dan mekanisme pemidanaan korporasi.
Dengan adanya Perma ini maka keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat
dipertanggungjawabkan semakin jelas. Hal inilah yang menjadi dasar untuk memasukkan korporasi
sebagai salah satu aktor pelanggaran dalam laporan ini. Tindakan yang disebut pelanggaran harus
bertujuan atau berdampak pada mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.30
Mempertimbangkan definisi dalam UU HAM berupa “pelanggaran kemerdekaan beragama”
maka pelanggaran HAM di sini kemudian dirumuskan sebagai setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan
dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental
kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.31
Sebagaimana hak di rumpun HAM lainnya, negara khususnya pemerintah, merupakan pemikul
tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.
27 Harry Wibowo dan Naning Mardiniah, “Pendahuluan,” dalam Abdul Mun’im DZ (ed), Memeriksa Kewajiban Negara: Instrumen
Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Jakarta: LP3ES, 2006, 1.
28 Patricia Rinwigati Waagstein, “Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi dalam Hukum
Internasional” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-40, No.2 April- Juni 2010: 159 -184
29 Levina Yustitianingtyas, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi dalam Tindak Pelanggaran HAM di Indonesia” dalam Jurnal
Ilmu Hukum Noverly (Vol. 7 No. 1 Februari 2016): 29
30 Pasal 1 ayat (6) UU HAM
31 Definisi di atas juga memasukkan definisi yang dicantumkan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan
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Sebab kewajiban negara pertama kali adalah menghormati (to respect)—tanpa campur tangan di
dalamnya—setiap orang untuk menikmati kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diganggu,
termasuk kebebasan yang terkait dan bergantung dengan kebebasan itu. Bila seseorang atau
kelompok orang penganut suatu agama terancam kebebasannya, negara berkewajiban melindungi
(to protect) mereka dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Perlindungan ini dapat dilakukan
dengan hukum (UU) dan proses penegakan hukum. Sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban,
maka negara jugalah yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hak-hak manusia.
Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan bearagama antara lain:
1.

Intimidasi atau ancaman. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan
hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa
menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan
rasa takut terhadap kelompok masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki
seseorang atau masyarakat.

2.

Pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan. Tindakan penerapan sanksi dalam peraturan
perundang-undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan
dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan
terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu
agama di Indonesia.

3.

Serangan fisik (kekerasan). Serangan fisik (kekerasan) adalah setiap perbuatan penyalahgunaan
kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan
menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan
orang pingsan atau tidak berdaya32.

4.

Perusakan properti. Perusakan properti adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan
hukum, merusakkan, dan membikin barang/properti milik orang lain tidak dapat dipakai atas
dasar atau berhubungan dengan agama atau keyakinan.

5.

Pemaksaan agama/keyakinan. Pemaksaan agama/keyakinan adalah tindakan memaksa
seseorang atau sekelompok orang sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau
menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya33.

6.

Pemaksaan pentaatan agama/keyakinan. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara
menggunakan kekuasaannya secara langsung atau menerbitkan kebijakan yang memaksa
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan ajaran agama tertentu, misalnya
kebijakan kepala daerah melaksanakan shalat berjamaah kepada aparatus negara.

7.

Pelarangan/penghentian ibadah. Pelarangan/penghentian ibadah adalah tindakan aparat
negara atau non negara melarang, berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau
sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu..

8.

Pembiaran. Pembiaran merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah
pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama. Tindakan
ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya

32 UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (3)
33 Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
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yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan
oleh kelompok lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para
pelaku kekerasan atas nama agama baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan
pembiaran ini aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau
menghentikan kekerasan karena minimnya personil atau dengan dalih untuk menghindari
konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya justru mengevakuasi korban kekerasan
dengan dalih untuk mengamankan mereka atau meminta korban pindah ke tempat lain agar
tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.
9.

Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan. Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan
adalah tindakan aparat negara atau non negara yang berusaha membatasi atau menghalangi
seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti pemilihan
pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.

10. Pelarangan aktivitas. Pelarangan aktivitas adalah larangan dari warga masyarakat maupun
aparat negara resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas seseorang atau
sekelompok orang dengan alasan keagamaan tertentu.
11. Pembatasan/penutupan/penyegelan tempat ibadah. Pembatasan/penutupan/penyegelan
tempat ibadah adalah tindakan pencabutan izin, penutupan paksa, pelarangan penggunaan
bangunan sebagai tempat ibadah, dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu
rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.
12. Perusakan/pembakaran tempat ibadah. Perusakan/pembakaran tempat ibadah adalah
tindakan merusak dan membakar secara sengaja dan melawan hukum bengunan tempat
ibadah sehingga tidak bisa digunakan.
13. Pengusiran (expulsion). Pengusiran berarti mengusir atau menolak masuk atau kehadiran di
sebuah tempat, secara resmi atau dengan paksa, kelompok sosial, profesi atau tempat kegiatan
kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung seperti
tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.
14. Penyesatan. Penyesatan adalah tindakan aktor non negara maupun negara menuduh atau
memfatwa sesat seseorang atau sekelompok orang akibat perbedaan keyakinan tanpa
proses hukum.
15. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah segala tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi,
permusuhan atau kekerasan.
16. Diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan. Diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan
adalah memperlakukan seseorang lebih baik (istimewa), berbeda atau lebih buruk atas dasar
agama atau keyakinan yang dianutnya.
17. Terorisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat
menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional
dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan34.
34 UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2)
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18. Pemaksaan/pelarangan simbol dan atribut agama/keyakinan. Pemaksaan/pelarangan simbol
dan atribut agama/keyakinan adalah perbuatan memerintahkan atau membatasi seseorang
atau sekelompok orang untuk memperoleh, membuat, dan menggunakan secukupnya
perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat
suatu agama atau keyakinan.
19. Pembatasan/pelarangan pembangunan properti. Pembatasan/pelarangan pembangunan
properti adalah tindakan dari aktor negara atau non negara melarang pembangunan gedung
atau benda yang berhubungan dengan agama/keyakinan tertentu.
20. Penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan luka-luka ringan, berat atau kematian.

2.6. Isu-isu terkait Kemerdekaan Beragama
Di luar kategori forum internum dan eksternum masih ada sejumlah istilah dan kategori-kategori
terkait isu ini seperti diskriminasi, kelompok rentan, isu-isu persimpangan degan isu-isu HAM lain,
dan isu-isu irisan (cross-cutting issues).
Pada konteks diskriminasi terdapat 2 (dua) isu penting yang muncul: diskriminasi atas dasar agama
dan intoleransi antar-agama. Kelompok rentan dikelompokkan menjadi 6 (enam): perempuan, orang
yang dirampas kebebasannya (persons deprived of their liberty), pengungsi, anak-anak, kelompok
minoritas, dan buruh migran.35
Rapporteur’s Digest juga menyebut 3 (tiga) isu yang dikategorikan sebagai isu yang berada di
persimpangan dengan HAM di rumpun lain. Pertama, kebebasan berekspresi, termasuk pertanyaanpertanyaan terkait konflik keagamaan, intoleransi keagamaan, dan ekstremisme. Kedua, hak hidup
dan hak untuk bebas. Ketiga, larangan penyiksaan, perlakuan kejam, dan hukuman tidak manusiawi
atau merendahkan.
Adapun isu irisan berupa pengurangan (derogation), pembatasan (limitation), isu-isu legislasi
(legislative issues), pembela kebebasan beragama atau keyakinan, dan organisasi non pemerintah.
a.

Diskriminasi dan Intoleransi

Webster’s New World Dictionary (1995) mendefinisikan intoleransi dari segi bahasa sebagai
ketidaksediaan untuk membiarkan, mentoleransi opini, keyakinan dan lain-lain yang berbeda.
Menurut Religious Intolerance.org, intoleransi beragama adalah tidak menghormati hak-hak asasi
orang lain untuk menganut agama atau keyakinan yang berbeda dari dirinya. Sikap tidak toleran ini
bisa dalam 4 (empat) bentuk: 1) intoleransi antar-agama; 2) intoleransi intra-agama; 3) intoleransi
dari kelompok beragama terhadap kelompok sekuler; dan 4) intoleransi kelompok sekuler terhadap
kelompok beragama.36 Intoleransi berdasarkan agama merupakan salah satu bentuk pelanggaran
kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Dalam kajian Eva M. Synek dari Institute for Religious Studies, University of Viena, ada 3 (tiga)
35 Lihat dalam “Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief.”
36 Lihat http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def, diakses 19 Juli 2019
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level intoleransi: 1) kritisisme intelektual terhadap praktik atau gagasan keagamaan tertentu; 2)
lemahnya penerimaan sosial yang dapat mendorong stigmatisasi dan marjinalisasi, atau bahkan
melahirkan kekerasan fisik terhadap orang lain; dan 3) penggunaan instrumen hukum dan politik
untuk membatasi atau melarang paham atau aliran keagamaan.37
Sedangkan diskriminasi agama menurut US Equal Employment Opportunity Commision adalah
memperlakukan seseorang lebih istimewa, berbeda atau lebih buruk atas dasar agama atau keyakinan
yang dianutnya. Hukum tidak hanya melindungi mereka yang menganut agama-agama tradisional
seperti Hindu, Kristen, Islam dan Yahudi melainkan juga mereka yang menganut keyakinan etika
atau moral tertentu.38
Deklarasi 1981 tidak membedakan intoleransi dan diskriminasi secara tegas. Keduanya disebutkan
bersamaan, yakni setiap perbedaan, pengecualian pembatasan atau preferensi berdasarkan agama
atau kerpercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilang atau rusaknya
pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan atas dasar yang setara.39
Tindakan intoleransi maupun diskriminasi yang karena menghalangi orang dalam menikmati
kebebasan mendasar seseorang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran (violation) terhadap
HAM dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dan diuraikan secara terperinci dalam
berbagai persetujuan-persetujuan internasional tentang HAM. Negara-negara yang menyetujui
instrumen ini diwajibkan untuk membuat regulasi domestik untuk meminimalisasi aksi-aksi tersebut.
Dalam Resolusi 16/18 tentang Melawan Intoleransi,40 Dewan HAM PBB juga menyebut sangat
prihatin dengan berbagai tindakan intoleransi agama, diskriminasi, dan kekerasan terhadap
seseorang dengan alasan agama dan keyakinan mereka yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Mereka mendesak negara-negara yang telah mengadopsi Piagam PBB untuk mengambil langkahlangkah efektif serta konsisten dengan kewajiban mereka di bawah hukum HAM internasional
guna melawan berbagai bentuk intoleransi dan diskriminasi tersebut.
UU HAM menyebut diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik
yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.41 Diskriminasi dalam
ranah kemerdekaan agama adalah manakala tindakan tersebut dilakukan atas dasar agama atau
keyakinan tertentu.
Sementara itu intoleransi keagamaan (religious intolerance) merupakan sebuah pengertian yang luas
di mana ia mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktik keagamaan tertentu,
37 Eva M. Synek, “The Limits of Religious Tolerance – a European Perspec-tive”, JSRI (No. 3, 2002): 40-41
38 Lihat https://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm, diakses 19 Juli 2019
39 Lihat Pasal 2 ayat (2) Deklarasi Universal 1981 Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama
atau Keyakinan
40 Dokumen ini memiliki judul lengkap “16/18 Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and
discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief”, Human Right Council Sixteen
Session, United Nation General Assembly, 12 April 2011, diakses 19 Juli 2019
41 UU HAM Pasal 1 ayat (3)
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baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan untuk sewaktu-waktu
menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok
dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.
Dalam “Tolerance: The Threshold of Peace a Teaching/Learning Guide for Education for Peace,
Human Rights and Democracy” yang diterbitkan UNESCO disebutkan bahwa pengertian intoleransi
tidak hanya semata-mata “hasil” tapi juga sebuah gejala-gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk
tindakan tertentu. Intoleransi dinilai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial
yang mengancam kehidupan (a life-threatening social illness) bernama kekerasan. Bentuk-bentuk
kekerasan adalah sebagai berikut:42
1.

Bahasa (language) yaitu bahasa eksklusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi,
merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, nasional, atau jenis
kelamin.

2.

Stereotip (stereotyping) yaitu penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan
dengan penyematan serupa-biasanya negatif.

3.

Mengolok-olok (teasing) yakni panggilan perhatian terhadap tindakan, atribusi, dan
karakateristik manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.

4.

Buruk sangka (prejudice) yaitu penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip
ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau
kelompok.

5.

Pengambinghitaman (scapegoating) yaitu menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau
masalah sosial pada kelompok tertentu.

6.

Diskriminasi (discrimination) yaitu pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitasaktivits sosial, utamanya didasarkan pada buruk sangka.

7.

Pengabaian yakni berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk
berbicara atau mengakui yang lain atau budaya mereka, termasuk ethnocide di dalamnya.

8.

Pelecehan (harassment) yaitu perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan
orang lain dan sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi,
komunitas atau kelompok tertentu.

9.

Perundungan (bullying) yakni penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih
besar untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status.

10. Pengusiran (expulsion) yaitu pengusiran secara resmi atau dengan paksa, mengusir atau
menolak hak masuk atau kehadiran di sebuah tempat, kelompok sosial, profesi atau tempat
kegiatan kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung
seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.
11. Pengecualian (exclusion) yakni menyangkal kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan
mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat seperti dalam kegiatan
komunal tertentu.

42 Unesco, Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy (Paris:
Unesco, 1994), 16
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12. Segregasi (segregation) yaitu pemisahan paksa orang dari ras, agama atau jenis kelamin yang
berbeda dan biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu, termasuk apartheid.
13. Penindasan (repression) yaitu pencegahan kuat dari penikmatan HAM.
14. Penumpasan (destruction) yakni keterpencilan, kekerasan fisik, penghapusan dari daerah mata
pencaharian, bersenjata penyerangan, dan pembunuhan. Termasuk di dalam penumpasan
adalah genosida.
Sebagai sebuah “gejala”, jika dibiarkan, intoleransi dapat menimbulkan tindakan-tindakan serius
dalam konteks pelanggaran HAM. Tindakan itu antara lain seksisme, rasisme, etnosentrime, antisemitis, fasisme, xenofobia, imperialisme, eksploitasi atau represi keagamaan.43
Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi
keagamaan (not constitute religious intolerance). Termasuk dalam hal ini adalah; 1) memperdebatkan
atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian
ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengecam
atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan “atas nama agama” jika
terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok
belaka (politisasi agama tertentu).44
b.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) atas Dasar Agama

Pasal 20 ayat (2) ICCPR mendefinisikan ujaran kebencian (hate speech) sebagai “segala tindakan
yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.”
Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia—organisasi yang berdiri sejak 1987 untuk
memperjuangkan kebebasan berekspresi—ujaran kebencian terjadi apabila memenuhi beberapa
unsur di bawah ini:45
1.

Segala tindakan dan usaha baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.

Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/
keyakinan, ras, antar-golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

3.

Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi,
kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

4.

Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

43 Definisi bentuk-bentuk intoleransi itu bisa dibaca lebih jauh dalam Unesco, Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning
guide for education for peace, human rights and democracy (Paris: Unesco, 1994), 20
44 Religious Intolerance”, http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 2 Januari 2014
45 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Jakarta: Komnas HAM, 2016), 9
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Sementara itu dalam Artikel 19 ICCPR di sekaligus mendefinisikan 4 (empat) kata kunci dalam
ujaran kebencian.46 Pertama, kebencian (hatred), yakni sebuah kondisi pikiran atau mental yang
dicirikan dengan emosi kuat dan irrasional dari perasaan yang mengarah kepada penghinaan,
permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran tertentu. Kedua, diskriminasi
yakni setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin,
etnis agama, keyakinan, difabilitas, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya,
asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang
memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan,
pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, atau kehidupan publik lainnya.
Ketiga, kekerasan yaitu penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain
atau terhadap kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar
mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan
atau penghilangan hak asasi manusia lainnya. Keempat, permusuhan (hostility) sebagai wujud
tindakan. Ia bukan hanya suatu keadaan pikiran tetapi juga menyiratkan sebuah keadaan pikiran
yang ditindaklanjuti. Permusuhan sendiri merupakan manifestasi kebencian di mana permusuhan
merupakan wujud dari emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan sebagai
penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran tertentu.47
Tindakan ujaran kebencian ini merupakan tindakan yang tidak perlu membuktikan terjadinya
sebuah praktik diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan sebagai akibat dari tindakan tersebut.
Sebab larangan ini dibuat justru untuk menghindari unsur-unsur tersebut. Hal ini berbeda dengan
hate crime.

2.7. Praktik Baik
Laporan KBB 2019 ini juga melakukan pemantauan atas praktik baik KBB. Praktik baik KBB yaitu
segala peristiwa dan tindakan yang dilakukan, baik oleh aktor negara, non negara maupun korporasi
dengan tujuan agar tercipta pelaksanaan, penghormatan serta dukungan dalam mewujudkan
kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Maksud dari pemantauan praktik baik ini
agar peristiwa dan tindakan yang tercatat dalam praktik baik menjadi inspirasi bagi berbagai pihak
agar lebih menghormati hak atas KBB dan terbangun toleransi antar-pemeluk agama dan keyakinan
di Indonesia.

46 Kata kunci ini merujuk pada Article 19 dalam “Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition
of incitement to hatred Work in Progress.” Ini merupakan kajian yang disiapkan untuk pertemuan ahli regional tentang Pasal
20 yang digelar Kantor Dewan Komisi HAM di Vienna, 8-9 February 2010. Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang
dibuat ILRC (Lihat dala http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf, diakses 16
Desember 2012 dan Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama
(Jakarta: ILRC, 2012). 56-57
47 Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC (Lihat dalam Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana
Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012), 56-57
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TEMUAN PELANGGARAN KBB

3.1. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran
3.1.1 Jumlah Pelanggaran Turun
Pemantauan tahun 2019 menemukan jumlah pelanggaran KBB—selanjutnya disebut
pelanggaran—pada tahun 2019 sebanyak 184 peristiwa dengan 215 tindakan. Jumlah ini turun
bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 192 peristiwa dengan 276 tindakan.
Temuan ini juga menunjukkan adanya tren penurunan yang berlanjut selama 3 (tiga) tahun
terakhir baik pada kategori peristiwa maupun tindakan. Meskipun dari tahun 2017 ke tahun
2018 terjadi peningkatan pada kategori tindakan namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Hal
ini nampak dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1
Perbandingan Jumlah
Peristiwa dan Tindakan
Pelanggaran 3 Tahun

3.1.2 Tindakan Pelanggaran Didominasi Aktor Non Negara
Laporan tahun 2019 ini menemukan tindakan
pelanggaran masih didominasi aktor non negara
dengan 119 tindakan atau 56% sementara aktor
negara terlibat dalam 91 tindakan (42%). Pada
pemantauan tahun ini ditambahkan kategori
aktor baru yakni korporasi yang terlibat dalam
5 (lima) tindakan atau sebanyak 2%. Hal ini
terlihat dalam gambar di samping ini:

Gambar 2
Perbandingan Jumlah
Tindakan Pelanggaran KBB
3 Aktor
35

Laporan Tahunan

Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia

Temuan tahun ini masih memperlihatkan tren yang konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir di mana
jumlah pelanggaran didominasi aktor non negara. Hal ini memperlihatkan bahwa wilayah sipil di
mana interaksi antar-warga negara berlangsung masih menjadi wilayah yang paling rentan terjadi
tindakan pelanggaran dan intoleransi berbasis agama. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:
Gambar 3
Jumlah Tindakan
Pelanggaran Aktor Negara
dan Non Negara 3 Tahun

3.2. Sebaran Wilayah
3.2.1.
Jawa
Barat
Kembali
menjadi
Wilayah
Pelanggaran
Tertinggi

Gambar 4
Jumlah Pelanggaran KBB
Berdasarkan Provinsi

Laporan tahun 2019
menemukan pelanggaran
terjadi di 29 provinsi
atau di 101 kabupaten/
kota se-Indonesia. Hal
ini menunjukkan adanya
perluasan
sebaran
wilayah
pelanggaran
dari tahun 2018 yang
hanya di 26 provinsi.
Artinya, meskipun jumlah
peristiwa
pelanggaran
menurun namun sebaran
pelanggaran pada tahun
2019 justru meluas.
Dari 29 wilayah yang
terpantau, Jabar menjadi
wilayah dengan jumlah pelanggaran tertinggi yaitu dengan 35 tindakan pelanggaran diikuti
DKI Jakarta sebanyak 20 pelanggaran, Jawa Timur (Jatim) sebanyak 18 pelanggaran, Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 17 pelanggaran, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 16
pelanggaran. Secara rinci potret pelanggaran tiap provinsi dilihat dalam gambar di atas:
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Data di atas menunjukkan jabar sebagai provinsi yang memiliki jumlah pelanggaran paling tinggi
di tanah air. Data ini bergeser dari tren 2 (dua) tahun sebelumnya (2017 dan 2018) DKI Jakarta
selalu menjadi wilayah dengan pelanggaran tertinggi. Hal ini juga membuktikan kesimpulan pada
laporan sebelumnya bahwa tren yang diperlihatkan oleh DKI Jakarta 2 (dua) tahun sebelumnya
memang tidak bisa dilepaskan dari momentum pilkada DKI yang memicu peningkatan intoleransi
dan pelanggaran KBB yang saat ini pengaruhnya sudah mereda. Sementara itu, Jabar dapat
disebut dipengaruhi faktor yang lebih permanen dan mengakar yang perlu ditemukan dan diatasi.
Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah pelanggaran di Jabar juga naik cukup tinggi dari yang
sebelumnya hanya 26 pelanggaran. Sementara itu, jumlah pelanggaran di DKI Jakarta turun cukup
drastis dari yang sebelumnya berjumlah 32 pelanggaran.
Jika dilihat secara khusus, faktor yang menjadikan Jabar kembali menjadi wilayah tertinggi
pelanggaran tahun 2019 adalah tingginya tindakan ujaran kebencian dan pemaksaan pentaatan
agama/keyakinan yang berjumlah masing-masing 6 (enam) kasus diikuti pelarangan aktifitas dan
diskriminasi masing-masing 5 (lima) tindakan, penyesatan agama 4 (empat) tindakan, dan beberapa
bentuk tindakan lainnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Gambar 5 Bentuk Tindakan Pelanggaran KBB di Jawa Barat

Beberapa kasus menonjol terkait pemaksaan pentaatan agama antara lain, munculnya Surat Edaran
(SE) Bupati tentang wajib mengaji dan shalat berjamaah di Kab. Ciamis dan Kab Bekasi. Demikian
juga SE Gubernur Jabar tentang Shalat Istisqa.48 Di Bekasi juga muncul perumahan berbasis syariah
yang mewajibkan penghuninya berpakaian syar’i. Aturan-aturan ini merupakan ibadah yang berada
di wilayah privat di mana negara maupun korporasi tidak sepatutnya melakukan intervensi.
Adapun kasus ujaran kebencian yang menonjol di Jabar antara lain, kasus 3 (tiga) ibu di Karawang yang
menyebarkan kempanye hitam bernuansa SARA kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kasus
USBN SMP di Garut yang mengandung kebencian kepada Banser NU terkait kasus pembakaran
Bendera HTI. Selain itu, di wilayah Jabar juga terdapat kasus video seruan jihad nasional oleh Ketua
GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama di Bogor.
Kasus-kasus yang menjadikan DKI Jakarta tetap menjadi wilayah pelanggaran tertinggi kedua adalah
masih tingginya tindakan kriminalisasi berdasarkan agama/keyakinan yakni sebanyak 8 (delapan)
48 Shalat istisqa adalah shalat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkan hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang
panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan banyak orang. Ketika Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Gubernur
Jabar Indonesia memang sedang menghadapi kemarau panjang sehingga banyak sekali muncul inisiatif, disambung dengan
pelaksanaan, shalat ini dari beragam kalangan
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kasus. Beberapa kasus yang dapat disebut antara lain kriminalisasi terhadap Rocky Gerung terkait
ucapannya soal kitab suci fiksi dan kasus pelaporan Ketua PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang
dianggap menista agama karena melarang kadernya berpoligami. Kasus menonjol lainnya pelaporan
Andre Taulany yang dituduh melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain kasuskasus kriminalisasi tersebut, di DKI Jakarta muncul 4 (empat) kasus ujaran kebencian.
Jatim juga merupakan wilayah yang hampir selalu berada di posisi 5 (lima) besar pelanggaran. Pada
tahun 2019 ini, Jatim berada di posisi ketiga sebagaimana posisi tahun 2018 lalu dengan jumlah
17 kasus. Kasus-kasus paling menonjol di wilayah ini adalah ujaran kebencian 7 (tujuh). Kasuskasus tersebut antara lain ujaran kebencian yang dilakukan oleh KH Sa'adullah Basuni, ulama asal
Pasuruan, Ma'ruf Amin yang disebut pengikut PKI dan antek Cina. Selain itu terdapat kasus Rhoma
Irama di Sidoarjo yang menyebut RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual) melegalkan zina dan LGBT.
Sementara itu, NAD tetap menjadi wilayah dengan pelanggaran tinggi, bahkan peringkatnya naik
dari tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima dengan 14 kasus. Beberapa kasus menonjol
di NAD antara lain pemaksaan pentaatan agama (4 kasus, pelarangan aktivitas, diskriminasi
berdasarkan agama/keyakinan, dan ujaran kebencian dan penganiayaan. Jumlahnya masing-masing
2 (dua) kasus. Pada Agustus 2019 muncul himbauan Walikota Banda Aceh yang mewajibkan setiap
orang menghentikan aktivitas ketika azan. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama
muncul kasus pemilihan Ketua KNPI di Banda Aceh yang mewajibkan calon bisa membaca Alquran.
3.2.2. Pelanggaran di Banten Turun Drastis, Sulsel Melonjak Drastis
Temuan lain yang penting digarisbawahi terkait sebaran wilayah pelanggaran adalah turunnya jumlah
pelanggaran di Banten menjadi hanya 2 (dua) kasus. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan pelanggaran tahun 2018 yang berjumlah 16 kasus. Sebagaimana diketahui pada tahun
2018 muncul 2 (dua) kasus penyesatan terhadap aliran Kerajaan Ubur-ubur di Serang dan Aliran
Paguyuban Karuhun Sunda di Lebak. Juga ada sejumlah kasus pelarangan aktivitas berlatar agama.
Dari kasus-kasus tersebut, hanya aliran Kerajaan Ubur-ubur yang masih berlanjut yakni vonis bagi
pemimpinnya di PN (Pengadilan Negeri) Serang.
Sebaliknya daerah Sulsel yang pada tahun 2018 tidak ditemukan pelanggaran, pada 2019 justru
melonjak dengan 16 kasus. Kasus-kasus menonjol yang terjadi antara lain penyesatan agama/
keyakinan (5 kasus) dan pelarangan aktivitas agama (3 kasus). Kasus lainnya adalah pemaksaan
simbol agama, ujaran kebencian, dan pemaksaan pentaatan agama masing-masing sebanyak 2
(dua) kasus. Pada Februari 2019 misalnya muncul kasus pengsesatan yang dilakukan LPPI Makassar
terhadap Ahmadiyah terkait adanya MoU antara JAI dengan UIN Makassar. Kasus senada lainnya
adalah kasus pembubaran tarekat Tajul Khalwatiyah di Kab. Gowa dan penyesatan aliran Adlan
Ibrahim di Kab. Luwu.
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3.3. Bentuk Tindakan Pelanggaran
3.3.1. Ujaran Kebencian dan Penyesatan menjadi Tantangan Terbesar
Pemantauan tahun 2019 menemukan adanya 21 bentuk tindakan pelanggaran KBB di mana bentuk
tindakan pelanggaran terbanyak adalah ujaran kebencian (30 tindakan) dan penyesatan agama/
keyakinan (29 tindakan). Meski demikian, terdapat beberapa bentuk tindakan yang cukup tinggi
seperti pemaksaan pentaatan agama/keyakinan dan pelarangan/penghentian kegiatan keagamaan,
keduanya masing-masing 22 tindakan, serta kriminalisasi berdasarkan agama (21 tindakan). Jumlah
di atas adalah akumulasi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara, non negara, dan
korporasi sekaligus.
Data ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan penyesatan menjadi tantangan terbesar
pada tahun 2019. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran tren bila dibandingkan laporan
2018 dan 2017 yang menempatkan pemidanaan atau kriminalisasi berdasarkan menjadi bentuk
tindakan tertinggi. Pada laporan tahun lalu tindakan kriminalisasi juga menempati posisi tertinggi
dengan 48 tindakan.
Laporan tahun 2019 ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan ujaran kebencian yang terus
meningkat bila dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 29 tindakan. Sementara itu tindakan
pengsesatan agama/keyakinan pada 2019 meskipun tetap menempati posisi kedua pada laporan
2018 namun secara kuantitas menurun dari tahun lalu yang berjumlah 32 tindakan. Data yang
dimaksud dapat dilihat secara detail dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 6 Bentuk Pelanggaran KBB 2019
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3.3.2. Bentuk Pelanggaran Aktor Negara
Bentuk tindakan pelanggaran yang melibatkan aktor negara didominasi oleh tindakan pemaksaan
pentaatan agama/keyakinan (18 tindakan) diikuti diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan (13
tindakan) dan tindakan pembiaran (11 tindakan). Secara rinci jenis tindakan oleh negara dapat
dilihat di bawah ini:
Gambar 7
Bentuk Pelanggaran Aktor
Negara 2019

Kasus-kasus pemaksaan pentaatan agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait erat
dengan adanya tren aturan-aturan daerah yang mengatur pentaatan agama seperti kewajiban
shalat berjamaah, wajib mengaji, dan seterusnya. Aturan-aturan ini merupakan pelanggaran KBB
karena mengatur hak individu yang bukan menjadi kewenangan negara.
3.3.3 Bentuk Pelanggaran Aktor Non Negara
Sementara itu dari aktor non negara 3 (tiga) bentuk pelanggaran KBB yang dilakukan adalah ujaran
kebencian (27 tindakan), penyesatan agama/keyakinan (21 tindakan), perusakan properti (16
tindakan). Secara rinci jenis tindakan oleh negara dapat dilihat di bawah ini:
Gambar 8
Bentuk Pelanggaran Aktor
Non Negara 2019

Kedua gambar di atas memperlihatkan bahwa hampir semua tindakan ujaran kebencian yang terjadi
pada 2019 ini dilakukan oleh aktor non negara. Hanya ada 3 (tiga) kasus yang melibatkan aktor
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negara. Jika ditelisik lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian banyak dilakukan
melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ujaran kebencian baik secara hukum
maupun non hukum belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengakibatkan literasi masyarakat dalam
bermedia sosial masih rendah. Memang sudah ada beberapa tindakan hukum terhadap para pelaku
ujaran ini namun masih banyak kasus yang tidak tersentuh hukum.
Tantangan berikutnya pada level non negara adalah pengsesatan agama/keyakinan. Data di
atas memperlihatkan bahwa tindakan penyesatan banyak dilakukan aktor non negara terhadap
kelompok atau aliran yang berbeda dari aliran mainstream.
3.3.4. Pelanggaran Korporasi
Pada kategori korporasi dari 5 (lima) kasus yang ditemukan, bentuk tindakan yang muncul
beragam: 1 (satu) kasus pelarangan ibadah di Pelalawan Riau, 2 (dua) kasus pemaksaan/pelarangan
menggunakan atribut agama di Depok dan Jakarta Selatan, 1 (satu) kasus pemaksaan pentaatan
agama di Bekasi, dan 1 (satu) kasus diskriminasi berdasarkan agama di Kota Tasikmalaya.
Pada bulan Februari, misalnya, sebuah restoran diprotes warga di Pelalawan karena dikabarkan
melarang salah satu karyawannya melaksanakan shalat. Kemudian pada bulan November salah satu
hotel di Depok tidak mau menerima salah satu anak yang akan melakukan PKL di hotel tersebut
karena dia berhijab.
Tabel 2 Kasus Pelanggaran KBB Oleh Korporasi

Tindakan

Pelaku

Korban

Institusi

Karyawan muslim

1

Pelarangan ibadah

Restoran

Larangan berhijab

Perusahaan kosmetik

Pelamar perempuan muslim

1

Pemaksaan pentaatan agama

Perusahaan Properti

Warga Muslim

1

Pemaksaan simbol agama

Hotel

Pelajar berhijab

1

Pelarangan simbol agama

Toko roti

Umat Non Muslim

1

3.4. Pelaku Pelanggaran KBB
Dalam kaitannya dengan pelaku langsung pelanggaran KBB 2019, pada level negara terdapat 37
kategori pelaku. Para pelaku tersebut terdiri dari 93 institusi/kelompok dan 9 (sembilan) individu.
Sementara pada level non negara terdapat 37 kategori yang melibatkan 80 kelompok dan 44
individu. Adapun pelaku korporasi terdapat 5 (lima) kategori dan semuanya atas nama institusi.
Jumlah pelaku dari setiap kategori dalam pemantauan tahun ini turun cukup signifikan dari
pemantauan tahun 2018 lalu.
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3.4.1. Pemerintah Daerah dan Polisi Pelaku Terbanyak Negara
Pada level negara pemkab (pemerintah kabupaten) atau pemkot (pemerintah kota) menjadi pelaku
terbanyak (21 pelaku) diikuti polisi (20 pelaku) dan kantor Kemenag (6 pelaku). Ketika dibandingkan
dengan temuan 2018 maka tindakan pelanggaran yang melibatkan aktor pemkab/pemkot pada
tahun 2019 naik cukup tinggi. Tahun lalu tindakan oleh pemkab/pemkot hanya ditemukan 7 (tujuh)
pelaku. Adapun jumlah pelaku dari polisi pada tahun ini naik dari tahun 2018 yang semula berjumlah
16 pelaku. Sementara itu jumlah pelaku dari Kantor Kemenag naik dari tahun 2018 yang awalnya
berjumlah 5 (lima) pelaku. Adapun jumlah tindakan aktor yang lain dapat dilihat di tabel berikut ini:
Tabel 3 Pelaku Pelanggaran Aktor Negara 2019

Pelaku Negara

Kelompok

Pemkab/Pemkot

21

Polisi

20

Kantor Kemenag

6

Kesbangpol

5

Tim Pakem

5

Pemprov

4

Bupati

3

MPU Aceh

3

Individu

1

Hal ini memperlihatkan bahwa tren pelaku dari negara nyaris tidak begeser dari institusi-institusi
di level kabupaten/kota ketimbang level di atasnya. Hal ini dapat dilihat sebagai konsekuensi logis
desentralisasi di level kabupaten/kota di mana hampir semua urusan pemerintahan diselenggarakan.
Meskipun pada level ini agama tidak didesentralisasi namun aspek keamanan, ketertiban, dan
pemeliharaan kerukunan menjadi dalih bagi pemerintah daerah (pemda) termasuk kepolisian
melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama warga masyarakat.
Salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh adalah tindakan Pemkot Makassar yang menerbitkan
SE kepada seluruh camat untuk mengantisipasi penyebaran Syiah. SE ini dikeluarkan dengan
alasan ajaran Syiah dapat mengganggu keutuhan NKRI. Kasus lainnya adalah tindakan Polrestabes
(Kepolisian Resor Kota Besar) Bandung yang tidak mencegah sekelompok anggota sebuah ormas
membubarkan acara diskusi tentang Ahmadiyah dengan alasan untuk mencegah bentrokan massa.
Tindakan aparatur pemerintah dan keamanan di atas mencerminkan masih kuatnya perspektif
keamanan sebagai dasar bertindak ketimbang perlindungan hak warga negara.
Tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh pemkab/pemkot paling banyak terkait dengan pelarangan
aktivitas menggunakan dalih agama tertentu sebanyak 7 (tujuh) pelaku). Selain itu, beberapa kasus
yang melibatkan pemkab/pemkot adalah tindakan pembiaran, pemaksaan pentaatan agama, dan
42

Kemajuan Tanpa Penyelesaian Akar Masalah

diskriminasi berdasarkan agama dengan masing-masing 3 (tiga) pelaku. Tindakan pemkot dan aktor
lainnya dapat dilihat secara lengkap dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 9
Bentuk Tindakan
Pelanggaran oleh
Pemkab/Pemkot

Selain pemkab/pemkot, polisi menempati posisi kedua pelaku terbanyak dari negara dengan 20
pelaku. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16 pelaku. Dari jumlah tersebut 1
(satu) pelaku melibatkan Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia), 1 (satu) pelaku
melibatkan Polda (Kepolisian Daerah), 11 pelaku melibatkan Polres (Kepolisian Resor), dan 6 (enam)
pelaku melibatkan Polsek (Kepolisian Sektor). Tindakan terbanyak yang melibatkan polisi adalah
kriminalisasi berdasarkan agama/keyakinan dengan 10 tindakan, pembiaran 7 (tujuh) tindakan,
pemaksaan pentaatan agama 1 (satu) tindakan, pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan 1
(satu) tindakan, dan penyesatan agama/keyakinan 1 (satu) tindakan.
Pada bulan Februari misalnya polisi tidak melakukan tindakan yang semestinya untuk mencegah
(membiarkan) tindakan pembubaran ibadah umat Kristiani di Jalan Pertahanan Dusun III lewat
Kantor Camat di Desa Sigara Gara Kecamatan Patumbak Deli Serdang Sumatra Utara (Sumut).
Pada bulan Juli Polsek Mimika Baru terlibat dalam penggerebekan salah satu rumah yang diketahui
dijadikan tempat untuk beribadah oleh kelompok doa aliran Hati Kudus Allah Kerahiman Ilahi yang
diduga merupakan aliran sesat.
3.4.2. Warga Masyarakat dan MUI Pelaku Terbanyak Non Negara
Sementara pada level non negara warga masyarakat baik secara individu maupun berkeompok
menjadi pelaku terbanyak (39 pelaku) diikuti MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebanyak 17 pelaku
dan pelaku tidak teridentifikasi (12 pelaku). “Warga masyarakat” merupakan anggota masyarakat di
suatu daerah terutama di level RT, RW hingga desa/kelurahan baik dalam bentuk kelompok maupun
individu-individu. Mereka tidak mewakili institusi atau menjadi bagian dari organisasi tertentu.
Tabel 4 Pelaku Pelanggaran Aktor Non Negara

Pelaku Non Negara

Kelompok

Individu

Warga masyarakat

23

16

MUI

17

Pelaku Tidak Teridentifikasi
Warga Daring

12
1

9
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FPI

6

FKUB

4

MUI Pusat

3

Forum Umat Islam

2

Simpatisan Prabowo

2

BOM PAI dan BEM UNISBA

1

Sementara itu MUI menjadi pelaku terbanyak kedua pelaku non negara dengan 17 pelaku. Jumlah
ini turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 pelaku. Dari jumlah pelaku MUI pada tahun ini
terdapat 1 (satu) pelaku melibatkan MUI Pusat dan 16 pelaku melibatkan MUI Daerah. Tindakan
terbanyak yang dilakukan MUI adalah penyesatan agama/keyakinan 13 tindakan, pembatasan/
pelarangan kegiatan keagamaan 2 (dua) tindakan, kriminalisasi berdasarkan agama/keyakinan 1
(satu) tindakan, dan pemaksaan pentaatan agama 1 (satu) tindakan.
Tingginya pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat terkait ujaran kebencian yakni
munculnya 9 (sembilan) tindakan. Tindakan lain yang juga banyak dilakukan warga masyarakat
adalah pelarangan/penghentian kegiatan keagamaan (7 pelaku) dan perusakan properti (5 pelaku).
Selain itu terdapat penyesatan agama/keyakinan dan pembatasan/penutupan/penyegelan tempat
ibadah yang dilakukan masing-masing 5 (lima) pelaku.
Bentuk pelanggaran yang disinggung di atas secara rinci dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 10
Bentuk Pelanggaran oleh
Warga Masyarakat

Bentuk Tindakan Warga Masyarakat
9

Ujaran Kebencian
8
5
4
4

Penyesatan Agama/Keyakinan
Pembatasan/Penutupan/Penyegelan Tempat Ibadah
Kriminalisasi Berdasarkan Agama/Keyakinan
Serangan Fisik
Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan

Pengusiran

2
2
2
1
1
1

Pada ranah korporasi, meski tidak banyak, kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dapat menjadi
peringatan bahwa dunia usaha dapat menjadi wilayah yang rentan terjadi pelanggaran seperti
diskriminasi, pemaksaan simbol agama, dan lain-lain. Dalam kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan
korporasi pada 2019 ini hampir semua terkait dengan upaya perusahaan menerapkan suatu aturan
namun berimplikasi pada pelanggaran hak atas KBB seperti memaksa menggunakan simbol agama
tertentu, melarang menggunakan jilbab bagi karyawan muslim, melarang ibadah dan seterusnya.

44

Kemajuan Tanpa Penyelesaian Akar Masalah

Pelaku dari korporasi tidak didominasi oleh satu perusahaan saja. Sebanyak 5 (lima) perusahaan
melakukan pelanggaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 5 Pelaku Pelanggaran Aktor Korporasi

Pelaku

Institusi

Restoran

1

Perusahaan Kosmetik

1

Perusahaan Properti

1

Hotel

1

Toko Roti

1

3.5. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran Bulanan
Jika dilihat dari sebaran peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB per bulan, maka rata-rata peristiwa
pelanggaran setiap bulannya sebanyak 15 peristiwa (18 tindakan). Pelanggaran terbanyak terjadi
pada bulan Februari dengan 22 peristiwa (25 tindakan) diikuti bulan Desember sebanyak 18
peristiwa (22 tindakan) dan bulan Mei sebanyak 18 peristiwa (20 tindakan) seperti terlihat dalam
gambar berikut:
Gambar 11
Jumlah Pelanggaran KBB Per
Bulan 2019

Tingginya pelanggaran pada bulan-bulan tersebut tidak disebabkan oleh momen tertentu seperti
pilkada (pemilihan kepala daerah). Memang pada tahun 2019 tepatnya pada bulan April berlangsung
pilpres (pemilihan presiden) dan pileg (pemilihan anggota legislatif) secara nasional dan banyak
muncul ujaran kebencian namun demikian ujaran kebencian yang terkait agama atau SARA (Suku,
Agama, Ras, dan Antar-golongan) tidak terlalu banyak sebagaimana halnya tahun-tahun sebelumnya.
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Tingginya pelanggaran pada bulan Februari paling banyak diwarnai peristiwa penyesatan terhadap
kelompok aliran di beberapa daerah dan pelarangan perayaan Hari Valentine. Adapun peristiwa
yang terkait dengan pilpres hanya ada 2 (dua) kasus yakni pelarangan terhadap Capres (calon
presiden) Prabowo melaksanakan salat Jumat di Masjid Kauman Semarang dan kasus 3 (tiga) ibu
rumah tangga yang menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong tentang Capres Jokowi.
Dilihat dari kategori pelaku per bulan maka pelaku negara paling banyak melakukan pelanggaran
pada bulan Desember (13 tindakan) lalu Februari (11 tindakan) dan Juli (9 tindakan). Sementara
pelaku non negara paling banyak melakukan pelanggaran pada bulan Mei (15 tindakan) diikuti April
(14 tindakan) kemudian November (13 tindakan) serta Januari dan Februari (masing-masing 12
tindakan). Rincian pelanggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 12 Jumlah Pelanggaran 3 Aktor Per Bulan 2019

3.6. Korban Terbanyak
Korban pelanggaran KBB oleh aktor negara, non negara, dan korporasi pada tahun 2019 ini secara
akumulatif adalah kelompok aliran yang dituduh sesat dengan jumlah menjadi korban mencapai 30
orang. Temuan ini berbeda dari tahun 2018 yang menempatkan warga masyarakat menjadi korban
terbanyak. Korban terbanyak tahun 2019 secara berturut-turut adalah umat Kristen (19 korban),
umat Islam (18 korban), dan warga masyarakat (18 korban).
Tingginya angka korban dari kelompok aliran yang dituduh sesat sangat terkait erat dengan
tingginya tindakan pengsesatan yang terjadi terutama dari aktor non negara. Selain itu, tindakan
penyesatan tidak jarang diikuti oleh tindakan pelarangan aktivitas keagamaan dan kriminalisasi
oleh aktor negara. Tren ini juga tidak bisa dilepaskan dari diefektifkannya Tim Pakem (Pengawasan
Aliran Keyakinan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat) di sejumlah daerah seperti yang terjadi
misalnya di Kab. Sarolangun, Kab. Enrekang, Kota Pekanbaru, Kab. Bekasi, dan Kota Medan. Tim
yang terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri, Kantor Kemenag, Kepolisian, dan Kesbangpol memainkan
peran melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran yang ada di masyarakat serta menentukan
aliran yang dikategorikan sesat dan tidak. Hampir semua rekomendasi tim ini menggunakan
pendapat MUI sebagai rujukan.
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Adapun tingginya jumlah korban dari umat Kristen terkait erat dengan tindakan-tindakan
pembatasan/penutupan dan penyegelan tempat ibadah seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di
Jakarta Selatan, Kota Palu, dan Indragiri Hilir. Di Kota Medan, Kab. Sijunjung, dan Kab. Dharmasraya
juga terdapat beberapa peristiwa pelarangan ibadah.
Salah satu temuan baru dalam laporan ini adalah tingginya angka korban dari umat Islam (18 korban).
Profil umat Islam sebagai korban belum pernah menonjol pada laporan di tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya tindakan pemaksaan pentaatan agama yang dilakukan oleh
beberapa Pemda pada umat Islam. Pemaksaan ini misalnya adanya aturan tentang kewajiban shalat
berjamaah dan mengaji seperti yang diberlakukan oleh Pemkab Ciamis dan Pemkab Siak. Selain
itu juga terdapat sejumlah tindakan perusakan properti yang dilakukan sejumlah aktor di masjid
seperti yang terjadi di Kab. Polewali Mandar, Kota Banda Aceh, dan Kab. Garut.
Selain menjadi pelaku, warga masyarakat juga menjadi korban pelanggaran baik sebagai kelompok
masyarakat maupun individu. Pada bulan Januari misalnya beredar surat penolakan dari Forum
Muslim Bogor (FMB) terhadap perayaan Imlek di Kota Bogor. Surat tersebut berisi ajakan kepada
umat muslim di Kota Bogor agar tidak menghadiri acara Festival Cap Go Meh (CGM).Alasan
penolakannya adalah karena acara ini, menurut FMB, melibatkan umat dari berbagai agama
termasuk Muslim.
Pada bulan Juni, muncul kasus seorang warga bernama Rahmat di Kab. Probolinggo dituding
menebar ilmu sesat akibat postingannya di media sosial. Postingan tersebut berbunyi “Islam itu
bukan ajaran, bukan ilmu, bukan pengetahuan, bukan hukum dan juga bukan agama”. Menurut
Rahmat, ia hanya menyampaikan sudut pandangnya sebagai seorang muslim tentang Islam.
Korban pelanggaran baik oleh negara, non negara, dan korporasi secara lengkap dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 6 Korban Pelanggaran KBB 2019

Kategori Korban

Aktor Negara

Aktor Non Negara

Korporasi

Jumlah

Kelompok

Individu

Kelompok

Individu

Kelompok Aliran yang
Dituduh sesat

16

2

11

1

30

Umat Kristen

6

9

4

19

Umat Islam

8

8

1

18

Warga Masyarakat

10

7

1

18

Jemaat Ahmadiyah

9

6

15

Umat Hindu

1

9

10

Tokoh Agama

1

3

6

Penganut Syiah

3

5

Korporasi

3

3

Pelajar

5

2

9
8
1

7
7
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3.6.1. Korban Perempuan
Sejak tahun 2018 laporan KBB ini juga menambahkan satu kategori khusus yakni korban dari
perempuan baik sebagai kelompok maupun individu. Hal yang sama juga dimunculkan pada
laporan tahun ini.
Dalam laporan ini ditemukan 9 (sembilan) kasus pelanggaran KBB yang menempatkan perempuan
secara khusus sebagai korban. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Seorang calon karyawati yang ditolak lamarannya oleh sebuah produsen kosmetik di
Tasikmalaya pada Februari 2019 karena berhijab

2.

Sebuah deklarasi yang dilakukan Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam
(BOMPAI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung (BEM Unisba)
terkait Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai Kawasan Wajib Berhijab.

3.

IAIN Parepare yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar yang tertuang dalam kode
etik yang berlaku di kampus ini

4.

Aisyah Tusalamah selaku Ratu Kerajaan Ubur-ubur divonis 5 (lima) bulan penjara oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang Banten pada 28 Maret 2019

5.

Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Makassar yang melarang siswanya memakai cadar dengan
alasan agar wajahnya terlihat saat proses belajar mengajar berlangsung

6.

Pada 24 Juni 2019 Kepala SDN Karangtengah III Wonosari Gunung Kidul yang membuat
aturan mewajibkan siswa-siswi baru tahun ajaran 2019-2020 untuk mengenakan pakaian
muslim. Siswa wajib mengenakan celana panjang dan siswi wajib berjilbab

7.

Seorang perempuan berinisia SM yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor pada
2 Juli 2019 karena membawa seekor anjing masuk ke salah satu masjid di Bogor

8.

Pelajar Kota Depok ditolak pihak manajemen salah satu hotel di Depok saat akan melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada akhir Oktober 2019. Penolakan berdasarkan kebijakan
dari hotel tersebut yang mensyaratkan pelarangan menggunakan hijab

9.

Kebijakan di salah satu SD di Manokwari pada Desember 2019 yang melarang siswanya
menggunakan jilbab

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan menjadi salah satu kelompok rentan sebagai
korban pelanggaran KBB. Kasus-kasus tersebut umumnya terkait dengan busana atau atribut
sebagai perempuan seperti terkait jilbab/hijab. Sebagian kalangan menggunakan kewenangannya
untuk memaksa perempuan mengenakan jilbab/hijab dan sebagian yang lain memaksa mereka
untuk menanggalkannya.
Temuan ini tidak berarti bahwa pada kasus-kasus lainnya perempuan tidak ada yang menjadi
korban. Biasanya dalam kasus-kasus pelanggaran yang menyasar korban secara umum justru
perempuan [serta anak-anak] sering menjadi korban berlapis atau mengalami kerugian yang lebih
berat ketimbang laki-laki.
3.6.2. Korban Difabel
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Korban dari kelompok difabel merupakan temuan baru pada laporan KBB tahun 2019. Kasus ini
terjadi pada bulan Januari 2019 di mana seorang penyandang difabilitas diusir keluar dari Masjid
Raya Sumatera Barat. Informasi itu pertama kali dibagikan oleh akun Instagram Abraham Ismed
yang mengakui sebagai korban diskriminasi tersebut, Minggu (20/01/2019). Dalam foto tersebut
tampak seorang penyandang disabilitas berada di sebuah masjid di Padang Sumatera Barat. Menurut
informasi yang didapat portal media Covesia Abraham dilarang menunaikan salat di dalam masjid.
"Masjid untuk siapa? Kemarin sore saya mendapat kejutan dari para petugas penjaga masjid. Saya
yang seorang pengguna kursi roda disuruh untuk turun keluar dari masjid, dengan alasan kursi roda
tidak suci dan sebagainya,” tulisnya sebagai keterangan foto. Menurut Abraham, alasan pengusiran
itu tidak logis karena sebagai penyandang diasabilitas kursi roda adalah pengganti kakinya. “Apakah
saya harus mengesot, merangkak, atau berguling-guling ke dalam masjid untuk sembayang dan
berdoa menemui Tuhan saya? Sebagai seorang muslim ini bukan pertama kali saya mendapat
diskriminasi seperti ini dari pihak masjid,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi perhatian warganet dan memunculkan banyak komentar negatif terhadap pelaku.
Kasus ini menjadi gambaran yang cukup tegas bagaimana warga berkebutuhan khusus seperti
penyandang disabilitas juga sangat rentan mengalami korban pelanggaran KBB.

3.7. Peraturan Keagamaan Bermasalah
Salah satu temuan dalam pemantauan tahun 2019 ini adalah peraturan keagamaan bermasalah.
Disebut bermasalah karena peraturan tersebut melanggar atau berpotensi melanggar KBB.
Peraturan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:
3.7.1. UU No 1 PNPS /1965 dan Pasal 156A KUHP
Undang Undang No. 1 PNPS/1965 (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156a KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) dapat disebut sebagai 2 (dua) ketentuan utama yang menjadi dasar semua
bentuk pelanggaran KBB terkait penodaan agama. Pasal 156a sendiri adalah Pasal 4 UU Penodaan
Agama yang ditambahkan dalam KUHP. Menurut Amnesty International, sejak 2005-2014, tercatat
setidaknya 106 orang yang didakwa dan dipidana menggunakan UU Penodaan Agama. UU Penodaan
Agama telah 4 (empat) kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi namun semuanya ditolak.
3.7.2. SKB Ahmadiyah dan Aturan Turunannya
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomer 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor: Kep033/A/Ja/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan
Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) dan Warga Masyarakat, biasa disebut SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, telah menjadi dasar
bagi pemerintah melakukan pembatasan JAI terutama untuk melakukan dakwah atau penyebaran
ajarannya. Namun dalam praktiknya banyak Pemda yang menerbitkan aturan daerah yang justru
melarang JAI melakukan aktifitas ibadah apapun termasuk di masjid mereka sendiri. Selain
menggunakan SKB tersebut sebagai dasar, Pemda juga kerap menggunakan fatwa MUI tahun 1984
tentang kesesatan Ahmadiyah sebagai dasar.
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3.7.3. RUU KUHP
Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) yang sedang dibahas di DPR. RUU ini dinilai banyak
kalangan bermasalah antara lain karena berpotensi melanggar hak atas KBB. Ketentuan yang
dimaksud terkait tindak pidana terhadap agama diatur pasal 304-309 RKHUP. Aliansi Nasional
Reformasi KUHP, aliansi koalisi 40 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), mengkritik RKUHP.
Pertama, kandungan pasal berbeda jauh dari standar Pasal 20 ICCPR soal konteks pelarangan
propaganda kebencian. Kedua, hanya melindungi agama yang “dianut” di Indonesia. Ketiga, belum
memuat unsur penting, yakni perbuatan “dengan sengaja” terkait tindak pidana terhadap agama.49
Menurut catatan Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan, selanjutnya disebut
Koalisi, beberapa pasal RKUHP bermasalah. Pasal 2 RKHUP, misalnya, terkait hukum yang hidup di
tengah masyarakat justru membuka celah penerapan hukum seperti yang terlihat dalam penerapan
perda-perda diskriminatif. Pasal lainnya adalah Pasal 313 RKUHP tentang “penghinaan terhadap
agama yang dianut di Indonesia”. Menurut Koalisi pasal ini sebaiknya diganti dengan “hasutan untuk
menyebarkan, menyiarkan kebencian dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi atas
dasar agama atau keyakinan atau keyakinan”. Hal ini penting untuk mencegah semakin suburnya
perpecahan serta tindakan intoleransi yang ditimbulkan oleh penggunaan politik identitas terutama
identitas agama atau keyakinan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Pasal 315 RKUHP juga bemasalah yakni pada kata “hasutan” yang sangat multitafsir. Klausul
“meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah” juga membingungkan karena tidak jelas dan
dapat ditafsirkan beragam. Pasal lainnya adalah Pasal 316 RKUHP tentang membuat gaduh di
dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung. Pasal
ini sebenarnya memiliki maksud yang baik namun kata “gaduh” dapat bersifat multi-tafsir terkait
derajat ketinggian suara sehingga dapat dikatakan gaduh. Judul Bab VII “Tindak Pidana Terhadap
Agama dan Kehidupan Beragama”, bagi Koalisi, merupakan sesuatu yang keliru karena subyek
hukum yang perlu dilindungi adalah penganut agama, warga negara Indonesia sementara agama
dan kehidupan beragama tidak dapat menjadi subyek hukum. Pasal 503 RKUHP tentang “pencurian
benda suci keagamaan” juga tidak jelas dan multi-tafsir.50
Penolakan terhadap RKUHP juga disuarakan mahasiswa. Hal ini mereka tunjukkan dengan menggelar
demonstrasi di berbagai kota pada bulan September 2019 lalu. Mereka meminta RKUHP bersama
beberapa RUU lain dihentikan pembahasannya.
Atas desakan dari berbagai pihak, Pemerintah dan DPR akhirnya menunda pengesahan RKUHP.
"Dan setelah memcermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yan berkeberatan dengan
sejumlah substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada beberapa materi yang membutuhkan
pendalaman lebih lanjut. Saya sudah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini
kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh
DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor pada 20 September 2019.51

49 Lihat https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu, diakses 22 April 2020.
50 Pernyataan Sikap Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan, 22 Juli 2019
51 Lihat https://www.cnbcindonesia.com/news/20190920142148-4-100999/catat-jokowi-minta-dpr-ri-tunda-pengesahan-ruukuhp, diakses 22 April 2020
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BAGIAN IV
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TEMUAN PRAKTIK BAIK

Praktik baik dalam pemantauan kemerdekaan beragama/berkeyakinan ini maksudnya
sebagai “segala peristiwa dan tindakan yang dilakukan, baik oleh aktor negara, non
negara maupun korporasi dengan tujuan agar tercipta pelaksanaan, penghormatan,
serta dukungan dalam mewujudkan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di
Indonesia.” Tujuan dari pemantauan praktik baik ini agar peristiwa dan tindakan
yang tercatat dalam praktik baik menjadi inspirasi bagi berbagai pihak agar lebih
menghormati hak atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) dan terbangun
toleransi antar-pemeluk agama dan keyakinan di Indonesia.
4.1. Anatomi Peristiwa Praktik Baik 2019
Dalam temuan Wahid Foundation pada 2019 peristiwa praktik baik mengalami fluktuasi dari
bulan ke bulan. Bulan dengan peristiwa praktik baik yang tinggi terjadi pada bulan Desember
dan Juni 2019.
Pada bulan Desember
2019
terjadi
67
peristiwa dengan 111
tindakan. Pada bulan
ini tindakan paling
banyak
dilakukan
aktor
negara
70
tindakan
disusul
aktor non negara
40
tindakan
dan
korporasi 1 (satu)
tindakan. Sementara 2
(dua) bentuk tindakan
yang paling banyak
dilakukan di bulan
Desember
adalah
praktik toleransi (30
tindakan) dan kebijakan non diskriminatif (27 tindakan).
Pada bulan Desember 2019 juga banyak ditemukan praktik-praktik toleransi dilakukan komunitaskomunitas muslim di seluruh Indonesia kepada saudara-saudara dari komunitas Nasrani yang
sedang merayakan Natal 2019.
Sedang kebijakan non-diskriminatif seluruhnya dilakukan aktor negara di mana pada perayaan
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Natal 2019 aparat negara mengayomi dan memfasilitasi komunitas Nasrani di Indonesia.
Wujudnya berupa pengamanan perayaan Natal dan pemberian ijin penggunaan fasilitas negara
untuk perayaan tersebut.
Selanjutnya pada Juni 2019 ditemukan 59 peristiwa dengan 78 tindakan. Tindakan paling banyak
dilakukan aktor non negara yaitu 51 tindakan dan aktor negara sebanyak 27 tindakan. Bentuk
tindakan paling banyak pada bulan ini yaitu promosi toleransi (27 tindakan) dan praktik toleransi
(21 tindakan).
Bentuk tindakan konkret dari promosi toleransi yaitu aktor negara maupun non negara menggelar
forum diskusi, seminar, kampanye atau publikasi, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolosal untuk
menyosialisasikan pentingnya toleransi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun promosi toleransi masih menjadi tindakan terbanyak yang dilaporkan di bulan Juni
2019, tim Wahid Foundation juga menemukan banyak tindakan praktik toleransi yang sudah
menjadi tradisi saat perayaan Ramadhan dan Idul Fitri 2019/ 1440 H di beberapa daerah di
Indonesia. Praktik toleransi ini misalnya kepedulian non-Muslim yang membagi makanan ringan
untuk berbuka puasa kepada yang muslim dan anjangsana antara muslim dan non-Muslim saat
Idul Fitri 1440 H tiba.

4.2. Peristiwa dalam Sebaran Wilayah
Peristiwa praktik baik yang mendukung kemajuan KBB pada 2019 ini terjadi di 32 propinsi dan
di luar negeri. Tim Wahid Foundation tidak menemukan informasi mengenai terjadinya peristiwa
praktik baik di provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun ini.

Delapan provinsi yang mendapat peringkat 10 wilayah dengan praktik baik terbanyak mengalami
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penurunan jumlah peristiwa pada 2019. Provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Sulawesi Utara (Sulut), dan Bali. Hanya 3 (tiga) provinsi
dalam 10 besar ini yang tercatat mengalami kenaikan jumlah peristiwa dibanding 2018, yaitu Papua
dari 13 menjadi 15 peristiwa, Sulsel dari 8 (delapan) menjadi 11 peristiwa, NAD dari 8 (delapan)
menjadi 11 peristiwa.
Seperti pada laporan KBB tahun 2018 besarnya peristiwa praktik baik di DKI Jakarta banyak
disumbang tindakan praktik baik yang dilakukan aktor negara dari pemerintah pusat dan aktor non
negara yang berkantor di ibukota negara tersebut. Sementara itu 6 (enam) provinsi lain yaitu Jatim,
Jabar, Jateng, DIY, Banten, dan Sulut sejak 2017 sampai 2019 bersaing menduduki peringkat 2
(dua) hingga 7 (tujuh).
Peringkat delapan di 2019 ini diduduki provinsi Papua yang pada 2018 berada di peringkat
13 sedangkan provinsi Bali dari tahun 2018 selalu menduduki peringkat 9 (sembilan). Provinsi
“pendatang baru” yang berada di peringkat 10 besar yaitu NAD dan Sulawesi Tengah (Sulteng)
dengan masing-masing 11 peristiwa. Meskipun memiliki jumlah peristiwa setara dengan
Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sulsel namun tahun 2019 ini bisa dinilai sebagai catatan terbaik
bagi NAD dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini mengingat karena sejak pemantauan praktik baik
dilakukan Wahid Foundation tahun 2015, 2 (dua) provinsi tersebut hanya berada dalam 20 besar
wilayah yang tercatat melakukan praktik baik. Kalbar dan Sulsel justru mengalami degradasi.
Sebelumnya di tahun 2018 Kalbar menempati urutan 5 (lima) dengan 31 peristiwa dan Sulsel di
urutan 11 dengan 18 peristiwa.

4.3. Tindakan Dalam Praktik Baik
Sepanjang 2019 tercatat
560 peristiwa praktik baik
KBB dengan 870 tindakan.
Tindakan terbanyak dalam
praktik baik dalam bentuk
promosi toleransi (267
tindakan), kampanye anti
radikalisme/deradikalisasi
(255 tindakan), praktik
toleransi (154 tindakan),
pencegahan dan resolusi
konflik agama/keyakinan
(119 tindakan), kebijakan
non
diskriminatif
(44
tindakan),
penegakan
hukum
(16
tindakan),
advokasi
kebijakan
(9
tindakan), dan advokasi
agama/keyakinan
(6
tindakan).
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Sedang aktor yang paling banyak melakukan tindakan pada 2019 adalah non-negara sebanyak 441
tindakan diikuti aktor negara sebanyak 424 tindakan, dan aktor korporasi sebanyak 5 (lima) tindakan.
Aktor non negara banyak berperan dalam
tindakan promosi toleransi dan praktik toleransi.
Sementara itu, aktor negara giat melakukan
kampanye
anti
radikalisme/deradikalisasi,
promosi toleransi, kebijakan non diskrimintaif,
dan penegakan hukum.
Dalam bentuk pencegahan dan resolusi konflik
agama/keyakinan keterlibatan aktor negara dan
non negara hampir seimbang, yaitu 66 tindakan
dan 52 tindakan.
Pada 2019 juga terjadi penurunan peran aktor
korporasi yaitu hanya 5 (lima) tindakan oleh 5
(lima) korporat atau turun 50% dibanding tahun
2018 yang mencatat sebanyak 10 tindakan
oleh 10 korporat.

4.4. Aktor-aktor Praktik Baik
Aktor atau pelaku tindakan dalam praktik baik 2019 ini tercatat dalam 3 (tiga) jenis, yaitu aktor
negara, non negara, dan korporasi.
4.4.1. Aktor Negara

Sebagaimana pada tahun 2018, dalam laporan KBB 2019 ini aktor negara yang paling banyak
tercatat melakukan tindakan praktik baik adalah kepolisian yaitu Polres sebanyak 42 tindakan.
Pada 2019 ini kepolisian melakukan 6 (enam) bentuk tindakan praktik baik yaitu: 1) kampanye
anti radikalisme/deradikalisasi sebanyak 37 tindakan; 2) kebijakan non diskriminatif 21 tindakan;
3) penegakan hukum 14 tindakan; 4) pencegahan dan resolusi konflik agama/keyakinan 13; 5)
promosi tolerasi 7 (tujuh) tindakan; dan 6) praktik toleransi 3 (tiga) tindakan.
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Bentuk kampanye anti radikalisme/deradikalisasi seperti dilakukan Kapolres Tanjungpinang
Kepulauan Riau AKBP Ucok Lasdin Silalahi yang mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muchlisin,
Senin (25/02/2019). Di depan pengasuh dan santri ponpes tersebut Ucok menyampaikan
pandangannya mengenai penyebaran paham radikalisme di wilayah Tanjungpinang yang sebagian
besar dilakukan melalui media sosial. Agar penyebarannya tidak semakin masif kepolisian rutin
melakukan berbagai program untuk mencegah penyebaran paham radikalisme: mulai dari
pelaksanaan Subuh Keliling dan Jumat Keliling serta sosialisasi di institusi pendidikan.
Bentuk tindakan kebijakan non diskriminatif yang juga banyak dilakukan kepolisian pada tahun
2019 antara lain berupa pengerahan 1141 personel Polda Jambi untuk mengamankan perayaan
Natal dan Tahun Baru 2020. Kepada wartawan di kota Jambi, Kamis (19/12/2019), Kapolda Jambi
Irjen Muchlis AS berharap situasi berharap Jambi dalam kondisi aman damai dan tentram saat
perayaan Natal dan tahun baru.
Pada tahun 2019 kepolisian juga banyak melakukan penegakan hukum terhadap aktor yang
melakukan penyebaran kebencian yang dapat menganggu kemerdekaan beragama/berkeyakinan.
Contoh penegakan hukum tersebut yaitu ditangkapnya Hardianor alias Nuy alias Annoy (23) oleh
Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) karena mengunggah informasi bohong dan ujaran kebencian
lewat akun Facebook-nya. Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Kalteng AKBP Muryanto menjelaskan
Hardianor diringkus di kediamannya Sabtu (25/05/2019) sekitar pukul 23.00 WITA. Dia dijemput
polisi setelah Tim Patroli Cyber Bidhumas Polda Kalteng menemukan akun Facebook dengan nama
Nuy banyak mengunggah hoaks dan ujaran kebencian terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Jenderal Tito
Karnavian. Salah satu unggahan Nuy adalah berita bohong yaitu “Presiden Jokowi Perintah Kapolri
Tembak Mati Perusuh Meskipun Cucu Nabi.”
Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan tugasnya melalui
kampanye anti radikalisme dan deradikalisasi sebanyak 36 tindakan. BNPT banyak melakukan
seminar, koordinasi, dan forum-forum antar-kementerian dan lembaga negara. Lembaga ini juga
kerap menggelar kegiatan bersama elemen-elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh
masyarakat, pemuda, dan mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu Pendidikan Anti
Radikalisme bagi mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) bertema “Ancaman Penyebaran
Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi” di Auditorium Prof Abdulkadir Muhammad SH Fakultas
Hukum Universitas Lampung, Jumat (15/03/2019). Pemateri forum ini adalah Sestama BNPT
Marsda TNI Dr A Adang Supriyadi ST MM.
Aktor negara ketiga terbanyak melakukan praktik baik yaitu TNI dengan 28 tindakan. Banyak
tindakan yang dilakukan TNI di daerah yang sifatnya mendukung tugas kementerian, Pemda atau
kepolisian dalam menjaga KBB. Dalam laporan kali ini tindakan yang dilakukan atas inisiatif TNI
semata seperti praktik toleransi yang dilakukan warga non-Muslim dan TNI Satuan Tugas (Satgas)
Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif PR 328/DGH. Mereka bahu-membahu membangun
tempat wudhu masjid Fisabilillah di Kampung Sanggaria Kabupaten Keerom Papua (03/07/ 2019).
Berikut daftar lengkap aktor negara dan jumlah tindakannya:
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Tabel 7 Jumlah Tindakan Praktik Baik Aktor Negara

Aktor Negara

Jumlah
Tindakan

Polres

42

BNPT

36

Polda

28

TNI

28

Menag/Kemenag

27

Pemkab/Pemkot

27

Polri

23

Kantor Kemenag

20

Bupati/Wabup

16

Gubernur/Wagub

15

Pemprov

13

Walikota/Wawali

13

Perguruan Tinggi Negeri

11

Duta Besar/Kedubes

7

DPR RI

6

Kesbangpol

6

Mendagri/Kemendagri

6

Menlu/Kemenlu

6

Presiden

6

Wakil Presiden

6

Mendikbud/Kemendikbud

5

Menhan/Kemenhan

5

Menkumham/KemenkumHAM

5

Badan Kepegawaain Negara

4

Kanwil Kemenag

4

Menkominfo/Kemenkominfo

4
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Menpan/KemenPAN RB

4

Menristek/Kemenristekdikti

4

MPR RI

4

UKP DKAAP

4

Menko/Kemenko Polhukam

3

Menpora/Kemenpora

3

BIN

2

BPIP

2

DPD

2

Kejaksaan Negeri

2

Komisi Aparatur Sipil Negara

2

Komisi Ombudsman RI

2

Lembaga Penyiaran

2

Lurah/Kelurahan

2

Mendes/Kemendes PDTT

2

Pengadilan Negeri

2

Wantimpres

2

Babinkamtibmas (Polisi)

1

Babinsa (TNI)

1

Polsek

1

Dinas Pendidikan

1

DPRD

1

Forkompimcam

1

KPUD

1

Menaker/Kemenaker

1

Menko/Kemenko PMK

1

MenKKP/Kemen KKP

1

Mensos/Kemensos

1
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4.4.2. Aktor Non Negara

Serupa dengan tahun 2018, 3 (tiga) besar aktor non negara yang paling banyak melakukan praktik
baik pada tahun 2019 yaitu warga lintas agama sebanyak 46 tindakan, lembaga swadaya masyarakat
35 tindakan, dan FKUB Kota/Kabupaten 31 tindakan.
Selama tahun 2019 bentuk tindakan paling banyak dilakukan warga lintas agama yaitu praktik
toleransi. Masyarakat Kampung Sawah di Bekasi Jabar terlatih hidup dalam perbedaan agama satu
sama lain. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen Protestan, dan
Katolik di pinggir Jakarta ini. Bagi orang-orang Betawi di sini toleransi bukan saja slogan tapi sudah
menjadi adat. Tiap-tiap warga baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini,
cukup dengan menerima warna-warni perbedaan sebagai kekayaan bersama. "Kalau sudah minum
air Kampung Sawah, jadilah orang Kampung Sawah," kata Agatha Ani Ketua RW 04 Kampung
Sawah di Pondok Melati, Jumat (18/01/2019).
Sementara LSM dominan melakukan promosi toleransi dengan 12 tindakan. Salah satunya dilakukan
Wahid Foundation dalam program "Sekolah Damai" yang menggandeng Lembaga Studi Sosial dan
Agama (Elsa) Semarang. Elsa mengajak puluhan siswa SMAN 13 Semarang mengenal lebih jauh
sejumlah tempat ibadah dari beberapa agama/keyakinan di Semarang (20/12/2019). Pada tiap
kunjungan tersebut para siswa, yang didampingi sejumlah guru, melakukan dialog sosial dengan
masing-masing tokoh agama.
Aktor non negara ketiga yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota/Kabupaten yang
tercatat melakukan 20 tindakan promosi toleransi melalui forum-forum yang mempertemukan
elemen warga dan tokoh lintas agama. FKUB Kulon Progo yang menggelar Kemah Pemuda Lintas
Agama, 26-27 Juli 2019 di kawasan wisata Kalibiru. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguatkan
kembali konsep toleransi dan kegotongroyongan di antara para pemuda dari berbagai latar agama.
Aktor baru yang masuk dalam sepuluh besar aktor non negara dalam praktik baik KBB 2019 ini
adalah jurnalis. Seluruh kegiatan jurnalistik pada laporan ini terkait dengan tindakan promosi
toleransi. Aktor ini telah menjalankan perannya sejak laporan ini dibuat dengan memberitakan
seluruh informasi terkait pelanggaran dan praktik baik KBB sejak awal. Namun dalam laporan
ini Wahid Foundation perlu memberi tempat khusus bagi jurnalis yang memang dengan sengaja
berinisiatif meliput tradisi-tradisi praktik baik yang tumbuh di masyarakat. Tujuan dari pemberitaan
tersebut jelas untuk melanggengkan dan menyebarkan dengan masif tradisi-tradisi baik ini atau
membangun suasana beragama yang damai dan menginspirasi kehidupan damai antar-umat
beragama di seluruh Indonesia. Contoh promosi toleransi oleh jurnalis adalah adanya berita yang
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dapat menginspirasi perdamaian hubungan
antar-umat beragama meski hal tersebut
dinilai lumrah bagi warga sekitar. Berita jenis
ini misalnya berita mengenai desa-desa toleran
yang sudah ada sejak dulu di seluruh daerah
di Indonesia, seperti Kampung Sawah Bekasi
Jabar atau penggunaan salib di pemakaman
sebuah kampung mayoritas Muslim di Jombang
Jatim. Berita lainnya adalah warga lintas agama
yang membagikan makanan berbuka bagi
warga Muslim di beberapa daerah di Indonesia.
Berikut daftar lengkap aktor non negara dan
jumlah tindakannya:
Tabel 8 Jumlah Tindakan Praktik Baik Aktor Non Negara

Aktor Non-Negara
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Jumlah
Tindakan

Warga Lintas Agama

47

Lembaga Swadaya Masyarakat

35

FKUB Kota/Kabupaten

31

Sekelompok Tokoh Lintas Agama

30

Jurnalis

22

Komunitas Pemuda

21

GP Ansor/Banser

18

Lembaga/Banom NU

17

Sekelompok Warga

17

FKUB Provinsi

14

Komunitas Katolik

14

Pelajar

12

Pondok Pesantren

12

Mahasiswa

10

PBNU

10
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Komunitas Kristen

8

Pengurus Masjid

2

Gusdurian

7

PGI

2

MUI Kabupaten/Kota

7

Dewan Masjid Indonesia

1

Perguruan Tinggi Swasta

7

FPUB

1

Tokoh Agama

7

HKBP

1

FKPT

6

Komunitas Olahraga

1

Pekerja Seni

6

Komunitas Penghayat

1

Sekelompok Tokoh Agama

6

KWI

1

Akademisi

5

LDII

1

Capres/Cawapres

5

Lembaga Penyiaran

1

Komunitas Budha

5

Organisasi Profesi

1

Partai Politik

5

PHDI

1

Individu

4

Sekelompok Tokoh Masyarakat

1

Komunitas Hindu

4

Sekelompok Tokoh Nasional

1

MUI Pusat

4

Tokoh Masyarakat

1

PP Muhammadiyah

4

Tokoh Nasional

1

Komunitas Muslim

3

Komunitas Perempuan

3

Komunitas Tionghoa

3

Majlis & Lembaga
Muhammadiyah

3

Wahid Foundation

3

FKUB Pusat

2

Guru

2

Komunitas Konghucu

2

Majelis Rakyat Papua (MRP)

2

4.4.3. Aktor Korporasi
Selain aktor negara dan non negara, aktor lain
yang menjadi fokus laporan KBB 2019 ini adalah
korporasi yaitu perusahaan yang dimiliki negara
(BUMN) maupun swasta murni. Korporasi
juga termasuk subyek hukum yang memiliki
tanggung jawab besar terhadap berlangsungnya
kemerdekaan beragama/berkeyakinan.
Dalam laporan praktik baik KBB 2019 ini
ditemukan 5 (lima) korporasi melakukan
tindakan. Korporasi yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
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Tabel 9 Praktik Baik Aktor Korporasi

Jenis Korporasi

Bentuk Tindakan

Jumlah
Tindakan

Pengembang Kawasan Industri

Praktik Toleransi

1

Agensi Model

Praktik Toleransi

1

Penyedia Layanan Jejaring Sosial

Pencegahan dan Resolusi konflik agama/ keyakinan

1

Pengembang Kawasan Industri

Promosi Toleransi

1

Layanan Jasa Keuangan

Promosi Toleransi

1

Lima aktor korporasi melakukan 5 (lima) bentuk tindakan yang beragam. Tindakan ini ada yang
dilakukan oleh korporasi sendiri dan bekerja sama dengan aktor negara maupun non negara. Salah
satu praktik baik yang dimaksud adalah praktik toleransi oleh salah satu perusahaan pengembang
kawasan industri. Perusahaan ini bekerja sama dengan aktor non negara menggelar doa bersama
untuk mendoakan korban tsunami Selat Sunda. Demikian pula halnya dengan sebuah perusahaan
agensi modeling di Jateng, bersama tokoh-tokoh lintas agama membagikan takjil kepada pengguna
jalan di Semarang.
Tindakan pencegahan dan resolusi konflik agama/keyakinan dilakukan salah satu perusahaan
jejaring media sosial. Perusahaan ini semakin memperketat kebijakan mengenai ujaran kebencian
yang ditujukan kepada kelompok agama tertentu. Melalui kebijakan ini perusahaan ini dapat
mendeteksi dan menonaktifkan sebuah akun jika terbukti melakukan ujaran kebencian.
Sementara itu dua korporasi yaitu perusahaan layanan jasa keuangan (bank) dan dan perusahaan
pengembang kawasan industrial melakukan tindakan promosi toleransi. Bersama dengan MUI
Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota, korporat ini menggelar dialog lintas agama. Bank
tersebut menggelar pasar murah di pemukiman warga saat merayakan Natal 2019.
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BAGIAN V
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ANALISIS PELANGGARAN DAN PRAKTIK BAIK

5.1. Analisis Pelanggaran
5.1.1. Faktor Politisasi Agama Berkurang
Salah satu faktor yang menjadikan jumlah pelanggaran dalam dua tahun terakhir terus mengalami
penurunan adalah semakin berkurangnya tindakan ujaran kebencian atau diskriminatif terkait
momen politik seperti pilkada, pileg dan pilpres. Pada 2019 hanya ada pilpres dan pileg, tidak ada
pilkada, namun beberapa pelanggaran terkait pilpres dan pileg masih terjadi sebelum bulan April.
Setelah itu banyak tindakan ujaran kebencian muncul terkait penghitungan suara di KPU namun
tidak terkait dengan isu hak atas KBB.
Selain itu terdapat faktor lain yang ikut andil seperti meningkatnya seruan dan deklarasi anti ujaran
kebencian dan politisasi agama. Pada bulan Maret, misalnya, juga terdapat masa tenang di mana
semua pihak dihimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan kampanye negatif. Himbauan
semacam ini juga mempengaruhi penurunan tingkat pelanggaran terutama ujaran kebencian.
Hal ini juga menandakan bahwa momen-momen politik tersebut adalah faktor yang penting
dicermati karena menjadi waktu yang rawan bagi munculnya ujaran kebencian atau diskriminasi
bernuansa politisasi agama.
5.1.2. Pelanggaran Turun Tanpa Penyelesaian Masalah Mendasar
Temuan pada tahun 2019 ini memang menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran baik
dalam jumlah peristiwa maupun tindakan. Penurunan ini juga menunjukkan adanya tren yang
berlanjut dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Namun demikian penurunan tersebut belum dapat disebut
sebagai adanya perbaikan mendasar dalam perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak KBB
di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor:
1) Masih diberlakukannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang diskriminatif
dan sangat mengintervensi kebebasan warga dalam menjalankan hak beragamanya.
UU Penodaan Agama, misalnya, meskipun sudah sejak 2011 MK menegaskan perlunya
perubahan namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Alih-alih melakukan revisi,
pemerintah dan DPR justru berusaha mengesahkan RKUHP yang didalamanya semakin
memperluas pasal-pasal diskriminatif dan memperkuat intervensi negara atas hak dan
kemerdekaan beragama/ berkeyakinan warga. Meskipun banyak kritik terhadap pasalpasal tersebut namun tidak ada perubahan yang berarti dalam rumusan yang ada di DPR
saat ini.
2) Fenomena senada terjadi di daerah. Temuan pada tahun ini memperhatikan semakin tingginya
praktik-praktik intervensi Pemda atas hak atas KBB melalui peraturan perundang-undangan.
Hal ini muncul misalnya dalam bentuk aturan-aturan daerah yang mengatur tentang ibadah
dan pentaatan agama yang merupakan wilayah privat, seperti keharusan shalat berjamaah,
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membaca Alquran, dan lain-lain. Pada tahun 2019 ini, misalnya, terdapat 18 kasus pemaksaan
pentaatan agama/keyakinan yang dilakukan oleh aktor pemerintah dan sebagian besarnya
dilakukan Pemda. Jika dilihat dalam 2 (dua) tahun terakhir tren intervensi Pemda dalam
bentuk pemaksaan pentaatan agama melalui aturan daerah ini bahkan menunjukkan adanya
peningkatan di mana pada tahun 2018 hanya ada 11 kasus.
3) Tidak efektifnya penegakan hukum (law enforcement) kepada pelaku pelanggaran dan
intoleransi berdasarkan agama. Mengacu pada temuan tahun ini maka dapat disebutkan
bahwa tingginya jumlah tindakan ujaran kebencian terutama yang dilakukan aktor non
negara menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan ini masih sangat lemah.
Ada kecendrungan terjadi pembiaran terhadap tindakan ujaran kebencian yang menyasar
kelompok-kelompok minoritas agama di satu daerah. Pembiaran ini mengakibatkan intoleransi
dalam bentuk ujaran kebencian terhadap mereka terus meningkat dari tahun ke tahun
4) Indikator lainnya yang menunjukkan belum adanya kemajuan mendasar dalam jaminan
hak KBB adalah praktik-praktik penegakan hukum yang justru menyasar minoritas agama.
Mengacu pada kasus-kasus penyesatan dan kriminalisasi berdasarkan agama/keyakinan
pada tahun ini, sebagian besar dari kasus-kasus tersebut terkait dengan tuduhan penistaan
atau penodaan agama yang dilakukan kelompok aliran atau paham minoritas dalam
internal agama. Dalam praktiknya tindakan-tindakan penyesatan dilakukan oleh kelompok
keagamaan tertentu mengatasnamakan mayoritas kemudian diikuti oleh fatwa MUI dan
selanjutnya dilakukan proses hukum oleh aparat kepolisian
5) Kasus-kasus lama belum terselesaikan. Indikator ini juga penting dijadikan acuan untuk
melihat belum adanya kemajuan mendasar dalam jaminan hak KBB di Indonesia. Seperti
juga ditegaskan dalam laporan-laporan tahun sebelumnya bahwa pemerintah masih belum
bisa menuntaskan sejumlah permasalahan pelanggaran KBB di beberapa daerah yang
sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus-kasus tersebut adalah:
- Pelarangan 21 gereja di Aceh Singkil
- Penyegelan GKI Yasmin Bogor
- Penyegelan Gereja HKBP Filadelfia Kab. Bekasi
- Permasalahan pengungsi Syiah Sampang di Jatim
- Permasalahan JAI di Mataram dan Lombok Timur NTB
Kasus-kasus tersebut hingga kini belum terselesaikan yang mengakibatkan korban terus mengalami
pelanggaran. Hingga kini tidak ada kejelasan mengenai bentuk penyelesaian yang permanen untuk
memulihkan hak-hak para korban tersebut dan terjadi impunitas terhadap para pelaku. Hal yang
terlihat justru adanya saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
5.1.3. Perluasan Ranah Pelanggaran
Tingginya angka ujaran kebencian terutama yang dilakukan aktor non-negara semakin mempertegas
bahwa penanganan atas bentuk tindakan ini harus semakin diperbaiki. Selain itu, temuan ini juga
mempertegas temuan pada tahun 2018 yang memperlihatkan adanya perluasan ranah pelanggaran
dari yang sebelumnya banyak dilakukan di ranah offline dalam bentuk tindakan fisik seperti
kekerasan, penyerangan, perusakan properti, dan seterusnya namun saat ini meluas ke ranah online
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dalam bentuk pelanggaran verbal di media sosial.
Temuan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun aturan yang melarang ujaran kebencian sudah
cukup tegas misalnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan SE Kapolri
Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian namun aturan yang ada belum
sepenuhnya ditaati dan dijalankan secara konsekuen.
5.1.4. Antara Tindakan Penyesatan dan Penegakan Hukum
Selain ujaran kebencian, tindakan penyesatan juga menjadi bentuk tindakan yang paling banyak
terjadi yang dilakukan aktor non-negara. Meski secara jumlah, turun dari angka 2018, korban
tertinggi tahun ini adalah mereka yang dituduh sesat. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya
penggunaan UU No. 1 PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP yang dapat mempidana seseorang atau
sekelompok orang karena tuduhan melakukan penodaan agama. Meski tidak semua tindakan
penyesatan berakhir ke pemidanaan, keberadaan kedua aturan tersebut memberi dasar bagi
sebagian masyarakat untuk mempersekusi kelompok lain.
Begitu pula pada ranah penegak hukum. Penggunaan kedua aturan tersebut juga semakin tinggi
akibat dari posisi hukum keduanya yang semakin kuat setelah 4 (empat) kali dilakukan uji materil
dan MK menolaknya. Pada titik ini penting ditegaskan kembali argumentasi para pengaju Uji Materil
bahwa baik UU No. 1 PNPS/1965 maupun Pasal 156A KUHP lahir dari sistem politik dan hukum
Orde Lama yang tidak demokratis sehingga kedua aturan tersebut sudah tidak sejaan dengan
kondisi plitik hukum saat ini yang sudah demokratis dan menjunjung tinggi HAM.
5.1.5 Menguatnya Pendekatan Ketertiban
Salah satu temuan yang juga penting digarisbawahi pada tahun ini adalah semakin menguatnya
pendekatan keamanan ketimbang pemenuhan hak atas KBB. Dalam banyak kasus konflik hak KBB
yang terjadi selama ini aparatus negara semakin sering menggunakan pendekatan ini. Pendekatan
ini pada pokoknya menekankan bahwa ketika terjadi konflik akibat tindakan pelanggaran KBB atau
intoleransi berdasarkan agama maka aparatus negara akan melakukan upaya penyelesaian konflik
dengan meminta korban menangguhkan meaksanakan haknya supaya pihak pelaku tidak mengulangi
atau melanjutkan tindakan pelanggaran demi terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat.
Kasus seperti ini paling sering terjadi dalam beragam sengketa hak KBB di suatu daerah di mana
aparatus pemerintah, biasanya Pemda dan aparat kepolisian, melakukan tindakan yang justru
melanggar hak KBB untuk alasan ketertiban dan keamanan. Sebagai contoh kasus ini adalah adanya
pengefektifan kembali Tim Pakem di beberapa daerah. Tim ini melakukan pengawasan terhadap
aliran yang ada di masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk melarang atau menutup kegiatan
aliran keagamaan yang mereka anggap mengganggu ketertiban. Kasus ini misalnya terjadi di Kab.
Pasuruan dan Kab. Sorolangun. Kasus lainnya adalah penghentian salah satu aliran di Kab. Tanjung
Jabung Timur dengan alasan menjaga kondusivitas. Kasus lainnya adalah penghentian kegiatan
ibadah umat Kristen di Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan
alasan untuk mencegah terjadinya keributan.
Dalih menjaga ketertiban, keamanan, mencegah keributan, menjaga kondisivitas wilayah adalah
alasan yang sering digunakan aparatus pemerintah untuk membatasi hak KBB sebagian warga
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minoritas yang ditolak atau dipermasalahkan oleh warga masyarakat lainnya. Hal ini jelas menunjukkan
bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak KBB warga masyarakat dapat dikesampingkan selama itu
untuk alasan keamanan dan ketertiban.
5.1.5 Pola Pelanggaran Berlapis
Catatan penting lain yang dapat diperoleh dari temuan tahun 2019 ini adalah tren pelanggaran
yang dilakukan bersama-sama oleh aktor negara dan non-negara yang mengakibatkan terjadinya
pelanggaran berlapis dalam satu peristiwa. Pada tahun ini cukup banyak peristiwa pelanggaran
seperti ini. Biasanya tindakan pelanggaran diawali oleh aktor non Negara kemudian diikuti oleh
tindakan lainnya oleh aktor negara. Dalam kasus lain bahkan pelanggaran dilakukan bersama-sama.
Beberapa contoh kasus yang dapat dicatat antara lain kasus pelarangan diskusi yang diselenggarakan
jemaat Ahmadiyah di Bandung pada bulan Februari di mana ada pelarangan aktifitas oleh sekelompok
ormas namun polisi justru membiarkannya dengan alasan terjadi kesepakatan acara dipercepat.
Contoh kasus lainnya berupa tindakan penyesatan yang dilakukan beberapa institusi pemerintah di
daerah bersama-sama ormas seperti MUI dan FUI yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap
Ahmadiyah di Kab. Sanggau, Kab. Sarolangun, dan Kab. Tanjung Jabung. Selain itu juga terdapat
kasus pemindahan makam warga non-Muslim di Mojokerto yang dilakukan bersma-sama oleh
warga, MUI, dan Pemerintah Desa dan masih banyak kasus lainnya.
Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan bersama-sama aktor negara dan non negara ini
seperti menjadi pola yang umum dijumpai dalam banyak kasus. Ketika terjadi tindakan penyesatan
atau penolakan terhadap suatu kelompok agama oleh warga masyarakat atau ormas, aparat
pemerintah cenderung membiarkan tindakan tersebut atau bahkan mendukung dengan melakukan
tindakan pelanggaran lain seperti kriminalisasi, penutupan tempat ibadah, dan seterusnya. Hal
inilah yang menjadikan korban mengalami pelanggaran berlapis.
5.1.5 Pemerintah Daerah Mengintervensi Pentaatan Agama
Salah satu temuan utama dalam laporan ini adalah keberadaan Pemerintah Kota (Pemkot)/
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) sebagai pelaku terbanyak dari aktor negara. Hal ini karena
Pemkot/Pemkab ditemukan banyak melakukan tindakan menerbitkan kebijakan-kebijakan
bernuansa keagamaan yang mengintervensi pentaatan agama dan dapat disebut sebagai pemaksaan
pentaatan agama. Bahan temuan pada tahun ini merupakan kelanjutan dari tren yang terjadi pada
tahun 2018 di mana Pemkab/Pemkot banyak menerbitkan kebijakan sejenis.
Pada tahun 2019 ini setidaknya ditemukan ada 10 Pemkot/Pemkab yang menerbitkan kebijakan
dimaksud yakni:
1.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau menerbitkan kebijakan absen fingerprint atau
sidik jari shalat Subuh berjamaah.

2.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerbitkan Perda tentang Bangunan Gedung terutama
terkait pengaturan tempat ibadah karena berpotensi mendiskriminasi umat agama selain
Islam.

3.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari menerbitkan SE Bupati tentang Shalat Berjamaah.
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4.

Bupati Bogor untuk menggulirkan program wajib mengaji bagi siswa setiap hari Jumat.

5.

Bupati Sampang menerbitkan kebijakan tentang kewajiban bagi semua organisasi perangkat
daerah untuk melaksanakan shalat berjamaah.

6.

Bupati Aceh Besar menerbitkan himbauan terkait penghentian penerbangan saat hari raya
Idul Fitri.

7.

Walikota Banda Aceh menerbitkan himbauan tentang penghentian segara aktivitas saat azan.

8.

Pemprov Riau dan Pemkab Siak untuk menerbitkan himbauan dan SE tentang Shalat Istisqa

9.

Pemkab Bekasi untuk menggulirkan Program Maghrib Mengaji bagi anak-anak.

10. Pemprov NAD menerbitkan kebijakan yang melarang pengajian selain ahlusunnah waljamaah
yang bersumber dari mazhab Syafi’i.
Kebijakan-kebijakan tersebut selain mengintervensi urusan agama warga masyarakat yang bukan
menjadi kewenangan negara, juga berpotensi diskriminatif dan melanggar hak KBB. Komisi negara
pemantau HAM hingga saat ini tidak ada satupun memberi perhatian terhadap fenomena tersebut.
5.1.6 Penguatan Pemahaman dan Kesadaran KBB Belum Optimal
Tingginya pelanggaran yang melibatkan Pemkab/Pemkot, polisi. dan warga masyarakat serta MUI
pada 2019 ini menandakan bahwa pemahaman dan kesadaran terkait hak atas KBB pada keempat
aktor tersebut masih rendah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa Pemda dan polisi adalah 2 (dua)
institusi negara yang paling banyak berinteraksi dengan kasus-kasus KBB. Ketika pemahaman
dan kesadaran terhadap hak KBB kedua institusi ini rendah maka pelanggaran akan terus banyak
melibatkan mereka padahal mandat mereka, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, adalah
memastikan dan menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memeluk agama dan
menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya.
Demikian halnya dengan warga masyarakat sebagaimana dilihat dari temuan ini di mana sekelompok
orang di masyarakat sering mengatasnamakan diri mewakili pemeluk agama tertentu atau klaim
mewakili kelompok mayoritas untuk membatasi hak-hak beragama kelompok lain seperti melarang
aktivitas, ujaran kebencian, menutup tempat ibadah, menyesatkan kelompok lain, dan seterusnya.
Hal ini menunjukkan bahwa mayoritarianisme masih menjadi tantangan dalam membangun
masyarakat yang toleran.
5.1.7. Minoritas, Perempuan, dan Difabel adalah Kelompok Rentan
Meskipun semua elemen masyarakat dapat menjadi korban pelanggaran KBB, namun temuan
2019 dan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok minoritas dan perempuan
merupakan 2 (dua) kelompok paling rentan menjadi korban pelanggaran KBB. Pada tahun 2019
ini bahkan muncul 1 (satu) kasus yang menunjukkan warga difabel juga menjadi kelompok rentan
baru. Kelompok minoritas menjadi rentan karena jumlah atau relasi kekuasan mereka yang lemah.
Adapun perempuan menjadi rentan karena latar belakang gender mereka sementara warga difabel
menjadi rentan karena kondisi fisik mereka. Dalam banyak kasus mereka yang paling sering
mengalami pelanggaran berlapis.
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Kelompok minoritas, perempuan dan warga difabel dalam temuan ini tidak identik dengan agama
tertentu. Artinya di mana pun kelompok minoritas, perempuan dan difabel ada, apapun agamanya,
mereka akan selalu rentan menjadi korban.

5.2. Analisis Praktik Baik
5.2.1. Tindakan dan Peristiwa Turun, Peran Negara Naik

Dibanding tahun 2018, sepanjang 2019 terjadi penurunan peristiwa dan tindakan dalam praktik
baik KBB. Jika pada tahun 2018 tercatat 783 peristiwa dengan 995 tindakan, maka pada 2019 ini
ditemukan 560 peristiwa dengan 870 tindakan. Meski menurun tapi jumlah peristiwa dan tindakan
masih lebih tinggi dari 2017.
Pada laporan KBB 2018 banyak ditemukan insiatif aktor non negara membangun harmoni dan
perdamaian guna menghadapi dampak Pilkada Jakarta 2017 yang membuat rakyat terpolarisasi
berdasar pilihan politik. Hal ini mengakibatkan tingginya tindakan aktor non negara dengan 599
tindakan dan korporasi 10 tindakan. Namun pada 2019 terjadi penurunan aktor non negara menjadi
451 tindakan dan korporasi hanya 5 (lima) tindakan.
Meski tindakan aktor non negara
dan korporasi mengalami penurunan,
namun terjadi peningkatan jumlah
tindakan oleh aktor negara. Pada
laporan praktik baik KBB 2018
aktor negara melakukan sebanyak
386 tindakan, pada 2019 meningkat
sebanyak 424 tindakan.
Pada 2019 inisiatif-inisiatif aktor
non negara dalam mengantisipasi
dampak pileg dan pilpres justru
dilakukan aktor negara. Mereka
melakukan beragam tindakan pada
saat sebelum dan sesudah pesta
demokrasi April 2019. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa
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tingginya peran negara mengakibatkan turunnya tindakan-tindakan praktik baik yang dilakukan
aktor non negara dan korporasi.
5.2.2. Penyebab Tindakan Aktor Negara Meningkat
Tingginya peran negara pada tahun 2019 ini tidak terlepas dari beberapa penyebab. Penyebab
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
A. Ancaman Terhadap Pemilu 2019
Menurut negara pileg dan pilpres yang digelar pada April 2019 berada dalam ancaman karena
merebaknya paham radikalisme. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
tantangan bangsa saat ini tidak hanya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 tetapi juga
menangkal ancaman terkait radikalisme terorisme. "Tantangan bangsa ini tidak hanya kita melihat
konteks suksesnya pileg dan pilpres, tapi berkaitan dengan ancaman-ancaman yang harus kita
cermati dengan detail. Ancaman bangsa sekarang ini adalah dalam masalah radikalisme terorisme,"
ujar Tjahjo dalam pemaparannya di Rakornas Kewaspadaan Nasional, Hotel Grand Paragon, Jakarta
Pusat, Rabu (27/03/2019).
Ancaman akan maraknya radikalisme ini juga disampaikan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan RI
Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Ia mengungkap beberapa ancaman berbahaya yang dihadapi
Indonesia yaitu terorisme, bencana alam, narkoba hingga kejahatan cyber. Menurut Ryamizard dalam
Rapat Pleno Khusus MPR RI tentang 'Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara' di Kompleks
Parlemen Senayan (27/02) ancaman terorisme adalah yang paling menakutkan. Ini karena para
teroris tersebut melakukan pengubahan mindset masyarakat dan jika dibiarkan bisa mengancam
keutuhan negara. Ryamizard menuturkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menangkal ancaman terorisme. Menurutnya
radikalisme bisa diluluhkan dengan program deradikalisasi.
Tampak pada 2019 dalam menghadapi ancaman radikalisme aktor-aktor negara banyak melakukan
tindakan kampanye anti radikalisme/deradikalisasi dan promosi toleransi di banyak daerah.
B. Radikalisme Meningkatkan Tindakan Kepolisian dan BNPT
B.1. Tindakan BNPT Meningkat
Kekhawatiran para aktor negara terhadap ancaman radikalisme itu membuat lembaga negara
yang didapuk menangani masalah radikalisme yaitu BNPT mengalami kenaikan jumlah tindakan
cukup signifikan. Di tahun 2018 BNPT hanya melakukan 6 (enam) tindakan dan di tahun
2019 lembaga ini berada di posisi kedua aktor negara dengan tindakan terbanyak yaitu 36
tindakan. Seluruh tindakan yang dilakukan BNPT terkait dengan bentuk tindakan kampanye
anti radikalisme/deradikalisasi. Demikian pula aktor kepolisian dan TNI hingga dari tingkat
pusat hingga kabupaten/ kota serta kementerian dan lembaga negara lainnya bahu-membahu
mengampanyekan anti radikalisme dan deradikalisasi.
Peran BNPT terus meningkat setelah disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang
Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil
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Negara pada 12 November 2019. Surat Keputusan tersebut ditandatangani 6 (enam) kementerian
dan 5 (lima) lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama
(Kemenag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB), Kemendikbud, Badan Intelijen Negara (BIN), BNPT, Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dalam pemantauan Wahid Foundation dari bulan November hingga Desember 2019 pemerintah
kerap menggelar kegiatan terkait kampanye anti radikalisme dan deradikalisasi.
B. 2. Tindakan Kepolisian Naik
Naiknya jumlah tindakan juga terjadi pada aparat keamanan negara yaitu kepolisian. Jika seluruh
organisasi kepolisian dari tingkat pusat (Mabes Polri), kepolisian wilayah propinsi (Polda),
kepolisian wilayah kabupaten/kota (Polres), wilayah kecamatan (Polsek), hingga kelurahan/desa
(Babinkamtibmas) diakumulasi maka didapatkan 95 tindakan. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2018
yang hanya mencatat 90 tindakan.
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Bentuk tindakan dari kepolisian yang membuat peran negara meningkat pada 2019 ini yaitu
kebijakan non diskriminatif sebanyak 44 tindakan dan penegakan hukum berjumlah 16 tindakan
(Lihat gambar: Bentuk Tindakan Berdasar Aktor Praktik Baik KBB 2019). Contoh tindakan
kebijakan non diskriminatif, yaitu tindakan-tindakan aktor negara dalam membangun dan
menjaga kemerdekaan beragama, yang rutin dijalankan tiap tahun adalah penjagaan aparat polisi
dan militer terhadap jalannya perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi,
Waisak, dan lain-lain.
Kebijakan non diskriminatif lain yang patut diapresiasi adalah keputusan Mabes Polri yang
memastikan penghayat keyakinan di Indonesia tetap bisa mendaftar menjadi anggota kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo pada Kamis
(25/07/2019) mengatakan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) point b Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana calon anggota kepolisian harus
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga seluruh agama termasuk aliran
keyakinan yang diakui undang-undang bisa mendaftar.
Tingginya tindakan aktor negara juga disumbang penegakan hukum oleh kepolisian dan aktor negara
lainnya terhadap pelaku ujaran kebencian yang banyak terjadi pada bulan April dan Mei 2019.
Ujaran kebencian terkait dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Dari 16 tindakan
penegakan hukum terdapat 12 tindakan dengan tujuan melawan penyebaran kabar bohong (hoaks)
dan ujaran kebencian yang dapat merusak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.
Seperti tindakan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama tim Polda Jatim dan
Polrestabes Surabaya yang menangkap pasangan suami istri diduga penyebar ujaran kebencian di
media sosial pada Sabtu (06/04/2019). Keduanya ditangkap terkait kepemilikan akun Facebook
bernama Antonio Banerra yang mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan SARA yang viral
di media sosial. Pelaku menyebut menginginkan Prabowo menang dan bila perlu mengulang tragedi
kerusuhan dan pemerkosaan massal pada Mei 1998. Ia juga bahkan mengancam perempuan etnis
Tionghoa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan
SARA di Facebook dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Penegakan hukum lainnya dilakukan aparat kepolisian Polda Aceh yang menangkap seorang
PNS yang bertugas di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Sabtu
(25/05/2019) sekitar pukul 22.30 WIB. Polisi menduga PNS berinisial KS itu menyebarkan ujaran
73

Laporan Tahunan

Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia

kebencian di media sosial terhadap Kepala Negera melalui akun Facebook miliknya, Kasman Abdya.
Akun Kasman Abdya tersebut juga dianggap telah menyebarkan berita hoaks dan provokasi yang
dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan SARA. Dalam status Facebooknya, akun Kasman Abdya membagikan video tentang
syukuran kemenangan pasangan 01 Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019. Kasman menulis status
“Pesta seusai membantai umat Islam dalam masjid, persis tarian PKI di Lubang Buaya
5.2.3. Promosi Toleransi Tetap Tertinggi
Meski mengalami penurunan jumlah tindakan dari 545 tindakan pada 2018 menjadi 267 tindakan
pada 2019, promosi toleransi tetap menduduki posisi pertama (Lihat gambar: Bentuk Tindakan
Berdasar Aktor Praktik Baik KBB 2019).
Penyebab tingginya promosi toleransi karena pada 2019 Indonesia memasuki tahun politik dengan
digelarnya pilpres dan pileg. Dua pasangan calon presiden wapres yang lolos dalam kontestasi Pilpres
2019 memiliki pengikut fanatik hingga membuat polarisasi makin mengental dalam masyarakat.
Risiko pengubuan berlarut dapat berakibat pada disintegrasi bangsa.
Sejumlah aktor yang khawatir akan ancaman ini, baik aktor negara, non negara, dan korporasi
menggelar sejumlah forum dialog, seminar, pernyataan sikap saat sebelum dan sesudah Pileg
dan Pilpres 2019. Pesan utama forum-forum itu berkisar pada pentingnya tolerasi, menghargai
dan menghormati perbedaan baik itu perbedaan pandangan, ras maupun pilihan politik. Selain
itu elit politik dan masyarakat diharap untuk tetap menjaga perdamaian dan harmoni kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Seperti Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) yang menggelar doa bersama
atau istighotsah mendoakan negara Indonesia. Istighotsah mengangkat tema “Istighotsah untuk
Indonesia Aman dan Damai” digelar pada Rabu, 20 Februari 2019 di Halaman Gedung PBNU, Jalan
Kramat Raya No 164 Jakarta jam 19.30 WIB. ”Istighatsah ini bagian dari ikhtiyar ulama NU untuk
keamanan dan kedamaian Indonesia. Mengingat eskalasi politik semakin memanas menjelang
pilpres,” kata Ustaz Abdul Muiz Ali di PBNU, Senin (18/02/2019).
Tindakan serupa dilakukan Kantor Kemenag Grobogan dengan menggelar Dialog Tokoh Lintas
Agama bertema “Merajut Persaudaraan Pasca Pemilu Tahun 2019” di Purwodadi, Selasa (30/04).
Tujuan diselenggaraknya dialog itu salah satunya adalah untuk mempererat tali silahturahim Pasca
pelaksanaan pemilu Pilpres-Pileg 2019.
“Kami mengundang 100 peserta yang terdiri dari 19 Kepala KUA, 19 Penyuluh Agama Islam, FKDT
terkait, tokoh agama serta FKUB. Dengan mengundang narasumber yang berkompeten dari FKUB
Provinsi Jawa Tengah, Polres Grobogan dan Kepala Kemenag Kab. Grobogan,” ungkap Kasubag TU
Kankemenag Grobogan Ali Ichwan.
Seruan rekonsiliasi pasca pilpres juga disampaikan LSM. Direktur Eksekutif Political and Public
Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa proses rekonsiliasi sosial pasca Pilpres 2019
seharusnya tak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saja (05/07/19).
Jerry mengatakan proses rekonsiliasi oleh tokoh agama dan masyarakat harus diarahkan untuk
menciptakan harmonisasi, toleransi, dan integrasi.
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5.2.4. Juni, Desember, Bulan Praktik Baik
Dalam laporan KBB 2019 ini 2 (dua) bulan paling banyak terjadi peristiwa praktik baik yaitu pada Juni
59 tindakan dan pada Desember 67 tindakan. Tingginya praktik baik berhubungan dengan adanya
perayaan hari besar agama di kedua bulan tersebut. Pada 03-04 Juni 2019 umat Islam merayakan
Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan pada 25 Desember 2019 umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal.
Seperti tahun sebelumnya, pada hari-hari besar agama banyak terjadi praktik toleransi yang
dilakukan antar umat beragama seperti saling mengunjungi antar umat beragama, memberi makan
kepada umat beragama yang sedang melaksanakan ibadah, berpartisipasi dalam penyelenggaran
hari raya, dan menjaga keamanan dan kelancaran beribadah umat beragama lain. Praktik yang
dimaksud seperti dilakukan pemuda-pemudi dari Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha,
yang sudah berada sejak pukul 05.30 WIT di sekitar Lapangan Timika, Kota Timika, Papua. Mereka
hadir untuk ikut membantu mengamankan pelaksanaan shalat Idul Fitri 1440 H bagi umat Muslim
di lapangan tersebut, Rabu (05/06/2019). Mereka juga terlihat mengatur kendaraan roda dua milik
umat Muslim yang terparkir di Jalan Budi Utomo, hingga depan Graha Eme Neme Yauware. Selain
itu, ada juga sejumlah ormas dan komunitas, seperti Komunitas Pemuda Kei, dan Komunitas Rosi
46 yang juga ikut mengamankan pelaksanaan shalat Id.
Selain di Lapangan Timika Indah, shalat Id juga berlangsung di 69 masjid yang tersebar di Mimika.
Setelah shalat Id, tradisi silaturrahmi terlihat sangat baik. Mereka yang tidak merayakan Lebaran
datang ke rumah yang merayakan untuk memberikan ucapan selamat. Tradisi silaturahim ini sangat
kental di Papua, termasuk di Timika Kabupaten Mimika. Tak hanya saat Lebaran saja, tetapi di hari
raya keagamaan umat lainnya tradisi ini juga dilakukan. Seperti yang diungkapkan Spedy Paereng.
Spedy, seorang pemuda yang aktif di gereja, berkunjung ke teman yang beragama Muslim untuk
memberikan selamat Idul Fitri setiap tahun. Begitupun saat dirinya merayakan Natal. Teman-temannya
dari Muslim, kata Spedy, juga bersilaturahim ke rumahnya untuk memberikan ucapan selamat.
Ketika Natal tiba sejumlah warga lintas agama di Surabaya menggelar kolaborasi kesenian antara
Hadroh Assyuban dengan paduan suara Gereja Kristus Raja Surabaya. Pimpinan Hadroh Nurcholis
mengatakan momen kolaborasi tersebut merupakan bentuk dialog toleransi antar umat beragama.
"Memang yang namanya toleransi itukan sering digaungkan. Kalau prinsip kami adalah selain
didialogkan juga dilakukan," (03/12/2019). Tujuan kolaborasi tersebut bertujuan untuk menangkal
intoleransi dan ekstremisme yang makin hari menggeliat di dalam kehidupan masyarakat.
5.2.5. Praktik Baik di Papua Naik
Papua menjadi perhatian pada laporan KBB kali ini karena jumlah peristiwa praktik baik yang naik
dari tahun 2018 dari 13 peristiwa menjadi 15 peristiwa pada 2019. Ditambah kondisi provinsi
paling timur Indonesia itu juga mencipta peristiwa-peristiwa praktik baik di di beberapa daerah di
luar Papua. Di Jakarta sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Senin (09/09/2019). Mereka menyerukan perdamaian di Papua.
Hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selaku tuan rumah, Pdt Gomar Gultom (PGI), Romo Heri
Wibowo (KWI), Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (PGI Biro Papua), Anyir Sulaiman
(UKI), Alissa Wahid (GNI), dan Usman Hamid (Amnesty International). Seruan untuk Papua damai
dibacakan bergantian oleh seluruh tokoh yang hadir. Aktor negara juga turut ambil bagian di
mana wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin menerima para pendeta dari Papua di kediamannya
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di Menteng Jakarta, Kamis (05/09/2019). Wapres dan para pendeta Papua berdialog mengenai
situasi keamanan di sana.
Begitu besarnya perhatian seluruh komponen bangsa tidak lepas dari peristiwa diskriminasi ras
yang terjadi terhadap warga Papua di beberapa tempat di pulau Jawa pada Agustus 2019. Kejadian
di pulau Jawa membuat warga Papua dan Papua Barat bergolak. Peristiwa tersebut dikhawatirkan
memicu konflik sektarian di Papua. Guna meredam permasalahan dan agar konflik tidak berlarut
maka sejumlah praktik baik KBB banyak dilakukan aktor negara dan non negara di Papua dan
seluruh Indonesia. Kemenag melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen kembali
menggelontorkan dana bantuan bagi gereja di Papua. Pemberian dana itu dilakukan oleh Kepala
Kanwil Kemenag Papua Amsal Yowei di Jayapura.
"Dalam upaya membangun tempat ibadah yang layak dan baik bagi umat ini, selain kemampuan
swadaya, jemaah juga membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah," ungkap
Amsal Yowei dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/09/2019).
Selain pembangunan fisik, digelar pula forum-forum yang mempertemukan warga lintas agama.
Seperti Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 713/Satya Tama bersama Pemda
Kabupaten Keerom, tokoh agama, dan warga masyarakat perbatasan negara RI - Papua Nugini (PNG)
menggelar doa bersama lintas agama pada (25/09/ 2019) menyikapi situasi yang belum kondusif
pasca demo yang menelan korban jiwa di Jayapura dan Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Aktor non negara yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) juga mencegah terjadinya perpecahan
di masyarakat akibat aksi rasisme dan isu radikalisme yang belakangan berkembang di Bumi
Cenderawasih. Kelompok Kerja (Pokja) Keagamaan MRP menggelar dialog tentang "Peran Lembaga
Keagamaan dalam Menjaga Kerukunan Hidup Umat Beragama di Tanah Papua" bersama para tokoh
agama di Timika, Jumat (8/11). Kegiatan tersebut menggandeng FKUB di Kabupaten Mimika yang
mewadahi agama-agama dalam membina kerukunan serta kebersamaan antar-umat beragama.
5.2.6. Jurnalis Pelaku Promosi Toleransi
Sebagian besar data laporan ini berasal dari media yang diberitakan para jurnalis. Kita harus mengakui
jurnalis berperan besar dalam mengarusutamakan informasi dan kondisi toleransi di masyarakat.
Meskipun praktik-praktik toleransi yang sudah lama dilakukan masyarakat berulangkali diberitakan
namun pemberitaan ini perlu dilihat sebagai bentuk kerja keras mengglorifikasi kabar praktikpraktik baik toleransi di Indonesia. Jurnalis seolah tidak mau kalah dengan peristiwa yang membuat
pembaca menjadi pesimis maka diberitakan sejumlah peristiwa yang membangkitkan optimisme
dan inspirasi dalam membangun kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.
Sebagai penghargaan atas kerja jurnalis yang selalu mempromosikan toleransi beragama dengan
mengangkat praktik-praktik kerukunan antar-umat beragama yang sudah mentradisi di suatu
daera, Wahid Foundation juga memasukkan tindakan para jurnalis itu. Dalam praktik baik KBB
2019 ini terdapat 22 tindakan praktik baik yang dilakukan para jurnalis. Tindakan yang masuk
dalam bentuk promosi toleransi tersebut berada dalam 5 (lima) besar aktor non negara pelaku
praktik baik KBB 2019.
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REKOMENDASI

Memperhatikan temuan-temuan tersebut Wahid Foundation merekomendasikan
beberapa hal kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:
A.

Pemerintah Pusat dan DPR
1.

Mendesak kepada Presiden dan DPR untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 yang mengamanatkan revisi terhadap UU No. 1
PNPS/1965 tentang Penodaan Agama mengingat Undang-Undang tersebut sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

2.

Mendesak DPR untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU KUHP karena masih
mengandung pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak KBB dan diskriminatif.

3.

Mendesak DPR untuk transparan dalam proses pembahasan termasuk memberikan
akses publik terhadap draft terbaru RUU KUHP sehingga publik dapat memberikan
masukan perbaikan.

4.

Mendesak kepada Presiden segera memanggil Gubernur NTB dan Gubernur Jatim untuk
meminta para gubernur segera menuntaskan pembiaran terhadap warga JAI di Transito
Mataram dan warga Syiah Sampang di Rusun Jemundo Sidoarjo.

5.

Mendesak kepada Presiden untuk memanggil Gubernur NAD dan Gubernur Jabar untuk
meminta para gubernur segera menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin Bogor, HKBP
Filadelfia Bekasi, dan kasus Aceh Singkil.

6.

Mendesak kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan kajian terhadap SKB
3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah untuk melihat efektifitas implementasi serta
implikasinya terhadap jaminan pemenuhan hak KBB warga JAI.

7.

Mendesak kepada Kemenag dan Kemendagri untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan
Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9/No. 8 Th. 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat baik terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemda dalam menciptakan kerukunan umat beragama maupun tugas dan fungsi FKUB
dalam mencegah dan merespon konflik antar agama serta perizinan rumah ibadah. Hal
ini sangat penting mengingat masih banyaknya proses perizinan rumah ibadah yang
memicu konflik di berbagai daerah.

8.

Mendorong Kemenag dan Kemendagri untuk meningkatkan pemahaman dan
kemampuan anggota FKUB di berbagai daerah dalam penganan konflik antar-agama.

9.

Mendorong

Kemenag

mengintensifkan

program-program

pertemuan

berbasis
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kabupaten/kota baik antar-pemuka maupun umat beragama tentang berbagai
permasalahan keagamaan di daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip toleransi.
10. Mendesak kepada Kemendagri untuk mengefektifkan fungsi peninjauan berbagai
kebijakan daerah bernuansa agama yang mengandung konten diskriminatif dan
mengintervensi hak KBB seperti aturan-aturan kepala daerah terkait kewajiban shalat
berjamaah, kewajiban mengaji, dan lain-lain.
11. Mendesak Kemendagri untuk menerbitkan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
HAM terkait mekanisme dan prosedur penerbitan aturan-aturan daerah guna mencegah
lahirnya aturan yang tidak sejalan dengan prinsip HAM tersebut.
12. Mendesak Kemenag dan Kemendikbud serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) untuk melakukan pengarusutamaan toleransi, moderasi beragama,
dan penghormatan hak KBB dalam kurikulum di berbagai tingkatan, termasuk di berbagai
kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Rohis, Pramuka, PMR, dan lainnya.
13. Mendorong Kemendikbud membuat alat dan mekanisme pengawasan atas tindakantindakan diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan keyakinan yang terjadi di
satuan-satuan pendidikan dan memberikan sanksi yang sesuai bila hal tersebut terjadi.
14. Mendorong Pemerintah Pusat untuk secara rutin memberi penghargaan kepada kepala
daerah yang terbukti mendukung dan menjamin hak atas KBB di daerahnya melalui
kebijakan-kebijakan yang diterbitkan.

B.

Mahkamah Agung
15. Mendorong Mahkaman Agung (MA) meningkatkan pengawasan dan perlindungan
keamanan terhadap para hakim yang menangani kasus-kasus bernuansa keagamaan untuk
menghindari para hakim ditekan kelompok-kelompok tertentu dalam proses persidangan.

C.

Institusi Kepolisian
16. Mendesak Mabes Polri untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan personil
kepolisian agar dalam penanganan ujaran kebencian tidak melanggar hak-hak KBB.
17. Mendesak kepada Kapolri untuk menerbitkan panduan praktis dan sejalan dengan
prinsip-prinsip HAM bagi para personil kepolisian dalam penanganan kasus-kasus
hukum terkait hak beragama.
18. Mendesak kepada Mabes Polri untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan
personil kepolisian terutama pada level resor (Polres) dan sektor (Polsek) agar lebih
menghormati dan mengedepankan pemenuhan hak atas KBB dalam menangani kasuskasus terkait tuduhan penodaan agama serta tidak mudah mengikuti desakan kelompok
mayoritas untuk melakukan proses hukum terhadap tertuduh penodaan agama.
19. Mendesak Kapolri untuk memperkuat pemahaman anggota kepolisian tentang hak
dan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kurikulum pendidikan kepolisian
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sehingga melahirkan anggota-anggota kepolisian yang mampu menerapkan prinsipprinsip HAM khususnya hak atas KBB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
20. Mendesak kepada Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek untuk mengedepankan Perkap
(Peraturan Kapolri) Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terkait
restorative justice dalam penanganan kasus-kasus hukum terkait hubungan antaragama di masyarakat.
21. Mendesak kepada Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek untuk meningkatkan
pelaksanaan dan pemantauan Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian, baik
kepada internal institusi kepolisian maupun kepada masyarakat.
Mendorong pimpinan kepolisian untuk secara rutin memberi penghargaan kepada
anggota kepolisian yang pro terhadap pemenuh.

D.

Institusi Kejaksaan
22. Mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat SOP pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Pakem yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
23. Mendorong Kejagung untuk membuat mekanisme pengawasan yang sejalan dengan
prinsip-prinsip HAM terhadap pelaksaanaan fungsi Bakorpakem (Badan Koordinasi
Pengawasan Aliran Keyakinan dan Keagamaan) untuk menghindari diskriminasi dan
pelanggaran terhadap hak atas KBB warga negara.

E.

Pemerintah Daerah
24. Mendesak kepada Pemerintah Pemda tersebut di bawah ini untuk meninjau dan
mencabut aturan-aturan daerah bernuansa keagamaan karena berpotensi melanggar
hak KBB. Daerah-daerah tersebut adalah:
1)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau untuk meninjau kebijakan
absen fingerprint atau sidik jari salat subuh berjamaah di masjid khusus untuk
pejabat eselon II karena melanggar kemerdekaan beragama aparat Pemda dalam
menjalankan keyakinan yang dianutnya.

2)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk meninjau Perda tentang Bangunan
Gedung terutama terkait pengaturan tempat ibadah karena berpotensi
mendiskriminasi umat agama selain Islam.

3)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk mencabut SE Bupati tentang
Shalat Berjamaah karena berpotensi diskriminatif dan mengintervensi kemerdekaan
warga dalam melaksanakan ajaran agama Islam.

4)

Bupati Bogor untuk meninjau program wajib mengaji bagi siswa setiap hari Jumat
karena kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar kemerdekaan beragama
siswa dalam melaksanakan ajaran agama Islam

5)

Bupati Sampang untuk meninjau kebijakan tentang kewajiban bagi semua organisasi
perangkat daerah untuk melaksanakan shalat berjamaah karena kebijakan tersebut
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diskriminatif dan melanggar kemerdekaan beragama aparatus Pemkab untuk
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
6)

Bupati Aceh Besar untuk meninjau himbauan terkait penghentian penerbangan
saat hari raya Idul Fitri karena berpotensi diskriminatif dan melanggar kemerdekaan
warga melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya.

7)

Walikota Banda Aceh untuk meninjau himbauan tentang penghentian segara
aktifitas saat azan karena melanggar kemerdekaan beragama warga untuk
menjalankan keyakinan agama yang dianutnya.

8)

Pemprov Riau dan Pemkab Siak untuk meninjau himbauan dan SE tentang Shalat
Istisqa karena melanggar kemerdekaan warga dalam menjalankan keyakinannya.

9)

Pemkab Bekasi untuk meninjau Program Magrib Mengaji bagi anak-anak karena
diskriminatif dan melanggar kemerdekaan warga masyarakat untuk menjalankan
ajaran agama yang dianutnya.

10) Pemprov NAD untuk mencabut kebijakan yang melarang pengajian selain
ahlusunah waljamaah yang bersumber dari madzhab Syafi’i karena diskriminatif
bagi sebagian warga muslim.
11) Bupati Bantul untuk mencabut Surat Keputusan (SK) yang mencabut IMB rumah
ibadah di Bandut Lor karena pencabutan tersebut melanggar hak memiliki tempat
ibadah sebagian warga masyarakat.
25. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyelesaikan permasalahan JAI di
Transito, RSUD Mataram, dan Lombok Timur dengan memulihkan berbagai hak mereka
yang terlanggar termasuk hak atas rasa aman dan perumahan yang layak.
26. Mendesak Pemprov untuk segera menyelesaikan permasalahan warga Syiah yang
menjadi pengungsi di Rusun Jemundo dengan memulihkan berbagai hak mereka yang
terlanggar termasuk hak atas rasa aman dan perumahan yang layak.
27. Mendesak Pemkot Kota Bogor untuk segera menuntaskan secara permanen dan adil
permasalahan GKI Yasmin.
28. Mendesak Pemkab Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan secara
permanen dan adil pada permasalahan HKBP Filadelfia.

F.

Komisi-komisi Negara
29. Mendesak Komnas HAM untuk lebih serius menggunakan fungsi pemantauan atas
berbagai kasus pelanggaran hak KBB baik yang diadukan maupun tidak.
30. Mendesak Komnas HAM untuk menagih komitmen Pemerintah dalam menuntaskan
kasus-kasus peanggaran hak KBB yang lama belum terselesaikan seperti kasus JAI di
Mataram, Syiah Sampang, dan kasus gereja-gereja di Aceh Singkil.
31. Mendorong Komnas Perempuan untuk mendalami temuan-temuan dalam laporan
ini tentang kebijakan-kebijakan daerah bernuansa keagamaan serta memberikan
rekomendasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM kepada daerah yang bersangkutan
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32. Mendorong Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus
diskriminasi terhadap perempuan yang ada dalam laporan ini serta mengeluarkan
rekomendasi penyelesaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
33. Mendorong Ombudsman RI melalui inisiatif sendiri melakukan pemantauan atas
berbagai kebijakan daerah yang bernuansa keagamaan yang ada dalam laporan ini
karena berpotensi telah terjadi maladministrasi baik dalam proses penerbitan maupun
pelaksanaannya.
34. Mendorong Komisi Kepolisian Nasional meningkatkan fungsi pengawasan atas personil
kepolisian terutama pada level resort dan sektor untuk memastikan pelaksanaan tugas
dan fungsi kepolisian terutama dalam menanganai kasus-kasus bernuansa agama sudah
sejalan dengan hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hak atas KBB.
35. Mendorong Komisi Kejaksaan untuk meningkatkan peran pengawasan atas keberadaan
Tim Pakem di daerah-daerah karena terindikasi telah terjadi praktik-praktik pelanggaran
atas hak KBB.
36. Mendesak Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan pada para hakim yang menangani
kasus-kasus kriminalisasi berbasis agama dan keyakinan serta memberikan rekomendasi
sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam proses peradilan.
37. Mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk meningkatkan
fungsi pengawasan terhadap situs-situs yang menyebarkan kebencian berbasis agama
dan keyakinan dan memberikan rekomendasi yang sesuai bila ada pelanggaran kaidah
jurnalistik.

G.

Partai Politik
38. Mendesak partai politik untuk melakukan pengarusutamaan HAM dan hak KBB dalam
proses rekrutmen calon eksekutif dan anggota legislatif serta memberikan pelatihanpelatihan intensif kepada para anggota dan pengurus partai.

H.

Organisasi Keagamaan dan Majelis Agama
39. Mendorong organisasi keagamaan untuk mengintensifkan pertemuan lintas tokoh dan
umat beragama untuk mengurangi berbagai kesalahpahaman terutama terkait pendirian
rumah ibadah.
40. Mendorong majelis-majelis agama untuk meningkatkan kerja sama lintas agama
dalam berbagai program sosial kemasyarakatan sebagai wadah meningkatkan
kesalingpemahaman dan penerimaan antar-agama.
41. Mendorong organisasi-organisasi keagamaan meningkatkan sikap toleransi dan
penghormatan hak beragama kepada pengikutnya serta menghindarkan diri dari
tindakan persekusi kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan dan mencegah tindak
kekerasan kepada kelompok lain baik secara fisik maupun dalam bentuk penyebaran
kebencian.
83

Laporan Tahunan

Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia

42. Mendorong organisasi keagamaan meningkatkan pemahaman umat untuk menghindari
menjadikan agama sebagai alat politik praktis termasuk menghindari persekusi dan
ujaran kebencian serta menyebarkan hoax.

I.

Perguruan Tinggi
43. Mendesak Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk mendukung
pengarusutamaan anti diskriminasi dan anti intoleransi baik dalam kurikulum maupun
proses pembelajaran.
44. Mendorong Perguruan Tinggi untuk terlibat dalam pendampingan kasus-kasus KBB dan
menjadikannya sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
45. Mendorong Perguruan Tinggi di berbagai daerah melakukan kajian terhadap berbagai
permasalahan keagamaan di daerahnya serta memberikan rekomendasi kebijakan yang
sejalan dengan prinsip HAM kepada pemda setempat.
46. Mendorong Perguruan Tinggi untuk mengintensifkan kelas-kelas pemikiran kritis (critical
thinking) untuk menumbuhkan daya kritis civitas akademika terhadap isu-isu KBB.

J.

Organisasi Masyarakat Sipil
47. Mendorong Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terus melakukan pemantauan dan
laporan pemantauan terkait pemenuhan hak-hak KBB di Indonesia.
48. Mendorong OMS melakukan pendampingan kasus-kasus pelanggaran KBB di Indonesia
dan membagun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam
langkah-langkah penyelesaian.
49. Mendukung OMS yang bergerak di isu KBB terus mengkampanyekan bahaya politisasi
agama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat, khususnya kepada
siswa-siswi di sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi.

K.

Warga Masyarakat
50. Mendorong warga masyarakat untuk mengintensifkan pertemuan atau forum warga
untuk membahas berbagai permasalahan keagamaan guna menghindari praktik main
hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah.
51. Mendorong kepengurusan RT dan RW untuk menjalin kerja sama dengan OMS yang
bergerak dalam isu KBB untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan toleransi dan anti
diskriminasi serta mengembangkan sikap dewasa dan saling menghormati warga lain
yang memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda.
52. Mendesak warga masyarakat untuk selalu mengedepankan dialog, mediasi atau caracara damai lainnya jika merasakan ketidaksetujuan atau ketersinggungan terhadap
sikap, ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh warga lain yang memiliki keyakinan
atau pandangan yang berbeda.
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53. Menghimbau kelompok kelompok masyarakat yang berada dalam posisi mayoritas
untuk selalu mengembangkan sikap melindungi, menerima, dan tenggang rasa terhadap
mereka yang berada dalam posisi minoritas. Kepada kelompok minoritas dapat terus
mengembangkan sikap membaur dan kesediaan berkomunikasi dengan warga lainnya
serta menghindari gaya hidup eksklusif dan pergaulan tertutup dari warga lainnya.
54. Mendorong kepengurusan RT dan RW untuk meningkatkan fungsi pengawasan sosial
untuk mencegah individu maupun kelompok-kelompok intoleran dan radikal melakukan
pelanggaran KBB di lingkungannya masing-masing.
55. Menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengembangkan budaya dan nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong dan musyawarah mufakat demi menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa.
56. Mendorong warga masyarakat untuk lebih bijaksana dalam bermedia sosial guna
menghindari penggunaan media sosial secara tidak bertanggungjawab seperti penyebaran
ujaran kebencian, berita bohong, fitnah, dan hal-hal lain yang melawan hukum.

L.

Media Cetak dan Elektronik
57. Mendorong media baik cetak maupun elektronik untuk terus memberitakan peristiwaperistiwa pelanggaran hak KBB yang berpegang pada prinsip-prinsip pemberitaan yang
jujur, fair, inklusif, dan damai.
58. Mendesak media cetak dan elektronik untuk menghindari pemberitaan yang
mendiskriminasi, menghakimi kelompok lain, dan partisan baik dalam kebijakan redaksi
maupun dalam liputan..
59. Mendesak pimpinan media cetak dan elektronik untuk terus meningkatkan kemampuan
para jurnalis agar lebih sensitif terhadap isu-isu KBB.
60. Mendorong media untuk memperkuat perspektif gender, hak kelompok minoritas, dan
warga berkebutuhan khusus dalam peliputan kasus-kasus pelanggaran KBB.
61. Mendorong media cetak dan elektronik untuk terus terlibat aktif dalam memajukan
toleransi dan hak KBB dengan memberitakan peristiwa-peristiwa positif tentang isuisu keagamaan.
62. Mendorong para pimpinan media mainstream untuk memperluas jejaring jurnalis maupun
kontributor yang dapat menjangkau daerah-daerah.
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LAMPIRAN

PERISTIWA

Pembubaran
Peluncuran buku
Ahmadiyah di
Bandung Timur

NO

1

LAMPIRAN

Kapolrestabes Bandung, Kombes Polisi
Irman Sugema membantah anggapan bahwa
polisi membiarkan dan mendampingi massa
membubarkan acara. Ia menegaskan, polisi bekerja
untuk mencegah bentrokan antara kedua belah
pihak. "

""Mereka sepakat membubarkan diri sendiri pukul
10.30,"" kata Ro'in saat diwawancara sekitar pukul
10.00 wib. Menjelang pukul 10.30 wib, massa
merapatkan barisan menunggu Jemaat Ahmadiyah
membubarkan diri. Sementara, puluhan aparat
kepolisian Pengendali Massa dari Polrestabes
Bandung dan Polda Jabar bersiaga.

Ro'in dan sejumlah perwakilan massa didampingi
aparat kepolisian dan TNI sempat mendatangi
lokasi acara di dalam Masjid Mubarak. Menurut
Ro'in mereka mencapai 'kesepakatan' dengan
panitia acara.

Salah satu pengunjuk rasa Muhammad Ro'in
menyampaikan jika alasan melakukan unjuk rasa
adalah dalam rangka mengawal Pergub Jabar 12
tahun 2011 dan SKB 3 menteri Nomor 3 tahun
2008. Itu sudah jelas pelarangan aktivitas Jemaah
Ahmadiyah di wilayah Indonesia yang dikeluarkan
di Jawa Barat.

"Puluhan orang yang yang mengaku gabungan
dari 27 ormas di Bandung, antara lain ormas Front
Pembela Islam dan Jawara Sunda membubarkan
sebuah acara Jamaah Ahmadiyah. Orang-orang
yang menyebut diri Paguyuban Pengawal NKRI,
itu menolak peluncuran buku berjudul Haqiqatul
Wahy, Sabtu (5/1), yang sedianya digelar di Masjid
Mubarak, di Bandung Timur.

DESKRIPSI

Kota Bandung

KOTA/
KABUPATEN

TEMPAT

Jawa Barat

PROVINSI

PELANGGARAN KBB JANUARI - DESEMBER 2019

Januari

WAKTU
KEJADIAN

Pembiaran

Pelarangan
aktivitas

TINDAKAN

Negara

Non Negara

KORPORASI

NON
NEGARA

NEGARA

Polrestabes

Gabungan
Ormas

FPI

AKTOR

Jemaat
Ahmadiyah

Jemaat
Ahmadiyah

KORBAN

Sepanduk
Penolakan Gereja
di Jagakarsa

"Beredar Surat
Penolakan
Perayaan Imlek
dan Cap Go Meh
di Bogor "

Regulasi imbauan
Shalat Dzuhur dan
Ashar berjamaah
bagi para pegawai
Kemenag Kota
Pangkalpinang

2

3

4

5

"Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota
Pangkalpinang mengeluarkan regulasi tentang
imbauan melaksanakan Shalat Dzuhur dan Ashar
berjamaah bagi para pegawai di lingkungan kerja
Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.
Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor
138 Tahun 2019."

Alasan penakan karena acara ini menurut FMB
melibatkan umat dari berbagai agama termasuk
muslim"

Kota
Pangkalpinang

Kota Bogor

Kota Jakarta
Selatan

Tujuh spanduk terpasang di pertigaan Jalan
Jagakarsa Raya dan Jalan Durian, Jakarta Selatan,
sejak Jumat (12/1/2019) malam. Pesan di sana
sama: bahwa pembuat spanduk menolak rencana
Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera yang
hendak mengalihfungsikan salah satu rumah
di sana jadi gereja. Rumah itu persis terletak di
pertigaan, tak jauh dari lokasi spanduk. "Pokoknya
Tidak Boleh Ada Gereja di Perkampungan Kami
Yang Masih Mayoritas Islam, ttd. Warga Jagakarsa,"
demikian isi salah satu spanduk.

"Gereja di Medan
Digeruduk Massa
hingga Jemaat
Dibubarkan saat
Ibadah"

"Pada akhir Januari 2019 Larangan Cap Go Meh di
Bogor beredar di media sosial lewat surat seruan
dari Forum Muslim Bogor (FMB). FMB menolak
acara Cap Go Meh (CGM) atau Bogor Street
Festival 2019. Dalam surat tersebut berisi ajakan
kepada umat muslim di Kota Bogor agar tidak
menghadiri acara CGM.

Kota Medan

"Sejumlah Massa mendatangi Umat Kristiani di
Gereja Bethel Indonesia jemaat Filadelfia di Jalan
permai 4 blok 8 Griya Martubung no.31 Kelurahan
Besar Kecamatan Medanlabuhan Sumatera Utara
pada Minggu (13/1/2019) sekira pukul 10.30 WIB.
Menurut Pengakuan Salah satu Jemaat Gereja, @
eunikeyulia Massa tersebut menyerang gereja dan
memaksa gereja untuk ditutup. Selain itu Mereka
memaksa masuk untuk mengacaukan ibadah."

Bangka
Belitung

Jawa Barat

DKI Jakarta

Sumatra Utara

Januari

Januari

Januari

Januari

Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan

Pelarangan
aktivitas

Pembatasan/
penutupan/
penyegelan
tempat ibadah

Serangan Fisik

"Pembatasan/
Pelarangan
Kegiatan
Keagamaan"

Negara

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Kantor
Kemenag

Forum Muslim
Bogor (FMB)

Forum Lintas
Ormas (FLO)
Jagakarsa

Sekelompok
Warga

Sekelompok
Warga

Pegawai
Pemda

Warga
Masyarakat

Umat
Kristen

Umat
Kristen

Umat
Kristen

Kota Jakarta
Selatan

Kota Bandung

"Polda Metro Jaya memanggil Rocky Gerung, untuk
dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak
pidana penistaan agama pada Kamis (31/1/2019).
Menurut Polisi pemanggilan Rocky sebagai upaya
klarifikasi penyidik, atas pernyataan Rocky yang
menyebut bahwa kitab suci adalah fiksi."

"Pemkot Bandung mengesahkan Perda tentang
Gedung dan Bangunan. Salah satu poinnya
menyebutkan, 'mewajibkan bangunan atau gedung
untuk menyediakan tempat ibadah yang layak'.
Perda itu menyatakan, tempat ibadah seperti
mushala yang disediakan pemilik gedung tidak
boleh berada di basement. Wali Kota Bandung
Oded M Danial mengimbau seluruh pengelola
gedung di Bandung menghadirkan tempat ibadah
yang nyaman dan layak. ""Tempat shopping
seharusnya menyediakan kenyaman tempat ibadah
dan orang akan lebih nyaman datang ke situ,"" kata
Oded "

"Rocky Gerung
Diperiksa Polisi
Terkait Pernyataan
Kitab Suci Adalah
Fiksi"

Perda Masjid pada
Bangunan Gedung
di Bandung

7

8

9

di Facebook, Samurung memposting ""Alquran
tidak dapat membuktikan Muhammad nabi sejati,
maka Muslim bekerja keras mencari pembenaran
dalam Alkitab'."

"Polisi menangkap, Samurung Pakpahan, pemilik
bengkel di Kelurahan Titian Antui Kecamatan
Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu
(16/1). Pria berusia 57 tahun itu ditangkap karena
diduga melakukan penistaan agama.
Kabupaten
Bengkalis

"Polisi Tangkap
Pria Penista
Agama di
Bengkalis"

Kota Padang

6

Menurut informasi yang didapat Covesia—jaringan
Suara.com di Sumbar, pria tersebut dilarang
menunaikan salat di dalam artikel berjudul "masjid
untuk siapa?" Kemarin sore saya mendapat kejutan
dari para petugas penjaga masjid. Saya yang
seorang pengguna kursi roda disuruh untuk turun
keluar dari masjid, dengan alasan kursi roda tidak
suci dan sebagainya,"

Difabel Dilarang
Sholat di Masjid
Raya Sumatra
Barat

"Seorang Penyandang disabilitas diusir keluar dari
Masjid Raya Sumatera Barat. Informasi itu kali
pertama dibagikan oleh akun Instagram Abraham
Ismed yang mengaku sebagai korban diskriminasi
tersebut pada Sabtu (19/1). Dalam foto tersebut,
tampak seorang penyandang disabilitas berada di
sebuah masjid di kota Padang, Sumatera Barat.

Jawa Barat

DKI Jakarta

Riau

Sumatra Barat

Januari

Januari

Januari

Januari

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
Keyakinan

"Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan"

"Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan"

"Pembatasan/
Pelarangan
Kegiatan
Keagamaan"

Negara

Negara

Negara

Non Negara

Pemko

Polda

Polsek

Warga
Masyarakat

Korporasi

Tokoh Publik

Warga
Daring

Warga
Masyarakat

Kota Medan

Kota
Pontianak

Sidang perdana kasus ujaran kebencian yang
menjerat dosen USU, HDL, digelar di Pengadilan
Negeri Medan, Kota Medan pada Rabu, 9 Januari
2019. HDL terjerat kasus ujaran kebencian dan
terpaksa harus menjalani proses hukum akibat
unggahannya di media sosial Facebook. Ujaran
kebencian itu diunggah perempuan 45 tahun ini di
Facebook setelah teror Surabaya pada Mei 2018
lalu.

"Tim Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Kalbar mengamankan seorang pelaku diduga
sebagai penyebar Ujaran kebencian berinisial
SUH. Dirkrimsus Polda Kalbar Kombes Mahyudi
Naziansyah di Pontianak, Selasa (15/1/2019),
membenarkan kabar telah diamankannya pelaku
penyebar ujaran kebencian berinisial SUH. ""Kasus
tersebut sedang kami proses, sehingga belum
bisa memberikan keterangan lebih rinci, dan
dirinya juga sedang mengikuti rapat,"" ujarnya
(15/1/2019)."

"Jeratan Hukum
Dosen USU
Gara-Gara Ujaran
Kebencian di
Facebook"

Sebar Kebencian
di Facebook,
Warga Kalbar
Ditangkap

11
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Dalam unggahannya, IS menyinggung Capres RI
Joko Widodo dengan mengaitkan isu agama. Polisi
tak menjelaskan secara rinci unggahan IS."

Kota Mataram

"Polisi Tangkap
Pengunggah
Ujaran Kebencian
terhadap Jokowi"

"Polisi menangkap IS (20) dan menetapkannya
sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian
terhadap pasangan calon presiden nomor urut
01 Joko Widodo. Kapolres Mataram AKBP
Saiful Alam, seperti dikutip Antara, Senin (21/1)
mengatakan konten ujaran kebencian yang
diunggah IS dikhawatirkan timbulkan rasa benci,
permusuhan, dan ketersinggungan.

10

Kapupaten
Batanghari

Bupati Batanghari
Keluarkan Surat
Edaran Salat
Berjamaah Selama
Kerja

Bupati Batanghari mengeluarkan Surat Edararan
bernomor 0427/Kesos/2019 tentang Sholat
Berjamaah. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial,
M. Syukri mengatakan Surat itu bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan beragama,
keimanan, ketaqwaaan serta kedisiplinan para ASN
dalam lingkup Pemkab Batanghari. “Surat edaran
ditujukan kepada Kepala perangkat daerah dan
seluruh jajarannya, BUMN dan BUMD, Rumah
Sakit dan Puskesmas (Bagi yang tidak berdinas
khusus), Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren
serta semua kominitas profesi dan seluruh lapisan
masyarakat,” kata Syukri, Rabu (30/1).

Kalimantan
Barat

Sumatra Utara

Nusa Tenggara
Barat

Jambi

Januari

Januari

Januari

Januari

Ujaran
Kebencian

Ujaran
Kebencian

Ujaran
Kebencian

Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Negara

Warga Daring

Warga
Masyarakat

Warga
Masyarakat

Pemkab

Pejabat
Negara

Capres
Jokowi

Capres
Jokowi

Pegawai
Pemda

Kabupaten
Malang

Kota Bandung

Kota Magelang

"Satkorwil Banser Jawa Timur bersama Ansor
Kabupaten Malang mendatangi Polres Malang,
Sabtu (5/1/2019) untuk melaporkan kasus dugaan
kebencian yang dilakukan oleh KH Sa'adullah
Basuni kepada Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf
Amin.
Ujaran kebencian yang dilakukan oleh ulama
asal Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini dengan
menyebut KH Ma'ruf Amin sebagai pengikut PKI
dan Antek Cina.
Ujaran kebencian disampaikan KH Sa'adullah
Basuni saat ceramah di Dusun Barang Kidal, Desa
Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang,
Jawa Timur pada 30 September 2018 silam."

"Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama
Islam (BOMPAI) dibantu BEM Universitas Islam
Bandung (Unisba) mengadakan deklarasi terkait
Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai Kawasan
Wajib Berhijab. SK tersebut sebenarnya sudah ada
sejak tahun 2015 lalu namun belum terealisaikan
sampai saat ini. ""Sebenarnya SK terkait dengan
hijab ini sudah lama sekali ada tapi kenapa di
sini kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi Islam
diem-diem aja. Tapi kenapa hijab tidak digaungkan
sebagaimana SK rokok,"" kata Ketua Umum
BOMPAI, Ilham Adi (20) saat ditemui di Bandung,
Sabtu (5/1/2019)."

"Belasan nisan berbentuk salib di Tempat
Pemakaman Umum Giriloyo Karet Kota Magelang,
Jawa Tengah, dirusak orang tidak dikenal. Seorang
penjaga sekaligus petugas kebersihan TPU Giriloyo,
Mulyono di Magelang, Rabu (2/1) mengatakan
nisan makam yang dirusak tersebar di empat blok
makam, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Nisan salib dari
bahan kayu tercabut dari makam dengan posisi
kayu yang sudah terbelah tidak berbentuk. Nisan
salib berbahan marmer hancur berkeping-keping
berserak di sekitar makam. ""Jumlahnya cukup
banyak, ada belasan. Nisan yang rusak memang
bentuknya salib. Ada yang dicabut dan ada juga
yang rusak seperti dipecah,"" katanya"

"Banser Laporkan
Ujaran Kebencian
KH Sa'adullah
Basuni Terhadap
KH Ma'ruf Amin"

"BOMPAI dan
BEM Unisba
deklarasi kawasan
wajib berhijab di
kampus"

"Belasan Nisan
Salib di Giriloyo
Karet Magelang
Dirusak Oknum"
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Jawa Tengah

Jawa Barat

Jawa Timur

Januari

Januari

Januari

Pengrusakan
Properti

"Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan"

Ujaran
Kebencian

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Pelaku tidak
teridentifikasi

BEM

BOM PAI

Tokoh Agama

Umat
Kristen

Mahasiswa

Tokoh
Agama

Kota Makassar

Kab. Sanggau

"Ketua LPPI Makassar Ustadz HM Said Abdul
Shamad menyambangi Dikti Agama Islam
Kementerian Agama guna menolak MoU antara
UIN Alauddin Makassar dengan Ahmadiyah.
Said menuturkan, berdasarkan fatwa MUI
tahun 1980, telah mengeluarkan fatwa bahwa
Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyesatkan
yang ditetapkan dalam Munas II MUI yang
diselenggarakan 26 Mei-1 Juni 1980. “Maka,
kami merasa MoU ini merupakan suatu hal yang
tidak pantas. Terlebih, mayoritas dosen di sana
berasal dari MUI,” tutur Said di Kemenag Senin
(11/02/2019)"

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau
melaksanakan Rapat Tim Investigasi terhadap
penyebaran dan penyimpangan paham Ahmadiyah
di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
pada Hari Kamis 8 Februari 2019. Hadir pada
rapat tersebut, Kepala Kantor Kemenag Sanggau,
Kejaksaan Negeri Sanggau selaku unsur PAKEM,
Polres Sanggau, Danramil, Kesbangpol, KUA
dan Forum Umat Islam Kecamatan Entikong
mengadakan pertemuan terhadap tindak lanjut
adanya aliran Ahmadiyah di Kecamatan yang
berbatasan langsung dengan Malaysia in"

Dianggap Sesat,
LPPI Makassar
Adukan MoU
Ahmadiyah
dengan UIN
Alauddin

Kemenag Sanggau
Rapat Tim
Investigasi Deteksi
Dini Penyebaran
Paham Ahmadiyah
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Kalimantan
Barat

Sulawesi
Selatan

Februari

Februari

Penyesatan
agama/
keyakinan

Diskriminasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Penyesatan
agama/
keyakinan

Non Negara

Negara

Non Negara

Forum Umat
Islam Entikong

Pemkot/
Pemkab

Danramil

Kejari

Polres

Kantor
Kemenag

LPPI Makassar

Jemaat
Ahmadiyah

Jemaat
Ahmadiyah

Jemaat
Ahmadiyah

Paguyuban Tapak
Wali Dihentikan
Aktiitasnya di
Kabupaten Tanjab
Timur

MUI Halsel
Sesatkan Aliran
Guru Bais di Desa
Jiko

19
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"MU Kabupaten Halmahera Seltan resmi
mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang diajarkan
Abdul Bais Yakub alias guru Bais yang dianut
sebagian warga Desa Jiko Kecamatan Mandioli
Selatan, kurang lebih tiga tahun terakhir,
merupakan aliran sesat dan menyesatkan. Sesuai
Fatwa MUI Halsel dengan nomor 01 tahun 2019
terdapat sepuluh poin ajaran Abdul Bais Yakub
yang dinilai sesatdan menyesatkan. ""Ajaran
ini sesat dan menyesatkan karena orang telah
mengerjakan sesuai ajaran yang menyimpang dari
Al Quran dan Al Hadis"" Kata Sekretaris Komisi
Fatwa MUI Halsel Ongki Nyong di Masjid AlKautsar Desa Jiko (15/2/2019)"

Pertemuan itu berlangsung secara tertutup di
ruang rapat Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (selasa 12 Februari 2019), yang
dihadiri Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung
Timur H. Arsyad As’ad, Kaban Kesbangpol Abdul
Rasyid, MH, Kasat lntel Polres Tanjung Jabung
Timur AKP. Yawan Feriandi yang didampingi
Kapolsek Muara Sabak Timur AKP. Suwanto,
Kapolsek Muara Sabak Bgarat IPDA. Cibro,
Kapolsek Kuala Jambi IPDA. Mulyono, Kapolsek
Geragai IPTU. Lumbrian, S. IK, MH, Kasi Intel
Kejari Tanjung Jabung Timur Khaerul Hisam, SH,
MH, Danramil Muara Sabak merangkap Pabung
0419 / Tanjab Kapt. Inf. Soeharwo yang diwakili
Batiintelbungdim Serma Feri Irawan, serta Kepala
KUA se - Kabupaten Tanjung Jabung Timur."

"Paguyuban Tapak Wali yang berasal dari Provinsi
Sulawesi Tenggara ditengarai mengajarkan aliran
sesat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, FKUB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur memanggil
para pengurus paguyuban tapak wali Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dan mengadakan pertemuan
untuk membahas tentang dugaan adanya
penyebaran ajaran sesat

Kab.
Halmahera
Selatan

Kab. Tanjung
Jabung Timur

Maluku Utara

Jambi

Februari

Februari

Penyesatan
agama/
keyakinan

Penyesatan
agama/
keyakinan

Non Negara

Non Negara

Negara

MUI

MUI

FKUB

Kejari

Polres

Pemkot/
Pemkab

Ajaran guru
Bais

Paguyuban
Tapak Wali

"Dianggap Sesat
Tim Pakem
Sarolangun Pantau
Ahmadiyah"

"Ketua MUI
Pelalawan
Sesalkan
Larangan Shalat
Bagi Karyawan
The First Stop
Pangkalan Kerinci"
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Menyikapi polemik larangan sholat terhadap
karyawan kuliner 'The First Stop', Yulianti.
Ketua Mejelis Ulama Indonesi (MUI) Kabupaten
Pelalawan Kepada masyarakat untuk menahan
diri dan tidak bertindak diluar ketentuan hukum.
Hal ini disampaikan H Iswandi M Yasid.LC.MA,
Kamis, 28 Februari 2019, kepada sejumlah awak
media, usai mengikuti pertemuan bersama antara
IPMPB, KAMMI, ICMI, RMB, LMB, FPK, MUI,
FKUB, FPI, PP, Polres, serta pemilik resto The First
Stop, pertemuan sendiri dilangsungkan dilobi resto
The First Stop, dan sempat berlangsung panas.
"Saya atas MUI menyesal ini terjadi. Dan kepada
masyarakat luas, saya menghimbau untuk menahan
diri," tuturnya, dan biarkan hukum bertindak sesuai
dengan aturan yang ada.

Kepala Kantor Kesbangpol, Solahuddin Nopri
pada (25/2/2019) mengatkan, dalam pengawasan
terhadap aliran tersebut, tim pakem Kabupaten
Sarolangun akan memberikan pengarahan supaya
tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban
di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua MUI
Sarolangun, Maryadi Syarif mengatakan, saat ini
aliran keagamaan yang memang sudah dilarang,
baru ada satu, yakni aliran ahmadiyah."

"Tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
(Pakem) Kabupaten Sarolangun, terus
meningkatkan koordinasi dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan atau aktivitas aliran
kepercayaan yang ada di Kabupaten Sarolangun.
Berdasarkan data yang dirangkum, aliran
kepercayaan atau keagamaan yang saat ini diawasi
oleh tim Pakem Sarolangun, yakni Ahmadiyah,
Thariqat Naqsabandiyah, Thariqat Hasimi, Lembaga
Dakwah Islam Indonesia (LDII), Asma Allah, Sumber
Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA), dan
Salafi (Wahabi).

Kab. Pelalawan

Kab.
Sarolangun

Riau

Jambi

Februari

Februari

Pelarangan/
penghentian
ibadah

Penyesatan
agama/
keyakinan

Korporasi

Negara

Non Negara

Pemiik Usaha

Pemkot/
Pemkab

MUI

Karyawan

Jamaah
Ahmadiyah

"Satpol PP Banda
Aceh Sosialisasi
Larangan
Perayaan
Valentine"

"Beda Keyakinan,
Makam Warga
Non Muslim
di Mojokerto
Diminta
Direlokasi"
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""Syarat-syarat sudah dijalankan oleh pihak
keluarga duka, seperti tidak boleh ada salib
di makam dan tidak boleh melakukan prosesi
pemakaman ala kepercayaan yang dianut keluarga
almarhumah,"" kata Koordinator Gusdurian
Mojokerto, Imam Almaliki yang dikonfirmasi, Kamis
(21/2/2019)."

Kab.
Mojokerto

Kota Banda
Aceh

"Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman
mengeluarkan seruan larangan perayaan valentine
di ibu kota Provinsi Aceh. Satpol PP dan Wilayatul
Hisbah menggelar sosialisasi terkait larangan itu ke
cafe-cafe hingga hotel. ""Kita dengan Dinas Syariat
Islam dan instansi terkait sudah menyebarkan
seruan wali kota itu ke hotel, kafe, tempat-tempat
hiburan dan itu sudah kita kirim semua, mudahmudahan ini ini dipatuhi dan tidak dilaksanakan
(perayaan valentine),"" kata Kasatpol PP dan WH
Kota Banda Aceh Muhammad Hidayat Senin
(11/2/2019)."

Prabowo Dilarang
Sholat Jumat di
Masjd Kauman
Semarang

"Warga Desa Ngareskidul, Kecamatan Gedeg,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menolak
pemakaman Nunuk Suwartini, warga desa
setempat. Alasannya, Nunuk beragama non
muslim, sementara di desa tersebut hanya ada
tanah makam khusus untuk muslim. Jenazah
Nunuk akhirnya bisa dimakamkan pada Jumat
(15/2/2019), setelah keluarganya melakukan
negosiasi panjang dengan aparat desa dan warga
dibantu kelompok Gusdurian Mojokerto.

Kota Semarang

"Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto
akan melakukan safari politiknya di Kota Semarang,
Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019). Prabowo
dijadwalkan melakukan serangkaian kegiatan di
ibu kota Jawa Tengah tersebut, termasuk shalat
Jumat di Masjid Agung Semarang. Rencana
Prabowo beribadah shalat Jumat pun didengar
pihak pengelola masjid. Pihak takmir masjid
tidak berkeberatan jika Prabowo atau siapa pun
mengikuti ibadah tersebut. Pihak pengelola hanya
mengkhawatirkan di lingkungan masjid dipenuhi
poster dan baliho, hingga akhirnya dipolitisisasi.
Melalui siaran tertulisnya, Ketua Takmir Masjid
Agung Semarang KH Hanief Ismail khawatir jika
rencana Prabowo shalat Jumat di Masjid Agung
Semarang dipolitisir."

Jawa Timur

Aceh

Jawa Tengah

Februari

Februari

Februari

Diskriminasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Pelarangan
aktivitas

Pelarangan/
penghentian
ibadah

Negara

Non Negara

Negara

Non Negara

Pemerintah
Desa/
Kelurahan

MUI

Sekelompok
Warga

Pemkot/
Pemkab

DKM Masjid
Kauman
Semarang

Umat
Kristen

Warga
Masyarakat

Calon
Presiden
Prabowo

Camat Koordinir
Warga Tolak MTA

"AKI, Aliran Sesat
di Banyuasin
Bermodus Praktik
Pengobatan"

"Warga Patumbak
Marah Ingin
Menutup Tempat
Ibadah"
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"Beredar video amatir di media sosial sejak
beberapa hari lalu, dimana beberapa orang
menghentikan ibadah yang sedang dilakukan oleh
umat beragama Nasrani. Informasi dihimpun,
Rabu (27/2/2019) sore, peristiwa itu terjadi di
Jalan Pertahanan Dusun III lewat kantor Camat,
Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak. Dalam
video itu, terlihat beberapa orang saling cekcok
soal kembali aktifnya tempat ibadah tersebut.
Video yang diunggah akun Instagram Halak Batak
Marsada menyertakan caption, “Penolakan Gereja
Kembali Viral Di Patumbak Medan Sumatra Utara.”
Kapolsek Patumbak, AKP Ginanjar Fitriadi, ketika
dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu terjadi di
Dusun III Sigara-gara. Pihaknya telah turun tangan
menyelesaikan permasalahan. “Ke depan kita bakal
mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi, supaya
tidak menimbulkan keributan,” kata Ginanjar, Rabu
(27/2/2019) sore."

Kapolsek Tanjung Lago Iptu Jamiludin mengatakan,
pagi tadi sudah diberikan arahan oleh pihak
kecamatan dan kementerian agama, jika aliran
tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan
kaidah islam. ""Penganut aliran AKI ini berjumlah
4 orang yang berasal dari Jakarta dan Jawa,"" kata
dia."

"Penganut Aliran Sesat Amanat Keagungan Ilahi
(AKI) di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera
Selatan, langsung diamankan Polsek Tanjung Lago.
Petugas mengantisipasi amukan masa setempat
dan memastikan aliran tersebut, Senin (4/2/2019).

“Bahkan terbentuk juga cabang-cabang dari forum
penolakan MTA diberbagai tempat yang masingmasing ada koordinatornya yang ditunjuk oleh Kiai
Bustomi.”ungkapnya pada 9 Februari 2019"

"Kasus intoleransi terjadi di Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah. Camat Adimulyo diduga
mengkoordinir warga untuk menolak kegiatan
pengajian yang dilakukan Majelis Tafsir Alquran
(MTA) di wilayahnya. Ajakan itu dilakukan bersama
Kiai Bustomo, Kepala Desa Sidomukti dan MUI
Kabupaten Kebumen Camat Adi Mulyo, Heru
Nugroho, SH ketika dikonfirmasi membenarkan
adanya penolakan tersebut. Menurutnya, di
Kecamatan Adimulyo sudah dibentuk forum
penolakan MTA yang dipimpin oleh Kiai Bustomi.

Kab. Deli
Serdang

Kab. Musi
Banyuasin

Kab. Kebumen

Sumatra Utara

Sumatra
Selatan

Jawa Tengah

Februari

Februari

Februari

Pembiaran

Pelarangan/
penghentian
ibadah

Penyesatan
agama/
keyakinan

Pelarangan/
penghentian
kegiatan
keagamaan

Negara

Non Negara

Non Negara

Negara

Negara

Non Negara

Polsek

Sekelompok
Warga

MUI

Kantor
Kemenag

Polsek

Pemerintah
Camat

Sekelompok
Warga

Umat
Kristen

Aliran
Amanat
Keagungan
Ilahi (AKI)

MTA

Ketum PSI
Dilaporkan
Menista Agama
Karena Larang
Kader Berpoligami

Tiga Emak-emak
Tersangka Ujaran
Kebencian Kepada
Jokowi

"Dua Remaja
Aceh Dihukum
Cambuk di Depan
Umum karena
Berpelukan"

29

30

31

Di Aceh pada hari Kamis (31/1), dua remaja berusia
18 tahun dicambuk di depan umum karena terlihat
berpelukan. Seorang mahasiswa dan pacarnya ini
masing-masing menerima 17 cambukan karena
berpelukan di depan umum, yang merupakan
pelanggaran terhadap hukum syariah Aceh,
menurut juru bicara pemerintah.Hukuman
diberikan di depan sebuah masjid di ibukota
Banda Aceh. Rekaman video dari acara tersebut
memperlihatkan seorang individu bertopeng yang
mencambuk punggung atas kedua remaja itu,
satu demi satu, di depan kerumunan orang yang
merekam acara itu dengan ponsel mereka.

Ketiganya yakni ES warga Desa Wancimekar,
Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, IP
warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru
Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe,
Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang. Mereka
diamankan kemarin, Minggu (24/2) malam
sekitar pukul 23.30 WIB. Ketiga emak-emak
yang kesehariannya berprofesi ibu rumah tangga
tersebut diamankan Polres Karawang dan Polda
Jawa Barat di kediamannya masing-masing."

"Tiga emak-emak yang berasal dari relawan Partai
Emak-emak Prabowo Sandi (PEPES) asal Karawang
terpaksa berurusan dengan polisi. Ketiganya
diduga melakukan kampanye hitam terhadap
Jokowi-Ma'ruf saat door to door ke rumah-rumah
warga. Polisi telah menetapkan tiga orang emakemakdi Karawang sebagai tersangka kaitan video
viral kampanyehitam Jokowi-Ma’ruf Amin. Polisi
membeberkan peran dari ketiga emak-emak
tersebut.

""Dilarang umat Islam untuk menghujat apalagi
melarang syariat yang di Indonesia dilindungi
oleh pancasila. Pernyataan Grace Natalie ini telah
menyinggung pancasila, menyinggung agama,
menyinggung unsur golongan, melakukan hate
speech secara terbuka di media elektronik,"" ujar
Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) Novel
Bamukmin di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat,
Senin (4/2)"

"Ketum PSI Grace Natalie dilaporkan karena diduga
memberikan pernyataan yang menentang syariat
Islam dengan melarang kadernya berpoligami.
Laporan itu dilayangkan oleh Sekjen Koordinator
Bela Islam (Korlabi) Novel Bamukmin.

Kota Banda
Aceh

Kab. Karawang

Kota Jakarta
Pusat

Aceh

Jawa Barat

DKI Jakarta

Februari

Februari

Februari

Penganiayaan

Ujaran
Kebencian

Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Negara

Non Negara

Non Negara

Pemkot/
Pemkab

Relawan
PEPES
Prabowo

Sekelompok
Warga

Warga
Masyarakat

Calon
Presiden
Jokowi

Ketua Partai

Larangan
Perayaan
Valentine di Kota
Sukabumi

Larangan
Perayaan
Valentine di Kota
Bogor
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“Kami mengimbau agar para pelajar Kota Bogor
tidak merayakan hari valentine,” kata Sekretaris
Disdik Kota Bogor Jana Sugiana"

Kota Bogor

Kota Sukabumi

"Sejumlah instansi pemerintahan dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) melarang perayaan
Valentine Day yang jatuh pada Rabu (14/2) ini.
Ada sejumlah alasan yang dikemukakan terkait
pelarangan itu. Ada yang terkait masalah ajaran
agama dan ada juga yang terkait dengan masalah
adat istiadat. Sejumlah instansi pemerintahan dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perayaan
Valentine Day yang jatuh pada Rabu (14/2) ini.
Ada sejumlah alasan yang dikemukakan terkait
pelarangan itu. Ada yang terkait masalah ajaran
agama dan ada juga yang terkait dengan masalah
adat istiadat.
Di Sukabumi, pemerintah kota setempat melalui
dinas pendidikan mengeluarkan surat edaran
larangan merayakan valentine. Kebijakan ini
diambil karena secara agama dan budaya tidak
mengenal konsep valentine."

"Bupati Bogor
Wajibkan Siswa
Baca Alquran Tiap
Jumat"

"Di Bogor, dinas pendidikan kota setempat juga
mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan
merayakan hari valentine. Dalam surat edaran
yang dikeluarkan, tercantum sejumlah larangan
bagi kalangan pendidikan dalam menyikapi hari
valentine, salah satunya adalah imbauan bagi orang
tua untuk mengawasi putra-putrinya.

Kab. Bogor

"Bupati Bogor Ade Yasin mengeluarkan program
wajib mengaji bagi siswa sejak PAUD, SD, SMP,
hingga SMA setiap hari Jumat. Kegiatan ini
diharapkan bisa meminimalkan tawuran dan
kenakalan anak sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa
Barat.""Bogor Ngaos ini, kata Ade, program baru
Pemerintah Kabupaten Bogor, bertujuan untuk
mencetak para siswi yang Qurani, memahami
agama Islam, dan mencintai pengajian,"" kata Ade
Yasin di SMP Negeri 02 Cibinong, Bogor, seperpti
dilansir Antara, Jumat (8/2/2019)."

Jawa Barat

Jawa Barat

Jawa Barat

Februari

Februari

Februari

Pelarangan
aktivitas

Pelarangan
aktivitas

Pelarangan
aktivitas

Negara

Negara

Negara

Pemkot/
Pemkab

Pemkot/
Pemkab

Pemkot/
Pemkab

Pelajar

Warga
Masyarakat

Pelajar

Larangan
Perayaan
Valentine di Kota
Payakumbuh

Larangan
Perayaan
Valentine di Kota
Tangerang Selatan

Larangan berhijab
bagi pelamar
di Perusahaan
Kosmetik di
Tasikmalaya
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Sales Koordinator PT Cakra Daya Unggul, produsen
produk Vienna, Asep Sopyudin menyebut
secara umum tidak ada larangan berhijab
bagi karyawannya. Hanya saja, saat membuka
lamaran baru untuk SPG, kebetulan seragam
yang diterimanya dari perusahaan pusat tidak
mendukung bagi pengguna hijab. “Sebetulnya
tidak ada larangan untuk berhijab, SPG yang lama
di dua tempat berbeda, semua mengenakan hijab.
Namun, untuk SPG yang baru ini, seragamnya tidak
mendukung untuk menggunakan hijab, jadi sayang
juga kalau untuk yang berhijab menggunakan
seragam semacam itu,” ucapnya menjelaskan."

"Ketua MTM H Nanang Nurjamil menerangkan ada
salah seorang pengguna akun Facebook yang minta
bantuan untuk mengklarifikasi terkait larangan
berhijab bagi pelamar baru ke PT Cakra Daya
Unggul

""Kasih sayang harus betul-betul lahir dan tumbuh
dari niat yang suci dan mengikut ajaran agama,""
kata dia, Rabu (13/2)."

Ia mengatakan, valentine atau jangan
disalahgunakan untuk mengekpresikan kebebasan
mencurahkan kasih sayang dengan cara-cara yang
negatif. Menurut dia, kasih sayang harus disalurkan
tanpa melanggar norma agama.

"Di Tangerang Selatan, Kantor Kementerian Agama
setempat juga mengeluarkan imbauan agar pelajar
tak merayakan hari kasih sayang atau valentine.
Kepala Kantor Kemenag Tangsel Abdul Rojak
mengatakan, imbauan itu dilakukan agar para
pelajar tetap berpegang pada nilai-nilai karakter
dan kepribadian luhur.

Ketentuan mengenai perayaan Hari Valentine di
Kota Payakumbuh tertuang dalam surat imbauan
Nomor 451/10/Kesra/II/2019 yang ditandatangani
oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz.
""Perayaan Hari Valentine tidak sesuai dengan adat
dan budaya Minangkabau,"" kata Erwin Yunaz di
Payakumbuh, Rabu (14/2)."

"Di Payakumbuh, Sumatra Barat, pemerintah
kotanya juga mengimbau warganya tidak
menyelenggarakan perayaan Valentine.
Karena, perayaan itu tidak sesuai dengan adat
Minangkabau.

Kota
Tasikmalaya

Kota
Tangerang
Selatan

Kota
Payakumbuh

Jawa Barat

Banten

Sumatra Barat

Februari

Februari

Maret

Diskriminasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Pelarangan
aktivitas

Pelarangan
aktivitas

Korporasi

Negara

Negara

PT Cakra Daya
Unggul

Kantor
Kemenag

Pemkot/
Pemkab

Calon
Karyawan
Berhijab

Pelajar

Warga
Masyarakat

MTM Datangi
Perusahaan
Larang Hijab

Dianggap Ajaran
Sesat, Begini Isi
Kitab Islam Sejati
Kebumen
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Pertobatan secara terbuka itu dilakukan agar
masyarakat kembali tenang dan tak terpancing
isu-isu yang bisa memancing keresahan baru. Hasil
kajian awal oleh MUI, beberapa ajaran Islam sejati
bertentangan dengan kaidah Islam Ahlussunah Wal
Jamaah."

Pasalnya, pengikut Syeh Hadi paling banyak berada
di desa ini. Tetapi, suasana cepat diredam oleh
kepolisian, MUI dan Ormas NU dengan secepatnya
melakukan pendekatan ke masyarakat dan
menggelar pertobatan secara terbuka.

Sebelumnya, masyarakat Kebumen, terutama di
Desa Sumberhadi Kecamatan Kebumen sempat
bergejolak usai ditemukannya ajaran Islam Sejati
yang diajarkan oleh Hadi alias Syeh Hadi, warga
Kelurahan Kebumen.
Kab. Kebumen

Jawa Tengah

Maret

Pembiaran

Pemaksaan
Keyakinan

Februari

Berbeda dengan MUI yang lantang menyimpulkan
bahwa ajaran Islam Sejati merupakan ajaran
sesat, Kemenag Kebumen masih terkesan hatihati. Kepala Kemenag Kebumen, Imam Thobroni
mengatakan saat ini kitab Islam Sejati masih dikaji
oleh Kemenag dan MUI.

Jawa Barat

Intimidasi dan
Ancaman

Penyesatan
agama/
keyakinan

Kota
Tasikmalaya

"Islam Sejati, satu paham yang di Desa Sumberhadi
Kecamatan Kebumen yang dipimpin Hadi alias
HS (70), warga Kelurahan Kebumen dinyatakan
menyimpang leh MUI Kebumen. Berdasar kajian
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kebumen, ada
beberapa ajaran yang sudah jelas melenceng.

Mujahid Tasikmalaya Menggugat (MTM)
mendatangi perwakilan sebuah perusahaan produk
kosmetik di Jalan KH Mamun Sodik, Panglayungan,
Kecamatan Cipedes untuk mengklarifikasi terkait
larangan berhijab bagi pelamar baru untuk posisi
sales promotion girl (SPG). Informasi larangan
berkerudung itu beredar di media sosial (medsos)
sehingga meresahkan para netizen. Ketua MTM H
Nanang Nurjamil menerangkan ada salah seorang
pengguna akun Facebook yang minta bantuan
untuk mengklarifikasi terkait larangan berhijab
bagi pelamar baru ke perusahaan tersebut. Maka
dari itu, pihaknya turun tangan untuk mencari
kejelasan. “Kami khawatir terjadi gejolak maka
datangi untuk tabayun,” ujar dia saat mendatangi
kantor distributor di Panglayungan, Selasa (19/2).

Negara

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Polres

Ormas

MUI

Mujahid
Tasikmalaya
Menggugat
(MTM)

Pengikut
Islam Sejati
Kebumen

Pengikut
Islam Sejati
Kebumen

Pengikut
Islam Sejati
Kebumen

Korporasi

"Ratu Kerajaan
Ubur-Ubur
Divonis Lima
Bulan Penjara"

"Pembubaran
kegiatan Harlah
NU"
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Mantan Ketua GP Ansor Sumut itu menambahkan,
isu pengajian sesat yang dihembuskan kelompok
perusuh adalah upaya untuk memancing
kemarahan masyarakat. Menurut Fadli, isu-isu
pengajian sesat itu ditiupkan karena gagasan
Islam Nusantara yang diusung NU. Padahal,
kenyataannya antusiasme masyarakat sangat tinggi
untuk menghadiri tabligh akbar"

""Dari awal mereka khawatir bahwa kegiatan itu
dapat membuka cakrawala masyarakat Sumut
mengenai apa itu NU dan seperti apa sebenarnya
NU dengan gagasan Islam Nusantaranya,"" ujar
Fadli, dalam keterangan pers yang diterima Minggu
(3/3/2019)

"Peringatan hari lahir (Harlah) NU di Tebing Tinggi,
Sumatera Utara, Rabu (27/2/2019) lalu yang
awalnya berjalan lancar dan damai bersama ribuan
jamaah itu tiba-tiba diwarnai teriakan-teriakan dan
perintah untuk dibubarkan dari beberapa orang
penyusup, yang kemudian belakangan diketahui
adalah anggota Front Pembela Islam (FPI).

Secara prosedural, Aisyah dianggap secara sah
besalah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a
ayat (2) Undang-undang 11 tahun 2008 tentang
Informatika dan Transaksi Elektronik.""Menjatuhkan
pidana penjara kepada terdakwa Aisyah Tusalamah
dengan pidana lima bulan penjara,"" kata hakim "

"Aisyah Tusalamah, Ratu Kerajaan Ubur-ubur
divonis lima bulan penjara oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Serang, Banten, Kamis (28/3)
pekan ini. Menurut hakim, Aisyah terbukti
menyebarkan informasi yang menimbulkan
kebencian baik individu, kelompok, dan agama
melalui media sosial Facebook.

Kota Tebing
Tinggi

Kota Serang

Sumatra Utara

Banten

Maret

Maret

Pelarangan
aktivitas
keagamaan

Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Non Negara

Negara

FPI

Pengadilan
Negeri

Warga NU

Ratu
Kerajaan
Ubur-Ubur
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Ujaran Kebencian
terhadap Syiah
dan Wahabi di
Aceh Besar
Maret

Ujaran
Kebencian
Negara

Bupati

Syiah

Aceh

“Wahabi itu pernah terlibat teroris, makanya
Wahabi dan Syiah itu berbahaya bila dibiarkan
berada di Aceh. Untuk itu kita harus kenal siapa
itu Wahabi dan siapa itu Syiah,” kata Waled yang
merupakan salah seorang Ulama Aceh, saat
membuka diskusi harmoni dari sekolah yang digelar
oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol ) Aceh di salah satu hotel di Aceh
Besar, Kamis (14/3).Menurutnya bila diberikan
ruang untuk kedua aliran tersebut, sama dengan
membuka peluang untuk masuk teroris ke bumi
Rencong ini.“Bila kita izinkan mereka masuk dan
bebas disini, sama dengan kita memberikan pupuk
untuk teroris,” ujarnya"
Kab. Aceh
Besar

Wahabi

"Wakil Bupati Aceh Besar Tgk Husaini A Wahap
mengingatkan Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) Aceh agar berhati-hati dengan wahabi dan
syiah, karena keduanya berbahaya dan memiliki
paham berbeda dengan Ahlus-Sunnah Wal
Jama’ah.
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Masjid di
Banyumas Dirusak
Orang Misterius,
Alquran Diacakacak

"Masjid Darussalam di Desa Buniayu, Kecamatan
Tambak, Kabupaten Banyumas, Jateng, diduga
diacak-acak oleh orang tidak dikenal, Kamis
(21/3/2019) dini hari. Kondisi di dalam masjid
berantakan dan kotor. Kondisi serupa juga dijumpai
di sebuah Tempat Pendidikan Al Quran (TPA) yang
tak jauh dari masjid. Bahkan, koleksi kitab-kitab
klasik dan Al Quran ditemukan di dalam sumur
yang berada di belakang gedung TPA. Sebagian
di antaranya berserakan di lantai. “Kami dapat
laporan ada pengrusakan di tempat ibadah, kami
langsung cek lokasi. Pertama di TPA, setelah kita
cek, kita lihat secara langsung Al Quran dikotori,
ada yang dimasukkan sumur juga, ada karpet dan
lainnya. Tadi juga sempat lihat Al Quran yang di
rak kotor dan ada yang tercecer di lantai,” kata
Sekretaris Desa Buniayu, Agus Supriyadi, saat
ditemui Kamis (21/3/2019)
Kondisi di dalam masjid, kata dia, juga berantakan,
tempat ibadah dan tempat imam kondisinya kotor.
Di area dalam masjid juga ditemukan sandal kotor.
Perusakan, kata dia, juga terjadi di rumah guru
mengaji, Kiai Abdul Majid. Rumah yang tidak
jauh dari masjid dan TPA itu diduga dilempar
menggunakan batu. Sebuah batu berukuran
sekepal orang dewasa ditemukan di depan rumah.
Belakangan terungkap pelakunya adalah Anal
Rojikun. Dia sakit hati lantaran dikeluarkan dari
pesantren dan ditolak menjadi murid kiai pengasuh
pesantren. "
Kab.
Banyumas
Jawa Tengah

Maret

Perusakan
Rumah Ibadah

Non Negara

Pelaku tidak
Teridentifikasi

Masjid

"Bupati Sampang
Minta Semua
OPD dan Camat
Salat Berjamaah,
Dengar Azan
Semua Pekerjaan
Harus Berhenti"

"Pemerintah
Kepri Terapkan
Fingerprint Salat
Subuh Berjamaah"
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Meski demikian, Tjetjep mengatakan kebijakan
itu untuk menggairahkan salat subuh berjamaah
di masjid. Pemprov Kepri menginginkan seluruh
pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah yang
beragama Islam meningkatkan iman dan takwa
melalui salat subuh berjamaah. ""Jadi kalau
saya pribadi melakukan salat subuh berjamaah
merupakan kebutuhan, yang memang harus
dilaksanakan,"" ucap Tjetjep."

""Saya salat subuh berjamaah di masjid, ikut
gubernur, namun saya tidak fingerprint. Salat itu
kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, jadi
tidak perlu absen,"" kata Tjetjep di Tanjungpinang,
yang dilansir Antara, Senin (4/3/2019).

"Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan
absen fingerprint atau sidik jari salat subuh
berjamaah di masjid khusus untuk pejabat eselon II.
Namun kebijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun
itu ditolak pejabat di lingkungannya. Kepala Dinas
Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, mengatakan,
kebijakan itu bersifat imbauan, namun dirinya
menolak untuk absen fingerprint salat subuh.

Dikonfirmasi hal itu, Bupati Sampang Slamet
Junaidi mengatakan tujuan kebijakan tersebut
adalah upaya untuk meningkatkan ketaqwaan dan
keimanan pegawai dan aparat sipil (ASN) sebagai
umat muslim."

Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan,
bahwa dalam rangka meningkatkan ibadah
kepada Allah SWT, dihimbau pada saat terdengar
kumandang adzan dapatnya semua aktivitas kantor
dan kegiatan publik lainnya untuk dihentikan
dan melaksanakan ibadah sholat berjamaah di
lingkungan OPD masing-masing.

"Bupati Sampang Slamet Junaidi membuat
kebijakan baru untuk semua organisasi perangkat
daerah (OPD) dan Camat di Kabupaten Sampang,
untuk melakukan salat jamaah. Kebijakan tersebut
dituangkan melalui Surat Bupati Sampang Nomor
451/024.1/434.013/2019 perihal Himbauan
Sholat Berjamaah.

Kota Tanjung
Pinang

Kab. Sampang

Kepulauan
Riau

Jawa Timur

Maret

Maret

"Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan"

"Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan"

Negara

Negara

Pemprov

Bupati

Pegawai
Pemda

Pegawai
Pemda

Larang Siswanya
Pakai Cadar, Ini
Alasan Kepsek
SMPN 29
Makassar

IAIN Parepare
Larang Mahasiswi
Gunakan Cadar
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Terkait adanya langan menggunakan Cadar, Rektor
IAIN Parepare, Ahmad Sultra Rustan menjelaskan
jika informasi tersebut tidak benar.“Kami larang
penggunaan penutup wajah, bukan cadar,”
katanya.Aturan penggunaan penutup wajah, kata
dia, telah tertuang dalam kode etik kampus dan
telah ditandatangani sebelum mereka menjadi
mahasiswa di kampus."

Maimun melanjutkan, namun diinstruksikan kepada
mahasiswi untuk memperlihatkan almamater atau
kemeja yang digunakan. Aturan itu pun kata dia
telah berlaku sejak beberapa tahun lalu, namun
kembali ditekankan baru-baru ini. Awalnya, kata
Maimun, aturan tersebut banyak dipersoalkan
dan menimbulkan gejolak di kampus. Terutama
kalangan mahasisiwi. Namun, sudah diberikan
penjelasan terkait alasan ditetapkannya aturan, dan
mereka sudah menerima.

"IAIN Parepare melarang mahasiswinya
menggunakan cadar yang tertuang dalam kode
etik yang berlaku di kampus IAIN Parepare.
Adanya aturan larangan tersebut, Ketua BEM
IAIN Parepare, Sitti Maimun kepada wartawan
membenarkan.“Memang salah satu kode etik di
kampus kami tidak memakai cadar atau penutup
wajah. Kalau jilbab panjang tidak dilarang,” kata
Maimun, Senin (25/03/2019)

Kata Abdul latif, pelarangan ini dilakukan karena
sekolah tersebut untuk umum. Menurutnya,
dikhawatirkan jika memakai kain penutup muka
akan mengganggu teman kelasnya.""Jangan sampai
menimbulkan interpretasi kepada teman-temannya
yang lain, kalau memakai kain penutup yang
berlebihan,"" jelasnya."

Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Makassar, Abdul
Latif mengatakan, pihaknya melarang siswanya
memakai cadar saat proses belajar mengajar
berlangsung.""Bukan sebenarnya kita larang, yang
agama kita tidak boleh campuri. Tapi seyogyanya
kalau proses belajar mengajar berlangsung
diperlihatkan mukanya,"" kata Abdul Latif kepada
Rakyatku.com saat ditemui di lingkungan sekolah,
Selasa (19/3/2019).

"Pihak SMP Negeri 29 Makassar membenarkan
larangan penggunaan cadar atau kain penutup
muka.

Kab. Pare Pare

Kota Makassar

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Selatan

Maret

Maret

Pemaksaan/
pelarangan
simbol dan
atribut agama/
keyakinan

Pemaksaan/
pelarangan
simbol dan
atribut agama/
keyakinan

Negara

Negara

Universitas

Sekolah

Mahasiswa

Pelajar

Rhoma Irama
Sebut RUU PKS
Legalkan Zina dan
LGBT

Jelang Nyepi,
Patung Umat
Hindu di Lumajang
Dirusak Orang Tak
Dikenal
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Menurut Arsal, media sosial digemparkan dengan
berita perusakan simbol agama Hindu di Desa
Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten
Lumajang. Namun, patung yang dirusak bukanlah
patung yang berada di Pura Mandara Giri, tetapi
merupakan patung Padmasari yang berada di
pinggir jalan."

"Kekhusyukan umat Hindu di Lumajang, Jawa
Timur menyambut Hari Raya Nyepi terusik
menyusul kasus perusakan patung Padmosari
di Desa Argosari.Perusakan patung tersebut
kini sudah ditangani dan diselidiki Polres
Lumajang.""Polsek Senduro yang mengetahui
kejadian itu dibantu anggota dari Polres Lumajang
turun langsung ke tempat kejadian rusaknya
patung Padmosari,"" kata Kapolres Lumajang AKBP
Muhammad Arsal Sahban, Selasa (5/3/2019).

""Mau tahu isinya? Selama suka sama suka, artinya
laki-laki boleh berzina dengan perempuan. Selama
suka sama suka bahkan laki-laki boleh kawin sama
laki-laki,"" kata Ketua Umum Partai Idaman ini"

Pria berjuluk Raja Dangdut itu berkata isi RUU PKS
yang tengah digodok di era Presiden Joko Widodo
akan melegalkan zina dan kelompok lesbian, gay,
biseksual, dan transeksual atau LGBT.

"Pedangdut Rhoma Irama menyinggung Rancangan
Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS) saat berpidato dalam kampanye akbar
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Gelora
Delta Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu
(31/3).""Sekarang ini di DPR ada RUU PKS yang
artinya perlindungan terhadap kekerasan seksual,""
ujar Rhoma di hadapan ribuan orang yang hadir di
lokasi kampanye.

Kab. Lumajang

Kab. Sidoarjo

Jawa Timur

Jawa Timur

Maret

Maret

Perusakan
Properti

Ujaran
Kebencian

Non Negara

Non Negara

Pelaku Tidak
Teridentifikasi

Warga
Masyarakat

Umat Hindu

Anggota
DPR

"Sebut Jokowi
Mau Legalkan
Perzinaan, Ustaz
Supriyanto Kena 2
Ancaman Pidana"

"Serang Kiai
dengan Ujaran
Kebencian, Pria Ini
Diamankan"
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""Tersangka Sutrisno (40), warga Sukorame,
Kecamatan Gandusari ini merasa tidak sepakat
dengan unggahan berita tersebut, kemudian ia
memberikan komentar dengan berbau SARA,
ujaran kebencian dan provokatif,"" kata Didit
Bambang, Selasa (26/3/1019)."

"Seorang warga Trenggalek menyerang kiai dengan
ujaran kebencian dan provokasi. Akibatnya,
pelaku ditangkap polisi dan harus mendekam
di tahanan.Kapolres Trenggalek AKBP Didit
Bambang Wibowo Saputra menyampaikan,
penyebaran ujaran kebencian tersebut berawal
dari unggahan sang korban yakni Kiai Musyaroh.
Kiai yang tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan
Gandusari itu mengunggah link berita media daring
berjudul 'Geger Caleg PKS Dilaporkan Cabuli Anak
Kandung' ke akun Facebook pribadinya.

“Jadi ada dua dugaan. Pertama dugaan pelanggaran
pidana pemilu dan yang kedua, pidana umum
terkait ujaran kebencian dan lain-lain, termasuk
kampanye di tempat ibadah ditangani oleh
kepolisian,” kata Anang seperti dikutip Beritajatim.
com, Selasa (12/3/2019)."

Dari hasil penyelidikan sementara, Supriyanto
diduga telah melanggar tindak pidana pemilu dan
kasus ujaran kebencian terkait ceramahnya yanhg
disampaikan di sebuah masjid di kawasan Kalibaru,
Banyuwangi, Jawa Timur.

"Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Banyuwangi, Anang Lukman mengaku
telah menemukan dua unsur pelanggaran pidana
terkait viral ceramah ustaz Supriyanto yang
menyebutkan pasangan nomor urut 01 Joko
Widodo - Ma'ruf Amin bakal membuat UndangUndang untuk melegalkan perzinaan jika terpilih di
Pilpres 2019.

Kab.
Trenggalek

Kab.
Banyuwangi

Jawa Timur

Jawa Timur

Maret

Maret

Ujaran
Kebencian

Ujaran
Kebencian

Non Negara

Non Negara

Warga
Masyarakat

Warga
Masyarakat

Tokoh
Agama

Pasangan
Capres
JokowiMakruf Amin

"Di Daerah Takalar
Syarat Menikah
Harus Bisa Baca
Quran"

"Said Aqil Siradj
Dilaporkan ke
Polisi karena
Dugaan Ujaran
Kebencian"
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"Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) Said Aqil Siradj menyerahkan pelaporan
atas dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan
kepadanya, kepada pihak kepolisian.""Saya
serahkan kepada polisi. Saya percaya kepada polisi,
kalau mau dilanjutkan 'monggo',"" kata Said Aqil
di Jakarta, Jumat (22/3), seperti dikutip Antara.
Said Aqil mengatakan, dirinya adalah warga negara
biasa dan siap dimintai keterangan jika diminta
polisi. ""Tapi belum dipanggil sampai sekarang,""
ujar Said Aqil."

""Di Kantor Urusan Agama (KUA) ada program
Suscatin. Setiap calon pengantin di Takalar harus
mengikuti Suscatin ini,"" kata H Junaidi Mattu
via WhatsApp, Jumat (29/3/2019) malam.""Di
Suscatin itu, salah satu materinya adalah membaca
Alqur'an, tata cara mandi junub, akhlak keseharian
bagi calon suami dan calon mempelai perempuan,""
tambah H Junaidi Mattu."

Kemampuan mengaji ini menjadi salah satu syarat
pada bagian Kursus Calon Pengantin (Suscatin)
yang digelar di Kantor Urusan Agama (KUA)
tiap kecamatan. Hal ini disampaikan Kepala
Kantor Kemenag Takalar H Junaidi Mattu saat
dikonfirmasi.

"Kementerian Agama (Kemenag) Takalar akan
melakukan tes mengaji bagi pasangan calon
pengantin di Takalar.

Kota Jakarta
Pusat

Kab. Takalar

DKI Jakarta

Sulawesi
Selatan

Maret

Maret

Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

"Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan"

Non Negara

Negara

Korlabi

Kantor
Kemenag

Ketua PBNU

Warga
Masyarakat

"Tulis Ujaran
Kebencian kepada
Ketua NU, Pria
Tasikmalaya
Dilaporkan ke
Polisi"

"Dianggap Belum
Memiliki Izin,
Pembangunan
Gereja di Birobuli
Selatan Ditolak
Warga"
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"Jumat (15/3/2019) siang, sekitar pukul 13.23
wita, warga mendatangi Gereja Bethel Indonesia
(GBI) di Jalan Banteng 5, Kelurahan Birobuli
Selatan, Kecamatan Palu Selatan.Mereka
mempermasalahkan aktivitas ibadah di tempat
itu yang belum memiliki izin dan rekomendasi
resmi dari Departemen Agama (Depag), maupun
persetujuan warga sekitar.Aktivitas ibadah yang
dilakukan di bangunan 8 x 12 meter itu pun,
diketahui belum memiliki IMMB.Ditambah status
lahan yang masih dalam proses sengketa.
Oktovianus Mapada, Pendeta Gereja tersebut
mengatakan, sekitar pukul 10.00 wita orang sudah
berdatangan satu per satu.""Tetapi puncak masa
yang banyak tiba setelah salat Jumat,"" ujarnya."

""Setelah berdiskusi dengan semua akhirnya
kami mengadukan kejadian ini ke Polisi karena
jelas selain fitnah juga menyebar kebencian,""
ujarnya. Hilman pun diantar puluhan Pelajar NU
yang mengendarai roda dua mendatangi Polres
Tasikmalaya Kota. Hingga berita ini ditulis, proses
laporan masih berlangsung dan sejumlah pemuda
membentangkan spanduk di halaman Polres
Tasikmalaya Kota."

Pelapor, Hilman yang juga Pengurus Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota
Tasikmalaya mengatakan, kejadian diperkirakan
pukul 22.30, Selasa, 5 Maret 2019. Ia mendapati
postingan itu kemudian di 'screenshot' dan print.

As melalui akun Abah Asep menulis kata tidak
pantas dengan menyebut 'Ketua NU Mabuk'.
Banyak nahdliyin bereaksi. Rabu, 6 Maret 2019,
langsung ada yang melaporkan postingan tersebut
ke kepolisian.

"Media sosial kembali menjadi alat bukti
pelaporan. As, warga Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, dilaporkan sejumlah
Generasi Muda Nahdlatul Ulama ke Polres
Tasikmalaya Kota.

Kota Palu

Kota
Tasikmalaya

Sulawesi
Tengah

Jawa Barat

Maret

Maret

Pembatasan/
penutupan/
penyegelan
tempat Ibadah

Ujaran
Kebencian

Non Negara

Non Negara

Sekelompok
Warga

Warga
Masyarakat

Umat
Kristen

Ketua PBNU

"Sekda Tanbu
Imbau Jajaran
Waspadai Ajaran
Sesat. Sikapi
Temuan Buku
Memuat Ajaran
Ahmadiyah"

Perlengkapan
Salat di Masjid
Polman Sulbar
Dibakar Orang Tak
Dikenal
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Lokasi masjid berada di Dusun Labasang, Desa
Tonrolima, Kecamatan Matakali, Polman. Yusuf
menduga peristiwa pembakaran perlengkapan
salat terjadi Sabtu (27/4) tengah malam.""Perkiraan
kejadiannya lepas tengah malam, memang selama
ini pintu masjid tidak kita kunci, karena khawatir
jangan sampai ada warga yang mampir hendak
menunaikan ibadah salat,"" terang Yusuf."

""Setelah dilakukan pencarian, perlengkapan salat
yang hilang akhirnya ditemukan jemaah berada
bagian belakang masjid, dengan kondisi sudah
terbakar,"" jelas panitia masjid, Yusuf, kepada
wartawan.

"Perlengkapan salat di Masjid Al Masdar, Polewali
Mandar (Polman), Sulbar, dibakar. Belum diketahui
siapa pelaku pembakaran perlengkapan salat di
masjid tersebut.Perlengkapan salat yang biasanya
tersimpan dalam salah satu lemari di dalam masjid
diketahui hilang pada Minggu (28/4/2019) pagi.
Pengurus lalu menemukan di belakang masjid
ada sebuah benda yang bekas terbakar. Adapun
perlengkapan salat yang dibakar adalah sarung dan
mukena sebanyak satu lusin.

Disampaikan Rooswandi di ruang Masjid Agung
Nurussalam kepada seluruh jajaran yang mengikuti
coffe moring, beberapa hari lalu.Mengharapkan
Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu menjadi salah
satu benteng dan pilar utama dalam menangkal
ajaran Ahmadiyah atau ajaran sesat lain agar tidak
berkembang di masyarakat."

Terkait adanya praktik penjualan buku ajaran
Ahmadiyah di lokasi Tanbu Expo, Kabupaten
Tanahbumbu yang sempat menjadi perhatian
masyarakat khususnya kabupaten berjuluk Bumi
Bersujud ini.

"Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanahbumbu
H Rooswandi Salem mengingatkan kepada seluruh
jajaran, untuk mewaspadai adanya gerakan ajaran
sesat Ahmadiyah di tengah-tengah masyarakat.
Imbauan disampaikan Rooswandi, sebelumnya
menerima kabar dari Kepala Kesbangpol Darmiadi.

Kab. Polewali
Mandar

Kab. Tanah
Bumbu

Sulawesi Barat

Kalimantan
Selatan

April

April

Perusakan
properti

Penyesatan
agama/
keyakinan

Non Negara

Negara

Pelaku Tidak
Teridentifikasi

Pemkab

Umat Islam

Jemaat
Ahmadiyah

"Penggambar Alat
Kelamin di Masjid
Cilandak Diburu"

Sejumlah Makam
di Makam
Bethesda
Yogyakarta
Dirusak
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“Makam ibu saya, pakde, dan bude berada di sisi
sebelah selatan bagian barat, saat dicari, nisan
ketiganya tidak ketemu, mungkin termasuk yang
dibakar. Ini yang pertama kali kejadian di nisan ibu
saya, Padahal pada Kamis (4/4/2019), saat salah
satu kerabat berziarah, nisan masih ada,” ucap dia."

Dewi merupakan salah satu ahli waris dari
sejumlah nisan yang dirusak di Makam Bethesda.Ia
mengatakan setelah mengetahui perusakan nisan,
keluarga langsung datang ke Makam Bethesda
untuk memastikan nisan milik ibunya. Namun saat
dicari nisan tersebut tidak ditemukan.

"Dewi Soerna Anggraeni mengaku ingin sekali
dipertemukan dengan pelaku misterius yang telah
merusak salib nisan milik almarhumah Julia Sumarni
Suryadiman di Makam Bethesda. Dia pun berharap
polisi bisa segera menemukan pelaku perusakan
nisan yang kini masih buron.“Harapannya bisa
ketemu pelaku sebenarnya dan diketahui motifnya
apa, supaya tidak meresahkan masyarakat,” kata
Dewi kepada Harian Jogja--jaringan Suara.com,
Senin (3/4/3019).

Menerima informasi itu, kata Kasto, ia mengaku
langsung mengerahkan anggota untuk mendatangi
lokasi. Gambar tidak senonoh yang terdapat dalam
masjid itu, disebutkan Kasto sudah dihapus oleh
anggotanya.""Sudah dihapus pukul 06.00 WIB tadi.
Kita langsung koordinasi menghapus,"" ujarnya."

"Terjadi aksi vandalisme berbentuk alat kelamin
pria di Masjid Jami' Al-Hikmah, Jalan Lebak Bulus
3 Nomor 1C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pada
Kamis, 18 April 2019 sekitar pukul 04.33 WIB.
Peristiwa itu terekam kamera tersembunyi atau
closed-circuit television (CCTV).Kapolsek Cilandak
Kompol Kasto Subki membenarkan ihwal kejadian
itu. Menurut Kasto, saat ini pihaknya tengah
mencari identitas pelaku dengan bekal CCTV
tersebut.""Iya benar, ada kejadian itu. Dilaporkan ke
kita,"" kata Kasto Subki saat dikonfirmasi di Jakarta,
Kamis, 18 April 2019.
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"Diduga,
Simpatisan PDIP
Serang Markas FPI
di Sleman, Dua
Mobil Rusak"

"Sejumlah Baliho
Jokowi di Brebes
Ditulisi 'PKI' dan
'Banci'"
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"Sejumlah alat Peraga Kampanye (APK) Paslon
01 Jokowi-Maruf Amin di Brebes, Jawa Tengah,
dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung
jawab. Wajah gambar Capres 01 dicoret dengan
cat semprot dan dibubuhi tulisan PKI dan banci.
Baliho-baliho yang dicoret-coret ini ditemukan
di sepanjang jalan Brebes-Jatibarang. Ada pula
yang ditemukan di pinggir jalan pantura Desa
Kluwut, Bulakamba. Di beberapa titik ditemukan
baliho capres 01 yang dirusak oleh orang tidak
bertanggungjawab.
Jamal Guntur (46) Wakil Ketua PAC PDIP
Kecamatan Brebes mengaku, APK yang dirusak
itu pertama kali ditemukan oleh kader pada Selasa
(9/4/2019) pagi tadi. Dia kemudian lapor dan
langsung melakukan pengecekan di lapangan.
""Ternyata benar. Ada baliho bergambar Jokowi
yang dicoret-coret di bagian wajah terus ditulisi
PKI dan banci. Ini ditemukan di sekitar Desa
Pulosari Brebes,"" ujar Jamal.
Selain APK bergambar Jokowi, ada pula APK
milik caleg yang diperlakukan sama. Baliho milik
caleg PDIP dari Dapil Brebes-1, Waraskah Yanti,
dibubuhi tulisan PKI dengan cat semprot warna
hitam."

Terkait penyebab penyerangan markas FPI
DIY, Bambang membantah jika pihaknya lebih
dulu melakukan penghadangan kepada massa
simpatisan PDIP. Dia menyebut jika massa tersebut
justru menyerbu dan masuk ke dalam markas FPI
yang saat itu tengah kosong.""Kita enggak nyegat.
Kalau FPI nyerang duluan demi Allah nanti yang
dilaknat duluan siapa. FPI duluan apa PDIP duluan
(yang dilaknat). Kami justru yang diserang, massa
PDIP justru yang masuk ke markas,"" kata Bambang
ditemui di rumahnya, Minggu (7/4) malam"

"Markas Besar FPI DIY berada di Jalan Wates
Km 8 Pedukuhan Ngaran, Desa Balecatur,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman menjadi
sasaran penyerangan massa diduga simpatisan
PDIP, Minggu (7/4). Akibat penyerangan ini dua
mobil milik Ketua FPI dan sejumlah kaca rumah
mengalami kerusakan.Ketua FPI DIY, Bambang
Teddy mengatakan massa tiba-tiba melakukan
penyerangan ke markasnya. Selain menggeruduk
masuk ke area markas, kelompok tersebut ini juga
melakukan pelemparan batu.
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Pria yang Rusak
Masjid di Lueng
Bata Diduga Alami
Gangguan Jiwa

"Masjid di Garut
Dirusak Orang
tak Dikenal, Enam
Kaca Jendela
Pecah"
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Diduga pelaku merusak dengan cara dipukul
menggunakan sebuah benda keras. Tidak hanya
kaca masjid, kaca jendela rumah warga pun yang
berlokasi di depan masjid tersebut ikut pecah
oleh ulah pelaku.Menurut kesaksian pemilik
rumah, Rianty, saat kejadian ia dengan kakaknya
belum tidur. Ia mendengar ada ribut-ribut diikuti
dengan suara pecahan kaca. Rianty yang ketakutan
mengajak kakaknya untuk mengecek apa yang
terjadi sebenarnya.“Sekitar jam sebelas malam
saya sedang di kamar, tiba-tiba terdengar suara
ribut-ribut dan seperti ada suara pecahan kaca.
Kemudian saya memanggil kakak saya dan melihat
ternyata kaca rumah dan masjid pada pecah,” ucap
Rianty kepada wartawan garutexpress.id."

"Perusakan tempat beribadah oleh orang yang
tak diketahui di Masjid At-Toyamah, Desa
Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler,
Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi
pada hari Selasa (02/04/2019) sekira pukul 23.00
WIB.Enam kaca jendela masjid tersebut pecah
dan berserakan di sekitar masjid. Diperkirakan
perusakan tersebut bukan dengan cara dilempari
batu, karena tidak ditemukan adanya batu bekas
merusak kaca jendela di dalam masjid.

“Pas masuk saya kaget, tiga buah kitab suci di
robek-robek dan kitab Al-Quran yang lainnya di
serakkan. Kemudian tali michropone diputuskan,”
kata Ustadz Chalis, Senin (8/4).Akibatnya, sejak
tadi subuh warga yang berada di wilayah Masjid itu
tidak mendengarkan lagi suara Azan, karena kabel
michropone di putuskan.Kapolsek Lueng Bata, AKP
Edi Saputra membenarkan peristiwa itu terjadi.
Namun, pihaknya menduga pelaku merupakan
orang gila."

Hal itu diketahui saat Imam Masjid, Ustadz Chalis
hendak menunaikan shalat Subuh di Masjid Al’ala.

"Sejumlah fasilitas di Masjid Masjid Al’ala,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, diduga
dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab, Senin
(8/4).Selain beberapa fasilitas, tiga buah Al-Quran
di masjid tersebut turut menjadi imbas. Lembaran
demi lembaran kitab suci turut berantakan.
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Beredar Soal
USBN SMP di
Garut Cantumkan
'Bubarkan Banser

""Tokoh ulama Garut Tatang Mustafa Kamal
mengecam aksi pembakaran bendera Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan Bantuan
Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama
(NU). Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda
Melangbong Garut itu mendesak agar anggota
Banser NU segera menyampaikan permintaan
maaf karena anggotanya telah menghina kalimat
tauhid dan umat Islam di seluruh dunia,"" begitu
pernyataan teks 1 dalam soal tersebut"

Seperti dilihat detikcom, dalam soal nomor Bahasa
Indonesia nomor 9 yang berada di halaman 3
tersebut, membahas persoalan pembakaran
bendera yang disebut polisi merupakan bendera
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan
oknum Banser saat gelaran Hari Santri Nasional
(HSN) di Kecamatan Limbangan, 22 Oktober 2018
lalu.

Soal itu dianggap mendiskreditkan Banser dan
Nahdlatul Ulama. Soal USBN kurikulum 2006
itu beredar melalui pesan berantai di aplikasi
perpesanan WhatsApp.

"Beredar soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) SMP yang dianggap
mendiskreditkan salahsatu ormas Islam, Banser
NU.Soal ujian mata pelajaran Bahasa Indoenesia
tersebut memuat persoalan pembakaran bendera
bertulis kalimat tauhid yang dilakukan oknum
Banser saat Hari Santri Nasional di Garut beberapa
waktu lalu.
""Kami akan klarifikasi sore ini,"" ujar Kepala Disdik
Garut Totong saat dihubungi detikcom, Rabu
(10/4/2019).

Kab. Garut

Jawa Barat

April

Ujaran
Kebencian

Negara

Sekolah

Banser

"Polisi Amankan
Pasutri
Pengunggah
Ujaran Kebencian
di Medsos"

"Buat Ujaran
Kebencian
Capres, Seorang
Pria di Makassar
Ditangkap Polisi"
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Di video yang berdurasi 2,5 menit itu, Samiun
mengaku sebagai youtuber mengatakan, akan
ada skenario terburuk pada tanggal 22 Mei 2019
mendatang bila KPU memenangkan paslon
nomor urut 01.Skenario itu seperti bentuk
perlawanan umat tertentu kepada Joko Widodo,
dan mengancam akan melawan aparat kepolisian
bila polisi melakukan pengamanan.Oleh penyidik
Polda Sulsel, video tersebut dianggap meresahkan
masyarakat dan dapat menimbulkan provokasi."

"Samiun Ahmad (50), seorang pria asal Tompo
Balang Kabupaten Gowa, diamankan oleh Tim
Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Samiun ditangkap karena membuat video yang
menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan
terhadap Suku, Agama, ras, dan antar-golongan
(SARA) pada 28 April 2019 kemarin.Video yang
dibuat Samiun tersebut, sempat diunggah di akun
instagram suararakyat1 pada tanggal 26 April
2018.

"Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
bersama tim Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya
menangkap pasangan suami istri yang diduga
sebagai penyebar ujaran kebencian di media
sosial. Keduanya ditangkap terkait kepemilikan
akun Facebook bernama Antonio Banerra yang
mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan
SARA yang viral di media sosial.""Subdit V
Siber Ditreskrimsus Polda Jatim didukung
Satreskrimsus Polrestabes Surabaya, Unit Inteltek
Dit IK Polda Jatim dibantu Dittipidsiber Bareskrim
mengamankan sepasang suami istri di TKP,"" kata
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen
Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Minggu (7/4/2019)
Dua pelaku yakni AK (35) dan PA (32) diamankan
polisi di indekos mereka yang beralamat di Jalan
Buncitan Nomor 149 Desa Buncitan, Kecamatan
Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada
Sabtu 6 April 2019.Berdasarkan hasil pemeriksaan,
pelaku mengunggah konten ujaran kebencian
bermuatan SARA di Facebook dengan tujuan agar
masyarakat tidak memilih Prabowo SubiantoSandiaga Uno"
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"Patung Pura
Prajapati Dirusak
Diduga Orang
Dengan Gangguan
Jiwa"

Padahal menurutnya jalan tersebut ramai dilalui
warga setiap hari, namun tak ada satu orang pun
yang mengetahui perihal perusakan tersebut.
“Jalan di depan Setra Desa Adat Antosari ini banyak
warga yang lalu lalang, kami duga kejadiannya
malam atau dini hari,” imbuhnya.Budiariawan
menuturkan kondisi rusaknya dua patung tersebut
yakni patung Sang Jogormanik terjatuh ke areal
luar pura dan Patung Sang Suratma terputus di
bagian leher. “Setelah dicek ke lapangan, kalau
jatuh sendiri tidak mungkin, dan kami menduga
dilakukan oleh ODGJ,” ucapnya"

Bendesa Adat Antosari Ketut Budiariawan,
mengatakan tidak mengetahui persis kejadian
perusakan dua patung. Karena tidak ada saksi
mata yang melihat, perusakan patung diperkirakan
dilakukan oleh ODGJ. “Saya dikasih tahu oleh
warga bahwa dua patung di Prajapati rusak,”
ujarnya, Rabu (3/4).

"Patung Sang Jogormanik dan Sang Suratma di
Pura Prajapati Desa Adat Antosari Banjar Delod
Rurung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg
Barat, Tabanan diduga dirusak oleh orang dengan
gangguan jiwa. Peristiwa itu diketahui Selasa (2/4)
sekitar pukul 08.00 Wita. Informasi yang dihimpun,
peristiwa itu bermula ketika Jero Mangku Pura
Prajapati Desa Adat Antosari Made Artha hendak
melakukan persembahyangan sekitar pukul 08.00
Wita. Saat itu Jero Mangku terkejut kondisi patung
Sang Jogormanik dan Sang Suratma yang ada di
depan Pura Prajapati sudah dalam kondisi rusak.
Padahal sehari sebelumnya, Senin (1/4), patung
masih dalam kondisi baik.
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Caleg Uus
Rusdiana Buat
Kontrak Politik
dengan FKMS
Soal Perda Syariah

"Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari
Daerah Pemilihan (Dapil) I H Uus Rusdiana
SE membuat kontrak politik dengan Forum
Komunikasi Masyarakat Sindangkasih (FKMS)
di Aula Rumah Makan Ampera Jalan Raya
Sindangkasih, Rabu (10/4). Caleg dari PKS itu
menyebut, melalui kontrak politik itu, kedua belah
pihak bersepakat dan setuju untuk mengikatkan
diri dalam perjanjian kerja sama. “Adapun
ketentuan dan syarat-syarat kami sepakati
semuanya, karena demi kepentingan kesejahteraan
masyarakat,” kata Uus kepada Radar, Rabu (10/4).
Komitmen-komitmen penting yang dituangkan
dalam kontrak politik itu di antaranya, pertama,
jika terpilih menjadi anggota DPRD periode
2019-2024, dia bersedia menjadi wakil rakyat
yang amanah, mengakomodasi aspirasi masyarakat
Sindangkasih, menjalankan visi-misi yang
telah direncanakan, dan mendukung kebijakan
pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi
umat. Kedua, pihak pertama berkewajiban
melahirkan dan memperjuangkan peraturan
daerah (perda) syariat, seperti perda larangan
minuman keras dan sejenisnya. Ketiga, dia bersedia
mendukung penuh gerakan dakwah, amar makruf
nahi mungkar dan siap memberantas aliran-aliran
sesat serta berperan aktif melakukan pembinaan."
Kab. Ciamis
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"Ejek Surat
Alquran, Terduga
Penista Agama
Ditetapkan Jadi
Tersangka"

Kasua ini bermula pada Senin (8/4/2019) sekitar
pukul 16.30 WIB, di mana pelaku merekam dirinya
sendiri dan mengolok-ngolok ayat Alquran dan
suara azan. Dia kemudian membagikannya ke grup
SMKN 4 Tahun 2011 - 2012. Video yang kemudian
viral ini mengundang protes masyarakat. ""Bahkan,
sejumlah warga langsung mendatangi kediaman
pelaku, dan mengancam akan melaporkannya agar
diproses hukum,"" kata dia."

""Kami sangat serius menangani kasus ini dan
pelaku penista agama ini ditindak tegas sesuai
dengan hukum yang berlaku,"" kata Kapolda
Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono,
kepada wartawan di Pangkalpinang, Rabu
(10/4/2019).

"Polisi menangkap terduga penista agama yang
viral di media sosial. Pelaku, DR (25), telah
mengolok-olok Alquran surat Ad-Dhuha dan
mengumandangkan azan dengan bahasa Indonesia,
sehingga meresahkan warganet dan umat Islam
secara luas.DR, warga Desa Sekar Biru, Kabupaten
Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, telah
ditetapkan sebagai tersangka. Aksinya tersebut
direkam sendiri dan disebarluaskan lewat whatsapp
group, lalu viral ke media sosial.
Kab. Bangka
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"Ditahan Karena
Ujaran Kebencian,
Ini Pembelaan
Dokter Martanto
Wonogiri"

Gambar PDIP yang disertai nama Megawati itu
merupakan kiriman orang lain. Dr. Martanto
mengirim ke grup tersebut untuk mencari
kejelasan informasi. Saat itu ada anggota grup
yang berkomentar informasi di gambar tersebut
tidak benar.Menanggapi hal itu Martanto mengirim
balasan dengan mengatakan berarti pembuat
gambar punya niat yang tak baik terhadap PDIP.
Sampai di situ percakapan berakhir.“Sejak awal
Pak Martanto tak pernah membahas soal politik.
Hanya, suatu hari dia mendapat kiriman gambar itu.
Kemudian dia mengirim gambar tersebut ke grup
WA IDI Wonogiri dengan harapan bisa berdiskusi
dengan para dokter lain. Dia hanya ingin bertanya
apakah informasi di gambar itu benar atau salah.
Jadi, sama sekali tidak bermaksud menyebar ujaran
kebencian,” kata pengacara "

"Dokter umum yang menjadi terdakwa kasus
dugaan penyebaran kebencian kepada PDIP
melalui grup whatsapp (WA), Martanto, mengakui
mengirim konten berupa gambar berisi kalimat
tertentu. Namun, dokter umum itu tak bermaksud
mendiskreditkan PDIP.Martanto, melalui
pengacaranya, Sugiyono, kepada Solopos.com,
Jumat (5/4/2019), menyampaikan kliennya hanya
mengirim gambar terdapat kalimat, ""PDIP tidak
butuh suara umat Islam"", ke grup WA bernama
Keluarga IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wonogiri
pada Januari.
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"Dihadang
Pendukung
Prabowo, Ma'ruf
Amin Batal Ziarah
di Pamekasan"

Tampak warga yang mengenakan pakaian
koko dan berpeci berbaris di pinggir jalan.
Ada juga menaiki kendaraan roda dua. Warga
terus meneriakkan nama Prabowo.Sementara,
ketika mobil rombongan perlahan berjalan,
tampak massa berdiri di pinggir jalan sambil
membentangkan poster berwajah Prabowo-Sandi.
Ketika rombongan Ma'ruf Amin akan tiba di dekat
lokasi haul, banyak masyarakat yang mengelilingi
rombongan sambil terus meneriakkan nama
Prabowo. "

Peristiwa itu terjadi saat Ma'ruf Amin hendak
menghadiri haul, sekaligus berziarah ke Makam
Kiai Suhro. Namun sebelum sampai lokasi haul
mobil tertahan. Tak lama kemudian azan Mahgrib
berkumandang diiringi dengan suara massa
meneriakkan nama Prabowo.

"KH Ma'ruf Amin dihadang oleh warga di
Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Warga
meneriakkan nama Prabowo Subianto. Akhirnya,
agenda Ma'ruf di situ batal. Pada Senin (1/4/2019),
iring-iringan mobil rombongan Ma'ruf tiba-tiba
terhambat saat melintas di daerah Jembringin,
Pamekasan, sekitar pukul 17.30 WIB. Warga
berdiri di sisi kiri dan kanan jalan.""Prabowo!
Prabowo! Prabowo! Prabowo!"" teriak massa yang
mengenakan kaos berwajah Prabowo-Sandi ke
arah rombongan Ma'ruf seraya menunjukan salam
dua jari khas Prabowo-Sandi.
Kab.
Pamekasan
Jawa Timur
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Prabowo

Cawapres
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Sebar ujaran
kebencian ke
Jokowi, PNS Aceh
Barat ditangkap
polisi

Oknum PNS Pemkab Abdya yang bertugas di
Kantor Camat Kuala Batee tersebut ditangkap
aparat kepolisian Polda Aceh, Sabtu (25/5) sekira
pukul 22.30 WIB di rumahnya di Desa Ladang
Neubok, Kecamatan Jeumpa.Aparat Kepolsian
menangkap oknum PNS tersebut lantaran yang
bersangkutan telah memposting video dan
postingan kata-kata ujaran kebencian terhadap
Kepala Negera serta unsur SARA melalui akun
facebook miliknya Kasman Abdya Akun facebook
Kasman Abdya tersebut juga dianggap telah
menyebarkan berita hoax dan isu-isu provokasi
yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan SARA"

"Seorang PNS di jajaran Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya (Abdya) ditangkap aparat
kepolisian karena diduga telah menyebarkan ujaran
kebencian di media sosial.Informasi yang dihimpun
Antara di Blangpidie, Senin, menyebutkan, seorang
oknum PNS penyebar ujaran kebencian di medsos
tersebut bernama Kasman (44), warga Desa
Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa.
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"Hina Habib Rizieq
di Facebook,
Seorang Pria
di Pontianak
Ditangkap Polisi"

Menurut polisi, EM dibawah pengaruh narkoba dan
minuman keras. Kapolresta Pontianak Kombes Pol
Anwar Nasir mengatakan, pengakuan itu diperoleh
dari tersangka setelah dilakukan pemeriksaan
dan interogasi.""Kami sudah tes urine pelaku dan
hasilnya positif. Dia mengaku telah menggunakan
narkoba selama 4 tahun terakhir,"" kata Anwar di
Kalimantan Barat, Minggu (5/5/2019)."

Tabiatnya mengundang kemarahan netizen, hingga
masyarakat memancingnya untuk bertemu di luar.
Akhirnya GV yang merupakan penjual baju bekas
online ini berhasil ditemukan warga Tanjung Raya
II.Seketika heboh, warga yang telah berkumpul
ada yang menginterogasi bahkan ada yang
hendak menghakiminya. Namun GV berkali-kali
membantah telah membuat postingan itu dengan
alasan akunnya diretas seseorang

"Pemilik akun berinisial GV alias Em akhirnya
ditangkap jajaran Polresta Pontianak setelah
diserahkan warga Tanjung Raya II, Pontianak Timur,
Sabtu (4/5/2019) malam. Pria kelahiran 32 tahun
ini sempat membuat warga Pontianak meradang
lantaran menulis ujaran kebencian di media sosial
yakni Facebook.Dalam akun Facebooknya, GV alias
Em beberapa kali memposting ujaran kebencian
berbau SARA, seperti penghinaan terhadap agama,
ulama, dan kelompok tertentu. Dia pun mengambil
gambar-gambar dari pemberitaan lalu diposting
dengan kata-kata hujatan.
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Pontianak
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"Posting Status
Ujaran Kebencian,
Pria di Terenggalek
Diciduk Polisi"

Dalam postingannya, pelaku mengunggah foto jari
tangan berdarah akibat senjata tajam dan diberikan
caption bertuliskan ""Nalar Kirek, ra sumbut karo
genderomu NU, Sholawatan gawanane pedang
mbacok ew uwong, uteke opo neng dengkul,
(Kelaakuan anjing tidak sesuai dengan benderamu
NU, Sholawatan membawa pedang melukai
orang lain otaknya apa di dengkul)"".Dari hasil
pemeriksaan pelaku mengakui sengaja memposting
ujaran kebencian tersebut untuk memprovokasi
agar terjadi pertikaian antar organisasi."

"Polisi mengamankan seorang pemuda di
Trenggalek karena mengunggah postingan ujaran
kebencian di media sosial Facebook.Shunu Dwi
Widodo (22) warga Desa Watuagung, Kecamatan
Watulimo, Kabupaten Trenggalek terpaksa
berurusan dengan pihak kepolisian. Pemuda ini
diamankan atas unggahannya yang yang berbau
ujaran kebencian dan rentan memicu pertikaian
antar golongan.Kapolres Trenggalek, AKBP Didit
Bambang Wibowo menjelaskan, penangkapan
pelaku ini dilakukan setelah mendapat laporan dari
salah satu organisasi masyarakat (Ormas).""Status
ini kemudian dilaporkan ke polisi karena berpotensi
menimbulkan pertikaian antar golongan,"" kata
Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang
Wibowo, Kamis (23/05/2019).
Kab Trenggalek
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"Ujaran Kebencian
di Facebook,
Suradi Minta Maaf
ke FPI Lamtim"

Itu setelah pamong desa setempat mendesak
Suradi ke polres untuk mengklarifikasi dugaan
ujaran kebencian terhadap FPI dan PKS pada
postingan akun Facebook miliknya.Postingan pada
3 Maret 2019 ini memuat gambar petiggi PKS dan
pembahasan tentang poligami. Dalam postingan
itu terdapat 84 komentar dan 53 like. Pada kolom
komentar terdapat kalimat tidak senonoh.""Kami
langsung menghubungi pamong desa di sana
bahwa ada seorang warganya melakukan ujaran
kebencian,"" kata Ketua I Front Pencinta Masjid
(FPM), Yusprian Andri, kepada Saibumi.com. Sabtu,
11 Mei 2019."

"Kasus di bawah ini harus menjadi pembelajaran
bagi para pengguna media sosial, apabila tidak
ingin berurusan dengan aparat kepolisian.
Seperti kasus yang dialami Suradi (46). Warga
Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana,
ini mendatangi Polres Lampung Timur, Jumat,
10 Mei 2019m sekira pukul 18.30 WIB.BACA
JUGA: Buron Dua Pekan, Sopir Truk Tewaskan
Pengendara Motor Dibekuk
Kab Lampung
Timur
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"Sebar Kebencian
Kepada Jokowi
dan Polri,
Dua Orang di
Kalimantan
Tengah Ditangkap"

”Jujur dalam perkara ini kami sudah
mengedepankan upaya pendekatan dan meminta
berhenti menyebar hoax. Namun, ternyata tidak
digubris dan terus menyebarkan,” ujarnya."

Tersangka dijerat tindak pidana Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 jo Pasal 28 Ayat
2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas
UU Nomor 11 tahun 2008, pasal 14 ayat 2 UU RI
Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana dengan ancaman hukuman enam tahun dan
atau denda satu miliar rupiah.Adex menuturkan,
Hardianor ditangkap di Palangka Raya, sementara
Risnawati di Kotim. Mereka menyebarkan gambar
dan tulisan yang terbukti hoax. Meski sudah
ditegur secara persuasif, mereka abai dan tetap
menebar kabar yang lagi-lagi hoax.

Sebelumnya, Polda meringkus Hardianor alias Nuy
alias Annoy (23), warga Palangka Raya. Unggahan
hoax dan ujaran kebencian yang ditulis keduanya
berkaitan dengan hasil pemilu dan kejadian rusuh
pada 22 Mei lalu.Direktur Reskrimsus Polda
Kalteng Kombes Pol Adex Yudiswan mengatakan,
keduanya diamankan bersama barang bukti dan
sudah ditetapkan sebagai tersangka. ”Kedua
tersangka ini telah melakukan tindak pidana
menggunakan media sosial dengan menebarkan
kebencian,” katanya.

"Minimnya literasi digital kembali menjerat
pengguna media sosial. Ironisnya, kali ini oknum
guru honorer di Kabupaten Kotawaringin Timur
(Kotim) yang terseret hukum karena diduga
menyebarkan kabar sesat alias hoax dan ujaran
kebencian.Oknum guru itu adalah Risnawati (34).
Dia diciduk Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda
Kalteng karena unggahannya yang diduga hoax
dan menebar kebencian. Risnawati merupakan
tersangka kedua yang diringkus Polda Kalteng
setelah Pemilu 2019.
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Adukan Aliran
Sesat, Warga
Datangi Kantor
Desa Karawang
Sukabumi

Pihak Kepolisian menyatakan akan meibatkan MUI
untuk memastikan sesat tidaknya airan tersebut.
""Situasi bisa kita kendalikan. Tadi beberapa
pengelola ponpes sepakat untuk menarik santri
dan warga yang datang malam ini. Untuk jelas
kasusnya apa, memang ada isu soal penyebaran
aliran sesat. Ini akan kita lakukan penyelidikan
dengan melibatkan MUI setempat,"" jelas Kapolsek
Sukabumi AKP Dedi Suryadi. "

""Warga mendapat informasi ada aliran yang
menggabungkan lima agama dalam satu
kepercayaan. Pernyataan itu didengar oleh warga
dari penyebarnya dia bicara langsung ke beberapa
warga,"" kata Ustad Deris Iskandar, pimpinan
Pondok Pesantren Al-'Araf.

"Warga dan santri dari sejumlah pondok pesantren
mengadukan dugaan adanya penyebaran
aliran sesat di desa mereka. Mereka kemudian
mendatangi kantor Desa Karawang, Kecamatan/
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (17/5)
malam.
Informasi yang diperoleh, warga mendengar adanya
isu yang berkembang bahwa Yayasan Sultonul
Auliya yang berada di lingkungan kampung mereka
ingin menyebar ajaran gabungan lima agama yang
diduga dianut oleh pengikutnya.
Kab Sukabumi
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"Pria Mengaku
sebagai Imam
Mahdi, Disebut
Ajarkan Aliran
Sesat di Depok"

Tidak lama setelah undangan tersebut beredar,
sejumlah warga mendatangi perguruan yang
berlokasi di Kelurahan Bedahan, Kecamatan
Sawangan Depok. Dan untuk menghindari
persekusi dari warga, dilakukan mediasi di Kantor
Kecamatan Sawangan dengan Winardi (Imam
Mahdi) dihadiri Ketua MUI Kota Depok, Ahmad
Dimyati Badruzzaman, unsur TNI Polri dan
Muspika Kecamatan Sawangan."

Disambangi ke alamat yang ada dalam undangan,
seorang jemaah Mahfuzi menerangkan maksud
dari isi undangan. Mahfuzi mengatakan, guru besar
atau yang disebutnya sebagai Sang Pembaharu
(Imam Mahdi) adalah bernama Winardi.
“Ya kami meyakini pimpinan kita itu Imam Mahdi,
sebagai guru, pemimpin kami, petunjuk kami ke
dalam masalah ilmu keagamaan yang sebenarbenarnya,” kata Mahfuzi, Rabu malam 29 Mei
2019.

"Sebuah undangan digital tiba-tiba viral di grupgrup percakapan di telepon genggam Whatsapp
masyarakat Kota Depok. Undangan terbuka
tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk
bertemu Imam Mahdi.Undangan berlatar hijau
dari sebuah perkumpulan yang mengatasnamakan
Keluarga Besar Trisula Weda Indonesia. Di dalam
undangan tertulis, masyarakat seluruh Indonesia
diajak untuk menghadiri open house halal bi halal
idul fitri 1440 H yang akan dihadiri langsung oleh
Sang Pembaharu (Imam Mahdi).
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"Depok Keluarkan
Raperda Kota
Religius"

""Religiusitas adalah hal yang bersifat sangat
pribadi (privat), berkaitan dengan hubungan antara
manusia dengan manusia dan manusia dengan
Tuhan. Dengan demikian bukan kewenangan kota
untuk mengatur kadar religiusitas warganya,"" kata
Hendrik.Raperda ini memuat sejumlah aturan soal
kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai
agama, termasuk cara berpakaian."

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke
menjelaskan soal alasan penolakan parlemen.
DPRD Depok memandang urusan agama adalah
ranah privat, yang kalaupun difasilitasi, maka
kewenangannya ada di pemerintah pusat.

"Pengajuan Rancangan peraturan daerah (Raperda)
Kota Religius oleh Pemkot Depok ditolak mentahmentah oleh DPRD. Apa sih isinya? Soal penolakan
Raperda itu diungkap oleh Wali Kota Mohammad
Idris. Raperda itu sudah ditolak DPRD di tingkat
Badan Musyawarah (Bamus). ""Iya ditolak dalam
Bamus. Bamus tidak mau angkat ini ke jenjang
selanjutnya,"" kata Idris saat dihubungi detikcom,
Minggu (19/5/2019).
Kota Depok
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"Rencana
Pembangunan
Pura di Sukatani
Bekasi Ditolak
Warga"

Sementara warga lainnya yang juga pegawai Uko,
Sandim (65) mengetahui rencana pembangunan
pura tersebut. Namun, Sandim mengaku tidak
mengetahui apa permasalahannya sehingga
warga menolak rencana pembangunan pura
tersebut.""Permasalahnnya (penolakan) juga nggak
tahu, izin (mendirikan Pura) sih belum ada. Itu kan
tanahnya kan tanah dia. Berhubung udah ikut dia
20 tahun ya sudah tahu ini tanah punya dia 25
hektar,"" ujar Sandim."

"Rencana pembangunan tempat ibadah pura di
Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Bekasi, ditolak warga. Warga menolak dengan
memasang sejumlah baliho di lokasi tersebut.
Seorang warga, Dede (37) mengatakan, penolakan
itu bermula ketika warga mendengar adanya
rencana anak dari almarhum Uko yang hendak
mendirikan pura di tanah miliknya. Uko merupakan
warga asal Bali yang sudah lama tinggal di lokasi
tersebut.""Awalnya dari keluarga almarhum Uko.
Jadi dia ingin membangun Pura. Bikin lah mereka
izin ke desa ke Pemda, termasuk sama ulama
dan tokoh masyarakat. Sebagian pro sebagian
kontra,"" ujar Dede kepada detikcom di lokasi,
Selasa (7/5/2019).Lokasi rencana pendirian pura
berada di lahan seluas sekitar 25 hektare milik Uko
yang terletak di Jalan Sukamanah, Desa Sukahurip,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Menurut
Dede, yang menolak adalah sebagian warga Desa
Sukahurip dan Desa Banjarsari.Mendengar rencana
itu, warga kemudian membuat baliho yang berisi
penolakan. Baliho itu terpasang sejak Minggu
(5/5) sore.""(Alasan pemasangan baliho) perbedaan
agama. Mayoritas sih muslim,"" ujar Dede.
Kab Bekasi
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"Video Seruan
Jihad Nasional
Viral, Ketua GNPF
Ulama Bogor
Iyus Khaerunnas
Ditangkap"

Kuasa Hukum Iyus, Beni Mahyudin, mengatakan,
kliennya itu ditangkap atas dugaan seruan jihad
dan berbicara soal komunisme yang viral di media
sosial.Menurut Beni, Iyus ditangkap karena
berbicara mengenai komunisme dan jihad dalam
video yang viral di media sosial.""Iya benar. Ustaz
Iyus ditangkap Jumat siang (kemarin) sekitar jam
2 di rumahnya abis ngisi ceramah,"" kata Beni saat
dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2019).Beni menuturkan,
dalam video yang beredar, kliennya berbicara soal
jihad."

"Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)
Ulama Bogor Raya, Iyus Khaerunnas, ditangkap
polisi pada Jumat (17/5/2019) oleh anggota
dari Kepolisian Resor Bogor Kota.Iyus disangka
melanggar Pasal 45 A ayat 2 junto Pasal 28 ayat 2
Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-undang RI Tahun 2008
tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 atau
Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1946
tentang penyebaran berita bohong dan atau pasal
160 KUHPidana.
Kota Bogor
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"Polisi Tangkap
Jerry, Bule
yang Tuduh
Pemerintahan
Jokowi Komunis"

Jerry kemudian menjawab salam tersebut. Jerry
lalu ditanya soal kondisi Indonesia saat ini menurut
cara pandang dirinya.""Oh memang kondisi
Indonesia sekarang sangat parah, terlalu banyak
kecurangan sama rezim yang sekarang,"" kata
Jerry.Jerry juga menyebut bahwa pemerintah
saat ini disusupi oleh komunis yang akan merebut
Indonesia. Ia pun menyerukan kepada rakyat
Indonesia untuk bersatu agar Prabowo Subianto
menjadi presiden.""Sudah jelas ada infiltrasi
komunis dan lain-lain masuk ke Indonesia mau
diambil negara ini untuk dia punya sendiri. Rakyat
Indonesia bukan muslim saja, kita semua harus
bersatu, harus maju sampai negara ini jujur lagi
sampai presiden Republik Indonesia nama Prabowo
bukan nama yang sekarang,"" tuturnya"

Seorang pria mewawancarainya dan
merekamnya melalui kamera ponsel. Pria yang
mewawancara menyebut bule itu bernama
'Pak Jerry'""Assalamualaikum Pak Jerry,"" kata
pria tersebut mengawali percakapan dengan
bule tersebut, seperti dilihat detikcom, Selasa
(28/5/2019).

Sebelumnya, sebuah video seorang pria bule yang
mengkritisi pemerintahan Republik Indonesia,
beredar viral di media sosial. Bule itu juga
mendesak agar Presiden Joko Widodo turun dari
jabatannya. Video itu berdurasi 1 menit 17 detik.
Dalam video tersebut tampak seorang pria bule
membawa tas ransel berada di dalam sebuah
ruangan.

"Polisi menangkap Warga Negara Asing (WNA)
atau bule bernama Jerry karena menuduh
pemerintahan Joko Widodo disusupi paham
komunis. ""Sudah (ditangkap),"" ujar Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat
dikonfirmasi, Selasa (28/5/2019). Argo menyebut,
kasus penangkapan Jerry sedang ditangani Polres
Jakarta Barat.
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"Wali Kota Padang
Boikot Film
'Kucumbu Tubuh
Indahku' karena
Tidak Sesuai
dengan norma
Agama"

“Banyak hal yang membuat kita di Kota Padang
memboikot penayangan film ini. Kami berharap
melalui surat yang kita layangkan, dapat disikapi
secara nasional dan yang jelas Kota Padang
melarang film ini untuk tidak ditayangkan di
bioskop-bioskop dan tempat lainnya,"" ujarnya,
Rabu (8/5). Ia juga meminta Kementerian Kominfo
untuk mencekal peredaran film tersebut, agar tidak
bisa disaksikan masyarakat melalui media sosial
atau konten internet lainnya. Mahyeldi mengatakan
penolakan ini berdasarkan pelbagai pertimbangan.
Film itu dinilai bertentangan dengan norma agama,
sosial, dan nilai budaya yang dianut masyarakat
di Kota Padang, yang berlandaskan 'Adat Basandi
Syara', Syara' Basandi Kitabullah'."

"Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah,
melarang penayangan film 'Kucumbu Tubuh
Indahku' di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini
dikarenakan adanya unsur yang melanggar norma
agama.Mahyeldi pun menyurati Lembaga Sensor
Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Islam (KPI). Dalam
surat bernomor: 484/02.23/Kominfo-2019 Tanggal
29 April 2019 itu, Mahyeldi menegaskan menolak
dan menyatakan keberatan atas penayangan film
garapan sutradara Garin Nugroho di Kota Padang.
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"Amien Rais:
Polisi Seperti PKI
Tembaki Umat
Islam Ugal-ugalan"

Amien bahkan meminta pertanggungjawaban
aparat kepolisian atas meninggalnya massa aksi
tadi malam. ""Saya atas nama umat islam minta
pertanggungjawaban mu,"" katanya.Massa aksi
yang menggelar demonstrasi di Bawaslu berakhir
ricuh. Kericuhan terjadi sejak tadi malam.
Hingga pagi ini kericuhan pun kembali terjadi
bahkan menyebabkan korban jiwa karena luka
tembak. Aksi Demonstrasi di Bawaslu sendiri
semula memang terjadi secara damai, aksi ini
muncul setelah para elit politik dari kubu 02
Prabowo-Sandi berulang kali menyebut tekah ada
kecurangan yang terjadi secara terstruktur, Masif,
dan sistematik dalam Pilpres kali ini."

"Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais
menyalahkan aparat kepolisian atas terjadinya
kericuhan dalam aksi demonstrasi massa aksi 22
Mei di depan Gedung KPU dan kantor Bawaslu.
Amien bahkan menyebut aparat kepolisian sebagai
anggota PKI karena telah menembaki umat islam
secara ugal-ugalan. ""Saudara ku saya menangis,
saya betul-betul sedih, juga marah bahwa polisipolisi yang berbau PKI telah menembak umat islam
secara ugal-ugalan,"" kata Amien seperti diunggah
dalam akun instagran pribadinya, Rabu (22/5).
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Andre Taulany
Dilaporkan ke
Polda Metro
Terkait Dugaan
Penistaan Agama

Selain oleh Sulis, Andre akan dilaporkan oleh
Persaudaraan Alumni 212 ke Bareskrim Polri.
Lawakan Andre yang dipersoalkan adalah saat
Andre dan Sule menjadi host dalam sebuah acara
televisi. Saat itu Andre dan Sule mewawancarai
penyanyi Virzha. Video wawancara mereka
kemudian viral di media sosial.Dalam video itu, Sule
awalnya bertanya kepada Virzha tentang alasan
dirinya merambah bisnis parfum. Virzha mengaku
mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya
seperti 1.000 bunga.""Dulu aku pernah baca kisah
jadi Nabi Muhammad dulu, dia tuh aromanya
1.000 bunga, jadi berawal dari situ sih, kalau kita
bisa wangi kenapa nggak?"" ujar Virzha.""Wangi,
memberikan kenyamanan kepada orang-orang,""
timpal Sule.Di sela-sela pembicaraan itu, Andre
lalu melontarkan candaan. Candaan itulah yang
kemudian dinilai sebagian orang menghina
Rasulullah SAW.""Aromanya 1.000 bunga? Itu
badan apa kebon?"" ujar Andre."

""Ya benar. Karena nggak terima Baginda Rasulullah
dinista,"" kata Sulis saat dimintai konfirmasi, Sabtu
(4/5/2019).

"Seorang advokat bernama Sulistyowati
melaporkan Andre Taulany ke Polda Metro Jaya
terkait dugaan penistaan agama. Andre dia nilai
telah menghina Rasulullah SAW lewat candaan
yang dilontarkan dalam sebuah acara televisi.
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"Diduga Lakukan
Penistaan, LIRA
Malang Polisikan
Oppo"

Zuhdy menyebut, dengan viralnya video itu
membuat masyarakat resah. Menurutnya, buka
bersama dengan sandingan bir dapat membuat
kebencian antar golongan. Dia berpendapat, bahwa
yang dilakukan Oppo sama dengan menodai bulan
suci Ramadan sesuai kepercayaan umat islam.“Kami
laporkan sebagai penistaan agama. Kami sebagai
umat Islam melihat itu sebagai penodaan agama.
Kami laporkan ini ke polisi karena ini pengaduan
masyarakat,” ujarnya."

“Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang
viralnya video itu. Jelas dalam gambar itu ada
minuman keras. Kami kaji ini ada unsur pidana
sehingga kami laporkan ke polisi,” kata Zuhdy,
Senin (20/5/2019).

"Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang,
melaporkan perusahaan handphone Oppo ke
Polres Malang Kota, Senin (20/5/2019). Oppo
dilaporkan dengan dugaan penistaan agama.
Koordinator LIRA Malang Raya HM Zuhdy
mengatakan, pelaporan ini dilakukan mewakili
masyarakat yang resah terhadap viralnya video
buka bersama dengan sandingan minuman keras
atau bir yang diselenggarakan oleh Oppo Malang di
sebuah hotel di kota dingin itu.
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"FPI: Penolak
Perda Kota
Religius Depok
Atheis"

""Ini kan aspirasi harus ditanggapi baik sama DPRD
Depok. Kalau menolak hal ini berarti anti religi,
orang ateis dan komunis. Penyelengaraan negara
pemerintah harus diwarnai kejiwaan dengan
keagamaan,"" kata Habib Muchsin Alatas, kepada
Suara.com, Senin (20/5/2019).Dijelaskannya,
agama ini ada dua sisi yaitu semua agama sama
dan setiap orang beragama memiliki keyakinan
masing-masing dan dilindungi Undang-Undang.
Maka dari itu, DPRD Depok wajib pahami tentang
Raperda Penyelengaraan Kota Religius (PKR).""Nilai
ketuhanan dan keagamaan, kalau menolak berarti
dia penghianat Pancasila. Berarti nggak paham
tentang Indonesia dan tentang konsitusi,"" kata
dia."

"Ormas FPI menilai penolakan Perda
Penyelengaraan Kota Religius atau Perda Kota
Religius Depok oleh DPRD Depok tidak sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Bahkan DPRD Depok
yang menolak Perda Kota Religius Depok dituding
tak beragama. Salah satu petinggi FPI yang juga
ketua FKUB Kota Depok, Habib Muchsin Alatas
menilai penolakan itu bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila
yaitu Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Mustofa
Nahrawardaya
Tersangka Ujaran
Kebencian dan
Penyebaran Hoaks

Terkait kasus ini, Mustofa ditangkap karena
twit-nya soal video viral sekelompok anggota
Brimob mengeroyok warga di depan Masjid Al
Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Kamis (23/5/2019). Menurut keterangan polisi,
twit Mustofa tidak sesuai fakta. Dalam cuitannya,
Mustofa mengatakan bahwa korban yang dipukuli
bernama Harun (15). Ia menyebutkan bahwa Harun
tewas dipukuli. Namun, informasi mengenai korban
berbeda dengan keterangan polisi. Menurut polisi,
pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri
Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat
sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam
aksi di depan Bawaslu."

"Koordinator Relawan IT BPN Prabowo SubiantoSandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya, akan
ditahan selama 20 hari ke depan. Mustofa telah
ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian
berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui
media sosial. Ia sebelumnya ditangkap pada
Minggu (26/5/2019) dini hari dan ditahan Senin
(27/5/2019) sekitar pukul 02.30 WIB. ""Saat ini
saudara M sudah kami tetapkan sebagai tersangka
dan ditahan untuk 20 hari ke depan,"" kata Brigjen
(Pol) Dedi Prasetyo di Jakarta Selatan
Kota Jakarta
Selatan
DKI Jakarta
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Non Negara

Tokoh Publik

Polri
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"Dokter RS
Terkenal di
Bandung
Diringkus Polisi,
Tersandung kasus
Penyebaran Berita
Hoax"

Ds memosting kalimat bernada ujarna kebencian
di akun Facebook miliknya dengan nama akun
Dodi Suardi yang isinya;'Malam ini Allah memanggil
hamba-hamba yang di kasihinya. Seorang remaja
tanggung, mengenakan ikat pinggang berlogo
osis, diantar ke posko mobile ARMII dalam kondisi
bersimbah darah. Saat diletakkan distetcher
ambulans, tidak ada respon, nadi pun tidak
teraba. Tim medis segera melakukan resusitasi.
Kondisi sudah sangat berat hingga anak ini syahid
dalam perjalanan ke rumah sakit. Tim medis yang
menolong tidak kuasa menahan air mata. Kematian
anak selalu menyisakan trauma. Tak terbayang
perasaan orangtuanya. Korban tembak polisi
seorang remaja 14 tahun tewas'."

""Kami menetapkan tersangka ujaran kebencian
pria berinisial DS, kebetulan Ds ini seorang dokter
ahli kebidanan dan seorang doktor S3, yang
bersangkutan ini mengajar di salah satu perguruan
tinggi di Bandung,"" ujar Direktur Ditreskrimsus
Polda Jabar, Kombes Samudi di Mapolda Jabar,
Selasa (28/5/2019).

"Seorang pria bergelar dokter di Kota Bandung
ditangkap petugas Direktorat Reserse dan Kriminal
Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar karena terlibat
penyebaran informasi bohong terkait kerusuhan
21-22 Mei.
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Ustaz Firanda
ditolak di Aceh
karena 'lebih
cenderung ke
Wahabi'

Firanda ditolak sekompok warga saat memberikan
ceramah di Masjid Al-Fitrah Banda Aceh Kamis
(13/06).Ketua MPU, Muslim Ibrahim, mengatakan
meski sudah ada yang menyatakan keberatan,
Firanda tetap datang ke Aceh untuk memberikan
ceramah.Ia mengungkapkan bahwa keberatan
sudah disampaikan ke pemerintah daerah, tapi ia
menyebut mungkin pemerintah daerah tak punya
waktu untuk melakukan sosialiasi."

Namun kekhawatiran akan terjadinya ""kekacauan
di masyarakat"" ini ditepis oleh pengurus masjid
yang mengundang penceraman yang memiliki
nama lengkap Firanda Andirja Abidin tersebut.
Menurutnya Ustaz Firanda hanya menyampaikan
Alquran, hadis, bagaimana beribadah sesuai
tuntunan. Ia tak pernah menyinggung ulama-ulama
lain.

"Ketua MPU Aceh, Muslim Ibrahim, membenarkan
bahwa memang ada warga yang tidak setuju
dengan kehadiran Ustaz Firanda, dengan alasan
pendakwah tersebut ""lebih dekat ke aliran
Wahabi, sementara yang banyak dianut di Aceh
adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah"".""Kami dengar
informasi dari luar, misalnya dari rekamanrekaman (video) dan sebagainya, (isi ceramah
Firanda) lebih cenderung ke apa yang diistilahkan
sebagai Wahabi,"" kata Muslim Ibrahim Jumat
(14/06).""Daripada kacau nanti di masyarakat
setelah ada ceramahnya, masyarakat meminta agar
tak sembarangan mengizinkan penceramah dari
luar, yang belum diketahui apa alirannya, agar tak
terjadi kekacauan di masyarakat,"" katanya.
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"Sebar Ujaran
Kebencian
Terhadap Polisi
di FB, Faizal
Ditangkap"

Atas temuan itu, polisi kemudian melakukan
penelusuran untuk mencari tahu pemilik akun
tersebut. Alhasil, tempat persembunyian Faisal
Karaeng Lomba diendus polisi. Ia pun akhirnya
ditangkap.""Seolah-olah mengatakan bahwa
anggota kita yang luka ini hanya main-main saja
tidak ada apa-apanya ini. Ini sangat berbahaya
jika memberikan ujaran kebencian seperti ini,""
tandasnya."

"Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky
Sondani mengatakan, ujaran kebencian yang
ditulis Faizal di akun pribadi facebooknya yakni
menjelek-jelekkan aparat kepolisian yang bertugas
saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 bahwa aparat
kepolisian yang mengalami luka-luka hanya
didramatisir, dan menganggap pekerjaan polisi itu
hal biasa tidak lebih dari jihad para pendemo.""Dia
katakan bahwa ya Allah luka kecil didramatisir
katanya mereka jauh lebih jihad, hello bosku,
bukan saya membenci aparat, cuma sedikit info ji,
sudah kewajiban aparat negara untuk menjalankan
tugas untuk mengamankan situasi, toh juga mereka
digaji tidak kerja gratis,"" ujar Dicky membacakan
isi postingan pelaku saat rilis di Mapolda Sulsel
Jalan Printis Kemerdekaan Kota Makasaar, Kamis
(20/6/2019).
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"GP Ansor Tolak
Felix Siauw di
Balaikota Jakarta "

Gerakan Pemuda (GP) Ansor kembali menunjukkan
sikap antipati terhadap Felix Siauw. Rabu 27 Juni
2019 siang, puluhan orang berseragam Ansor
mendatangi gerbang kantor Anies Baswedan
bekerja. Mereka memprotes kehadiran Felix
sebagai penceramah tujuh menit bakda zuhur di
Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta. Abdul
Aziz, Ketua GP Ansor DKI Jakarta menuding
Felix sebagai tokoh Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) yang tak perlu diberi ruang oleh Pemprov
DKI Jakarta. Felix, kata Aziz, punya keinginan
mengubah Indonesia dari negara Pancasila
menjadi negara khilafah islamiyah. “Yang perlu
dipahami oleh sama-sama, bukan soal kami
menolak pengajiannya, tapi kehadiran tokoh HTI
di balai kota itu yang mencederai dari keutuhan
pancasila dan NKRI,” kata Aziz di Balai Kota DKI
Jakarta, Rabu (27/06) siang. Namun dalil GP Ansor
menentang Felix malah menuai kritik. Adi Prayitno,
peneliti politik dari Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta mengatakan bila Ansor tidak
sepakat dengan hal-hal yang didakwahkan Felix
mestinya ini dihadapi dengan dakwah juga. “Kalau
ada kekhawatiran pengaruh dia akan membesar,
ya harus ada narasi tandingan. Pake cara dakwah
juga,” kata Adi kepada Tirto, Kamis (27/6/2019).
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"Jamaah
Ahmadiyah
Lombok Timur
Sudah Tak
Bisa Kembali
ke Kampung
Halaman"

“ Jemaah Ahmadiyah itu melakukan peribadatan
dengan eksklusif, mereka tidak mau berjemaah
bersama warga lainnya, kalau bukan sesama
anggota Ahmadiyah sendiri,” sebut Syafii. Ia
menyebutkan, semula warga Desa Greneng masih
bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah
asalkan tidak melakukan peribadatan dengan
tertutup lagi. Namun, hal tersebut tidak bisa
dipenuhi oleh jemaah Ahmadiyah. “Sebenarnya
kami pernah melakukan usaha mediasi bersama
warga agar bisa menerima keberadaan jemaah
Ahmadiyah, warga di Desa Greneng setuju
menerima kembali jemaah Ahmadiyah asalkan
jangan melakukan peribadatan dengan tertutup
lagi, tapi jemaah Ahmadiyah sendiri yang belum
bisa memenuhi keinginan warga,” sebut dia."

"Warga Ahmadiyah asal Desa Greneng, Kecamatan
Sakra Timur, Lombok Timur, yang saaat ini masih di
lokasi penitipan Loka Latihan Kerja (LLK) Selong,
sudah tidak bisa balik ke kampung halamannya.
Hal itu dikarenakan warga setempat sudah tidak
bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri (Bakesbangpoldagri) Nusa Tenggara Barat
Lalu Syafii menyebutkan, jemaah Ahmadiyah yang
tinggal di Desa Greneng, Lombok Timur, tidak bisa
diterima kembali oleh warga setempat dikarenakan
masih dianggap melakukan peribadatan secara
eksklusif. “Sudah final keputusan dari warga,
mereka sudah tidak bisa menerima keberadaan
jemaah Ahmadiyah di kampungnya, karena tata
cara peribadatan yang dianggap masih eksklusif,”
kata Syafii, Senin (17/6/2019) malam.
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MUI Garut: Sebar
Ajaran Sesat,
Sensen Tak Pernah
Direhabilitasi

Sensen divonis bersalah oleh PN Garut atas
kasus makar dan penistaan agama pada 2012.
Perkara tersebut bermula saat Sensen dan para
pengikutnya berusaha mengibarkan bendera
Negara Islam Indonesia di istananya, Cipari,
Wanaraja, 7 Agustus 2011.Namun perbuatan yang
Sensen lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan
secara hukum lantaran berdasarkan hasil medis, ia
mengalami gangguan jiwa. Majelis hakim kala itu
mengganjar Sensen dengan hukuman rehabilitasi
di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hal itu
berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang
sebelumnya dilakukan oleh ahli."

Ketua MUI Garut KH Sirojul Munir mengatakan
Sensen belum pernah direhabilitasi setelah
divonis pengadilan. ""Sensen belum direhabilitasi.
Sampai sekarang kan tidak ada hasil kondisi
kejiwaan Sensen,"" ujar Munir kepada wartawan
di kantornya, Jalan Otista, Tarogong Kidul, Kamis
(20/6/2019).

"Kelompok ajaran sesat pimpinan Sensen Komara
masih menampakkan eksistensinya. Meskipun
sempat divonis gangguan jiwa, Sensen ternyata
tak pernah direhabilitasi. Nama Sensen kembali
mencuat dan bikin geger publik Garut, Jawa Barat,
setelah anak buahnya bernama Hamdani membuat
serta menyebarkan surat 'Sensen Presiden
Indonesia'.

Kab Garut

Jawa Barat

Juni

Penyesatan
agama/
keyakinan

Non Negara

MUI

Ajaran
Sensen

95

"Dianggap
Aliran 'Sesat'
Tarekat Tajul
Al Khawatiyah
Dibubarkan "

Tak hanya itu, rapat juga diikuti pihak dari aliran
keagamaan Tarekat Al Khalwatiyah Sheikh Yusuf
Gowa yang dipimpin oleh Andi Malakuti atau
yang lebih dikenal dengan sapaan Puang La’lang
bersama rombongannya. Aliran ini merupakan
salah satu aliran kegamaan di Kabupaten Gowa.
Ketua Aliran Keagamaan Tarekat Al Khalwatiyah
Sheikh Yusuf Gowa Andi Malakuti memaparkan
terlebih dahulu terkait ajaran-ajaran dalam aliran
keagamaan tersebut. Tanya jawab pun mewarnai
kegiatan dalam rapat koordinasi yang diikuti para
peserta rakor.Sementara itu, Sekretaris Daerah
Kabupaten Gowa Muchlis menegaskan, aktivitas
terkait paham dan ajaran Tarekat Al Khalwatiyah
untuk sementara dihentikan. “Mulai hari ini,
hentikan aktivitas penyebaran aliran dan ajaran
tersebut. Silakan mengajarkan yang sesuai dengan
hadis,” tegas Muchlis "

"Aliran Keagamaan Tarekat Al Khalwatiyah Gowa,
Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi dibubarkan. Aliran
keagamaan tersebut dinilai menyimpang dari ajaran
Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa bahkan
memfatwakan bahwa Tarekat Al Khalwatiyah sesat
dan menyesatkan.Keputusan tersebut didapat
setelah rapat koordinasi dalam rangka pengawasan
aliran kepercayaan dan keagamaan wilayah
Kabupaten Gowa. Rapat berlangsung di Aula Endra
Dharmalakasana Polres Gowa, Rabu 12 Juni 2019.
Rapat yang diinisiasi langsung oleh Pemkab Gowa
ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Sekkab
Gowa Muchlis didampingi Kajari Gowa Muh Basjar
Rifai. Rapat koordinasi itu juga dihadiri Kapolres
Gowa AKBP Shinto Silitonga, Ketua MUI Gowa
KH Abubakar Paka, Ketua FKUB Gowa Ahmad
Muhajir, Kasdim 1409 Gowa Mayor Inf Husain, dan
para Kapolsek jajaran Polres Gowa.
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Pria Ini Dituding
Aliran Sesat
Lantaran Posting
Soal Agama

Perlu diketahui, pria yang memilik 6 anak tersebut
memposting status, Islam itu bukan ajaran, Bukan
Ilmu, Bukan Pengetahuan, Bukan hukum dan Juga
Bukan Agama. Postingan tersebut diunggah 4
Juni yang lalu, pukul 14.21 dan mendapat reaksi
dari para nitizen, termasuk MUI Kabupaten
Probolinggo. Namun, pemilik akun Ponco Suro ini
mengaku belum dihubungi pihak MUI. Rahmat,
Kamis (27/6) sekitar pukul 14.00 di rumahnya
mengaku, sempat didatangi anggota Polsek
Sumberasih dan Polresta. Mereka menanyakan
tentang status dan kelompok berupa padepokan.
Ia jelaskan seluruhnya termasuk pengajian
keliling yang diagendakan setiap Rabu malam,
beranggotakan 24 orang. “Sudah kami jelaskan
semuanya. Pengajian rutin dan arisan. Isinya ya,
soal islam,” tandanya. Terhadap tudingan dirinya
tidak shalat, Rahmat hanya tersenyum. Bahkan, ia
mengatakan, kalau salah satu anaknya mondok di
Riyadlus Solihin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan
Kademangan, kota setempat. "

"Rahmat (50) yang dituding menebar ilmu sesat,
dengan postingannya di media social (Medsos)
membantah tudingan tersebut. Menurutnya,
status yang ditulis di Facebook bertujuan dakwah.
Dirinya tidak memiliki tujuan lain, apalagi
hendak menyesatkan nitizen atau masyarakat
medsos.Pria yang tinggal di Dusun Beringin,
Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih
Kabupaten Probolinggo ini mengaku, hanya
memberi pemahaman tentang islam. Sebab,
dirinya beragama islam dan tidak mungkin akan
membuat status diluar agama yang dipeluknya. Ia
mengunggah status seperti itu, agar para nitizen
mengetahui dan mengerti tentang islam.
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Pendeta Tibatiba Ditusuk di
Gereja Kalimantan
Tengah

"Pendeta Daron A Unjung (57) ditusuk dengan
menggunakan kayu oleh orang tidak dikenal.
Kala itu ia hendak membersihkan lingkungan
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Getsmani
di Jalan Darung Bawan Kilometer 13, Kabupaten
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.Istri korban,
Erlina mengatakan, setelah ditusuk, suaminya
tidak langsung berteriak minta tolong agar
mendapat perhatian warga untuk menangkap
pelaku.Daron kembali ke rumah yang berada
bersebelahan gereja dan menceritakan kejadian
yang dialaminya.""Sebelum ditusuk oleh pelaku,
suami saya sempat bertanya kepada pelaku yang
sedang duduk di sela perbatasan rumah dan gereja,
'Lagi ngapain dek?"" ucapnya, Sabtu (22/6/2019).
Erlina mengaku dirinya juga tidak mengetahui
ciri-ciri pelaku.Suaminya hanya mengatakan bahwa
pelaku masih berusia muda dengan pakaian lusuh
sedang duduk saat disapa.Bukan membalas sapaan
suaminya, pelaku langsung menyerang.Ia berharap
sang suami segera mendapatkan pertolongan
medis, karena darah yang terus keluar.Polisi yang
turun ke lokasi langsung menyebar untuk mencari
keberadaan pelaku serta memblokade beberapa
ruas jalan untuk mempersempit upaya pelarian.
Pelaku berinsial RM memilih menenggelamkan diri
di Sungai Anjir Kalampan usai terjatuh dari sebuah
pohon"
Kab Pulang
Pisau

Kalimantan
Tengah
Juni

Serangan Fisik

Non Negara

Warga
Masyarakat

Tokoh
Agama

98

"Dua Masjid di
Binjai Hendak
Dibakar Orang Tak
Dikenal"

Selang beberapa waktu kemudian, terlihat asap
mengepul dari dalam masjid dan diketahui oleh
pengurus masjid. Pengurus masjid pun masuk
ke dalam masjid bersama warga lain dan melihat
karpet telah terbakar. Mereka pun memadamkan
api tersebut secara bersama-sama.Hingga saat
ini kepolisian terus mendalami kasus yang diduga
dilakukan untuk meneror warga setempat.
Sebanyak tiga orang saksi sudah diperiksa. Polisi
terus melakukan pengembangan.Selain itu,
kepolisian pun mendapat fakta bahwa modus yang
digunakan pelaku nyaris sama dengan percobaan
pembakaran sebelumnya terhadap Masjid AlFurqon di Binjai Utara.Wirhan mengatakan,
“Modusnya sama, bakar karpet, terjadi pada hari
Minggu, pelaku lompat pagar dan masuk melalui
jendela.”"

Setelah masuk ke wilayah masjid, disebutkan,
pelaku lalu menyiram karpet masjid dengan
bensin, lantas menyulut api dengan membakar
selembar kain terlebih dahulu.“Dia bakar kain dulu,
kemudian api dari kain itu disulut ke karpet yang
telah disirami bensin,” terangnya kutip INI-Net,
Senin (03/06/2019).Kasus percobaan pembakaran
masjid tersebut diketahui pertama kali oleh Edi
Suryanto saat sedang mencari makanan ikan di
parit sekitaran masjid. Saat itu Edi tak tahu jika
pelaku sedang merencanakan aksi jahat.

"Dua masjid yang ada di Kota Binjai, Sumatera
Utara, jadi target percobaan pembakaran oleh
orang tak dikenal (OTK) dalam dua pekan.Masjid
Ar-Rahman Turiam di Kecamatan Binjai Timur
nyaris terbakar pada Ahad (02/06/2019) pagi.
Sedangkan Masjid Al-Furqon di Kecamatan Binjai
Utara juga mengalami percobaan pembakaran
pada Ahad (19/05/2019) lalu.Menurut Kasat
Reskrim Polres Binjai AKP Wirhan Arif, percobaan
pembakaran masjid ini terjadi sekitar pukul 08.00
pagi waktu setempat.“Pelaku masuk ke areal masjid
dengan melompati pagar sebelah kiri masjid,”
ungkap Wirhan saat dikonfirmasi.
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"SD Negeri di
Gunungkidul
Wajibkan Murid
Berpakaian
Muslim"

Tak ketinggalan, contoh gambar pakaian seragam
pun disertakan dalam surat edaran tersebut yakni
untuk seragam putih merah dan batik Gunungkidul,
sementara siswi wajib berjilbab. Sontak saja
surat edaran tersebut mengagetkan masyarakat
yang lantas mempertanyakan adanya keputusan
tersebut.Menanggapi wacana siswa-siswi SDN
berpakaian Muslim ini, Ombudsman Perwakilan
DIY, Selasa (25/06/2019) mengambil sikap dengan
bersiap mendatangi sekolah yang bersangkutan
dan mengklarifikasi perihal surat tersebut.""Tim
Ombudsman RI Perwakilan DIY yang sedang
pemantauan PPDB di Gunungkidul sudah kita
jadwalkan geser objek pantauan mendatangi
sekolah tersebut. Kita ingin meminta klarifikasi
kepala sekolah dan Disdikpora Kabupaten
Gunungkidul,” tegas Kepala Ombudsman RI
Perwakilan DIY Budi Masturi."

"Sejak Senin (24/06/2019) kemarin sebuah
surat edaran dengan kop SDN Karangtengah III
Wonosari tiba-tiba viral di jagat maya. Dalam
surat edaran itu sekolah mewajibkan siswa-siswi
baru tahun ajaran 2019-2020 untuk mengenakan
pakaian muslim. Siswa diwajibkan mengenakan
celana panjang dan siswi wajib berjilbab.Ada tiga
keputusan dalam surat edaran yang ditandatangani
langsung oleh Kepala Sekolah SDN Karangtengah
III, Pujiastuti SPd tersebut. Surat edaran siswasiswi SDN wajib berpakaian Muslim tersebut berisi
""Tahun pelajaran 2019/2020 siswa baru kelas I
wajib memakai seragam muslim. Bagi siswa kelas
II-VI belum diwajibkan, yang mau ganti seragam
muslim. Tahun pelajaran 2020/2021 semua siswa
wajib berpakaian muslim.""
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"Dua Arca Pura
Dalem Perancak
Dirusak di Bali"

Pihaknya juga sudah melakukan olah TKP dan
meminta keterangan sejumlah saksi sebagai
petunjuk pengungkapan kasus tersebut. Sudah
beberapa saksi diperiksa untuk mengetahui
apakah sengaja dirusakan atau karena hal lainnya.
“Masih penyelidikan,” ujarnya singkat.Sementara
itu, Bendesa Adat Perancak, Nengah Parna,
mengatakan, warga sepakat akan memperbaiki
patung tersebut. Perkiraan akan ada biaya sekitar
Rp 5 juta untuk perbaikan patung.Perbaikan itu
mulai dari perbaikan patung dengan menggantinya.
Kemudian, pergantian sanggah lebuh dan
pembuatan banten untuk upakara. “Warga
berkesimpulan diperbaiki saja. Dan akan dilakukan
pada Purnama bulan Juli mendatang,” ucapnya."

"Dua buah patung (arca) yang terpasang di kanan
kiri kori (gerbang) jaba Pura Dalem Desa Perancak,
Kecamatan Jembrana dirusak. Perusakan ini
dilaporkan ke Polsek Kota Negara.Patung dirusak
orang tidak dikenal. Dua arca yang sebelumnya
kondisi baik kini hancur dan patah jadi dua.Dari
informasi, peristiwa pengerusakan tersebut terjadi
Selasa (4/6) pukul 06.00 Wita. Aksi pengerusakan
tersebut sempat dilihat langsung oleh Nyoman
Sutiani alias Siti, salah seorang warga setempat.
Kapolsek Negara, I Ketut Maret, Jumat (6/6)
menyatakan, masih melakukan penyelidikan terkait
kasus itu. Ia mengatakan belum ada penambahan
saksi terkait kejadian perusakan tersebut.
Kab Jembrana

Bali

Juni

Pengrusakan
Properti

Non Negara

Sekelompok
Warga

Umat Hindu

"Lapas Polewali
Mandar Terapkan
Syarat Wajib Bisa
Baca Al-Quran
bagi Napi yang
Hendak Bebas
Bersyarat"

Kepala Kantor
Pajak Larang
Stafnya
Berjenggot
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Elyas mengaku lebih memilih mempertahankan
penampilannya dengan alasan menjalankan sunah
rasul. Karena itu, ia tak terlalu mempedulikan
teguran pimpinan barunya tersebut."

Elyas mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu
(26/6). Ketika itu, Kepala KPP Pratama Kabupaten
Ciamis Aporen Siregar yang baru aktif menjabat
sejak Senin (24/6) mengadakan inspeksi mendadak
terkait penampilan para karyawan.

"Seorang karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Kabupaten Ciamis, M Elyas Guhiat,
mengundurkan diri setelah ditegur oleh atasannya
terkait jenggot. Ia memilih mempertahankan
jenggotnya daripada melanjutkan pekerjaannya
sebagai petugas keamanan di KKP Pratama
Kabupaten Ciamis.

"Kemenkumham mencopot Kepala Lapas Kelas
IIB Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Haryoto
dari jabatannya.Pencopotan ini dilakukan setelah
tim investigasi yang dibentuk Kemenkumham
menemukan adanya pelanggaran standar
operasional prosedur (SOP) yang memicu keributan
di lapas tersebut, Sabtu (22/6/2019).Haryoto
dinilai melanggar SOP lantaran mewajibkan setiap
narapidana beragama Islam yang akan menjalani
pembebasan bersyarat, wajib bisa membaca AlQuran dan menghafal surat-surat pendek sebelum
resmi dibebaskan.""Kebijakan tersebut tidak
ada dalam SOP lapas,"" ujar Kepala Divisi Lapas
Kemenkumham Sulawesi Barat Anwar, Selasa
(25/6/2019).
Sebeumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasona
Laoli juga menyatakan Haryoto telah resmi ditarik
dan dinonjobkan sementara.Yasona menilai meski
ketentuan wajib baca Al-Quran bagi napi muslim
maksudnya baik, tapi ketentuan tersebut dinilai
telah melampaui ketentuan undang-undang karena
hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang."

Kab. Ciamis

Kab Polewali
Mandar

Jawa Barat

Sulawesi Barat

Juni

Juni

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
keyakinan

Pemaksaan
Pentaatan
Agama/
Keyakinan

Negara

Negara

Kepala Kantor
Pajak

Kemenkumham

Karyawan

Warga
Masyarakat

Oknum Kades
Rusak Baliho di
Masjid

Pelarangan
Pendirian Rumah
Pribadi menjadi
Tempat Ibadah

Demonstrasi
Massa FPI dI
Gedung DPRD
Sulawesi Selatan
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Menurut mereka, aktivitas atau kegiatan jemaat
Ahmadiyah tidak boleh lagi dilakukan seiring
dengan keputusan SKB 3 Menteri tahun 2008."

"Massa Front Pembela Islam (FPI) berunjukrasa
di halaman gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jl
Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (12/6/2019).
Unjukrasa yang dilakukan kelompok FPI meminta
DPRD Sulsel mengambil tindakan terkait aktivitas
jemaat atau aliran Ahmadiyah yang berlansung di
Kabupaten Gowa pada 7 Juli pekan lalu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul kemudian
mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) rumah
ibadah di Bandut Lor. Pencabutan ini kemudian
digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)."

"Warga Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu,
Bantul, menolak ibadah di rumah Pendeta Tigor
Yunus Sitorus yang sekaligus menjadi gereja.

Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi dimalam
menjelang idul fitri yang lalu,"

Pelaku berinisial HR merupakan kepala desa di
salah satu desa yang berada di kecamatan Jawai
Kabupaten Sambas pada saat di persidangan
mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya
yang merusak 2 (dua) lembar baliho yang terdiri
dari 1 (satu) ucapan Marhaban Ya Ramadhan
dengan ukuran 4m X 1m dan 1 (satu) lembar
ucapan selamat idul fitri dengan ukuran 3m X 1m
dari pengurus mesjid Jami' Jauharul Iman yang
terpasang di lingkungan mesjid dan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Pengrusakan ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 407 KUHP.

"Pelaku pengrusakan baliho di Mesjid Jami'
Jauharul Iman Desa Dungun Laut Kec.Jawai
Kab.Sambas menjalani proses sidang tipiring di
Pengadilan Negeri Sambas guna mempertanggung
jawabkan perbuatannya.

Kab. Gowa

Kab. Bantul

Kab. Sambas

Sulawesi
Selatan

DI Yogyakarta

Kalimantan
Barat

Juli

Juli

Juni

Pembatasan/
pelarangan
kegiatan
keagamaan

Pencabutan
izin rumah
ibadah

Pembatasan/
pelarangan
kegiatan
keagamaan

Perusakan
Properti

Non Negara

Negara

Non Negara

Negara

FPI

Pemkab

Warga
masyarakat

Kepala Desa

Jemaat
Ahmadiyah

Umat
Kristen

Umat
Kristen

Umat
Muslim

Kab. Aceh
Besar

Kab.
Sorolangun

Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali mengeluarkan
imbauan tentang penghentian penerbangan saat
Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dari dan ke
Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang,
Aceh Besar. Imbauan di atas kop surat Bupati Aceh
Besar Nomor 451/ /2019 Tanggal 24 Juli 2019/21
Dzulqaidah 1440 H tersebut ditujukan kepada
General Manager PT Angkasa Pura II.

Pada 2 Juli 2019 Bakorpakem, Kemenag, MUI,
FKUB, NU dan OKP membuat pernyataan bersama
dalam menyikapi kegiatan ahmadiyah indonesia
di daerah Sorolangun-Jambi. Dalam pernyataan
tersebut memuat 6 poin kesepakatan: 1. Menolak
dan membubatkan kegiatan JAI, 2. Meminta
pemerintah untuk menyampaikan larangan
tertulis kepada JAI, 3. Melaporkan ke polisi dalam
pasal 156 (a) KUHP jika masih melaksanakan
kegiatannya, 4. Polres akan menindak lanjut
laporan jika cukup bukti, 5. Meminta Polres agar
tidak menerbitkan Izin JAI untuk melaksanakan
kegiatan diSorolangun, 6. Menghimbau
masyarakat agar tidak terprovokasi. ketetapan
tersebut ditandatangani oleh: Kejari, Intelkam,
kakankemenag, Babinsa Desa, Kesbangpol, Camat,
Kepala KUA, Bina Karsa, Pol PP, FKUB, MUI, NU,
Muhammadiyah, KNPI, HMI, dan PMII.

Penghentian
Penerbangan saat
Hari Raya

Larangan Kegiatan
Ahmadiyah
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Kepala Subbagian Humas Polres Bogor, Ajun
Komisaris Ita puspita Lena menyatakan status
tersangka itu ditetapkan pada SM setelah polisi
melakukan pemeriksaan dan gelar perkara selama
1x24 jam."

106

Kab. Bogor

Kegaduhan
ditempat ibadah

"Seorang wanita berinisail SM membuat kegaduhan
didalam mesjid dengan membawa seekor anjing,
Berdasarkan alat bukti beberapa keterangan saksi
dan barang bukti berupa rekaman video serta
pakaian dan sepatu yang digunakan SM masuk
ke dalam mesjid, penyidik meningkatkan status
penyelidikan menjadi penyidikan dan menaikkan
status SM menjadi tersangka,"" kata Ita dalam
keterangan yang diterima, Selasa (2/7).
SM dikenakan pasal 156a KUHP tentang penistaan
agama.

Jambi

Aceh

Jawa Barat

Juli

Juli

Juli

Negara

Negara

Negara

Non Negara

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
Keyakinan

Pembatasan/
Pelarangan
Kegiatan
Keagamaan

Pembatasan/
Pelarangan
Kegiatan
Keagamaan

Negara

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
Keyakinan

Kriminalisasi
Berdasarkan
Agama/
Keyakinan

OKP

NU

FKUB

MUI

Kemenag

Bakorpakem
(Kejari)

Bupati

Polres

Jemaat
Ahmadiyah

Jemaat
Ahmadiyah

Jemaat
Ahmadiyah

Korporasi

Perempuan
Inisial SM

Kantor Kesbangpol Tanggamus menggelar
kegiatan pembinaan tokoh lintas agama, Rabu
(24/7). Kegiatan bertajuk Bersama Memelihara
Kerukunan Antar Umat Beragama dan Mencegah
Potensi Konflik Sosial Terhadap Keberadaan
Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan
Dalam Masyarakat Demi Kedamaian dan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
itu berlangsung di aula Kejaksaan Negeri (Kejari)
setempat.

Pencegahan
Konflik SARA
melalui Tim
Terpadu PAKEM

Memelihara
Kerukunan Antar
umat Beragama

Kepala Desa
Larang ibadah di
Mushalla
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""Itu harus ada izin untuk tempat beribadah,
tempat musala, dan tempat masjid to?"" kata
wanita itu, yang merupakan kepala desa setempat."

"Kepala Desa Tumaluntung, di Kecamatan
Kauditan, Kabupaten Munahasa Utara, Sulawesi
Utara, dikabarkan telah menyegal musala dan
melarang warganya untuk salat di sana.dikabarkan
telah menyegal musala dan melarang warganya
untuk salat di sana.
Ia pun sempat beradu argumen dengan warga
setempat karena larangan tersebut.
Kejadian itu telah diabadikan dan kemudian
diunggah ke Twitter oleh pengguna akun @
Mrmarshall_rama pada Minggu (28/7/2019) dini
hari.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol)
Kota Pasuruan sebagai perpanjangan tangan
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah membentuk
Tim Terpadu Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan
Aliran Masyarakat Religius ( Pakem ), (24/7/2019).
Tim ini beranggotakan Bakesbangpol Kota
Pasuruan , Kasat Intelkam Polresta Pasuruan,
Pasintel Kodim 0819, dan Kasi Intel Kejari Kota
Pasuruan. kegiatan Pakem mencoba menciptakan
ketertiban dan ketentraman guna memanfaatkan
pertentangan antar penganut kepercayaan. Hai
ini sebagai upaya menghindari penistaan agama
terhadap salah satu agama dan meminta kestabilan
keamanan masyarakat.

Kab. Minahasa
Utara

Kab.
Tanggamus

Kab. Pasuruan

Sulawesi Utara

Lampung

Jawa Timur

Juli

Juli

Juli

Pembatasan/
Pelarangan
Kegiatan
keagamaan

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
keyakinan

Diskriminasi
Berdasarkan
Agama/
keyakinan

Negara

Negara

Negara

Kepala Desa

Kesbangpol

Kesbangpol

Umat
Muslim

Penganut
Kepercayaan

Penganut
Kepercayaan

Polisi Grebek
Aliran Dituduh
Sesat di Papua

Lelaki Ngemuk
Saat Ibadah di
Gereja

Calon Kepala Desa
Wajib Bisa Baca
Quran
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Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya
melampirkan rekemendasi bisa baca Al Quran dari
KUA setempat, namun pada tahun ini para bakal
calon keuchik harus melalui uji tes baca kitab suci
itu di menunasah dan secara terbuka disaksikan
oleh seluruh elemen masyarakat di wilayah
tersebut. (1/8)"

"Camat Muara Dua memberlakukan kebijakan
Pemilihan keuchik (kepala desa) dalam wilayah
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tahun
2019 diwajibkan melalui tes uji membaca Al Quran
bagi bakal calon dihadapan masyarakat gampong
(desa) masing-masing.

”Kejadiannya pukul 09.30 WITA, pelaku
datang dengan istrinya bersama umat lain. Saat
persembahyangan berlangsung, tiba-tiba pelaku
menangis dan mengambil penyangga salib yang
terbuat dari besi dan mengarahkan langsung ke
meja altar di dalam gereja,"" kata Adiputra seperti
diberitakan Antara."

Kapolsek Dentim Komisaris I Nyoman Karang
Adiputra, Selasa (9/7/2019), mengatakan pelaku
tengah diperiksa secara intensif.

"Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph, Kepundung,
Denpasar, Bali, dirusak oleh seorang lelaki. Kekinin,
pelaku perusakan gereja tersebut sudah ditangkp
Polsek Denpasar Timur.

Berdasarkan keterangan dari Kapolres Mimika,
AKBP Agung Marlianto, penggerebekan dilakukan
Minggu sore oleh personel Polsek Mimika Baru
dipimpin Kanit Binmas, Iptu Mustafa dan berhasil
mengamankan dua orang warga bernama Johanis
Kasamol (60) serta seorang pengikut aliran ini
bernama Benediktus Tanus (53)."

"Kepolisian Sektor Mimika Baru menggerebek
salah satu rumah yang diketahui dijadikan tempat
untuk beribadah oleh kelompok doa aliran
Hati Kudus Allah Kerahiman Ilahi yang diduga
merupakan aliran sesat, Minggu (28/7/2019), di
area irigasi Jalan Hasanuddin, Timika, Kabupaten
Mimika, Papua.

Kota
Lhokseumawe

Kota Denpasar

Kab. Mimika

Aceh

Bali

Papua

Agustus

Juli

Juli

Pemaksaan
Pentaatan
Agama

Perusakan
Properti

Kriminalisasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Negara

Non Negara

Negara

Camat

Warga
Masyarakat

Polres

Calon Kades
Muslim

Umat
Katolik

Aliran Hati
Kudus Allah
Kerahiman
Ilahi

Aliran Sesat
ditangkap Polisi

MPU Banda Aceh
Nyatakan Ajaran
Abi Muhammad
Menyimpang

Pelarangan
Pembangunan
Rumah Ibadah

Himbauan
Memberhentikan
aktivitas ketika
azan
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Masyarakat kota Banda Aceh diharapkan dan
dihimbau untuk menghentikan seluruh aktivitas
pada saat azan berkumandang hingga selesainya
waktu shalat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan
kualitas kehidupan keagamaan di kota Gemilang ini.
Dalam Surat edaran yang langsung ditandatangani
oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman
menegaskan imbauan tersebut dikeluarkan karena
selama ini banyak pedagang yang melakukan
aktifitas saat waktu shalat. Sehingga mengganggu
orang yang sedang beribadah.

Penolakan itu ditunjukkan warga dengan
mendatangi lokasi proyek serta mengunci pagar di
area seluas 265 m2 itu, Kamis (1/8/2019). Mereka
meminta pembangunan gereja itu dihentikan
karena tidak disetujui warga."

"Warga Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, menolak pembangunan Gereja
Baptis Indonesia (GBI) di wilayah mereka.

""Hasil sidang MPU Banda Aceh menyimpulkan
bahwa pengajian Abi Yahya mengarah pada
penyimpangan tauhid dan pendangkalan akidah
bukan penistaan agama,"" tambahnya."

"Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota
Banda Aceh menyimpulkan pengajian sekelompok
orang di makam ulama Aceh Syiah Kuala yang
sebelumnya diamankan polisi menyimpang dari
tauhid dan masuk kategori pendangkalan akidah
Ketua MPU Banda Aceh, Tgk H Damanhuri Basyir
di Banda Aceh, Kamis (8/8), mengatakan kelompok
pengajian tersebut dipimpin Abi Muhammad Yahya
bin Sulaiman. Jamaah kelompok ini mencapai 100
orang tersebar di berbagai daerah di Aceh.

Aparat kepolisian menangkap sekelompok orang
yang diduga menyebarkan aliran sesat di Komplek
Makam Syiah Kuala, Desa Deah Raya, Kecamatan
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis, 8
Agustus 2019. Polsek Syiah Kuala mengamankan
lima warga dari Kompleks Makam Syiah Kuala,
Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh, Rabu (7/8) malam, sekitar pukul 22.55
WIB. Pasalnya, kelima warga yang 'diselamatkan'
aparat kepolisian jelang Kamis dini hari itu, memicu
kemarahan warga setempat, karena melakukan
kegiatan keagamaan secara tertutup.
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Kota Semarang

Kota Banda
Aceh
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Kab. Bekasi

Kota Malang

Kab. Indragiri
Hilir

Sebuah perusahaan perumahan mengembangkan
konsep pembangunan perumahan berbasis syariah
(1/8). Saah satu aturan bagi penghuni perumahan
ini diwajibkan berpakaian syari dan melarang non
muslim menjadi penghuninya. Dalam beberapa
kasus ditemukan penghuninya diwajibkan
mengenakan hijab dan mensyaratkan tata aturan
lainnya disesuaikan dengan hukum Islam, seperti
yang diterapkan di Perumahan Kampung Islami
Thoyibah di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

Dua akun facebook dilaporkan karena dianggap
menghina almarhum KH Maimun Zubair atau Mbah
Moen. Daam status pada akun tersebut berbunyi:
"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas
kematian si mumun zibair, alhamdulillah populasi
NU berkurang, saya orang Muhammadiyah, gak
ada gunanya saya berduka atas kematian orang
NU," tulis Fulfian seperti yang tertera dalam
laporan ke polisi, Jumat (9/8/2019). Pelapor adalah
Santri Malang Raya. Mereka menuntut pelaku
diadili sesuai undang-undang yang berlaku.

Pihak Satpol PP Indragiri Hilir melakukan
penyegelan dan penghentian aktivitas ibadah di
rumah kediaman Pedt. Damianus Sinaga pada
8 Agustus 2019. Penyegelan itu berawal dari
penolakan sejumlah warga sejak Februari 2019
dengan alasan tidak memiliki izin tempat ibadah.
Terlepas dari ketiadaan izin dan surat bupati yang
memerintahkan Satpol PP untuk menyegel rumah
ibadah.

Perumahan Basis
Syariah

Penghinaan
terhadap Kyai
Maimun

Pembubaran
dan penyegelan
Rumah Ibadah
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Kab. Mimika
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Kelompok ini menamakan diri Kelompok Doa
Hati Kudus Allah Kerahiman Ilahi. Kelompok itu
mengganti lambang salib dengan lambang segitiga."

Penangkapan
Terduga Aliran
sesat

"Kepolisian Sektor Mimika Baru, Polres Mimika,
Papua, meringkus anggota kelompok aliran
sesat berkedok ajaran Agama Katolik di Timika.
3/8/2019
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Kab.Ciamis

Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis,
(04/09/2019),Kementerian Agama menghimbau,
dan mengajak, kepada seluruh warga masyarakat
yang tinggal diwilayah Kecamatan Pamarican,
untuk Magrib Mengaji, Surat Edaran Bupati
Ciamis, Nomor: 451.1/KESRA, Tentang Gerakan
Magrib Mengaji dan Sholat Berjama’ah di
Wilayah Kabupaten Ciamis, Surat Himbauan
Gerakan Magrib Mengaji dari Kementrian Agama
Kabupaten Ciamis, Nomor: B-8608/KK.10.07/6/
BA.03.1/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.

UAS Hina Salib
Umat Kristen

Himbauan Magrib
Mengaji

MUI Sulut
Tegaskan Aliran
Laduna Ilma Nurul
Insan Pimpinan
Syukron Mamonto
Sesat
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Putusan Ketua Umum MUI Sulut, Abdul Wahab
Abd. Gafur diambil berdasarkan sidang Komisi
Fatwa dengan menghadirkan saksi-saksi dan
pimpinan aliran Tasawuf LINI, Syukron Mamonto."

Keputusan Fatwa MUI Sulut bernomor 02
Tahun 2019 tentang Aliran Tasawuf LINI itu,
mempertimbangkan atas keresahan masyarakat
Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak.

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara
(Sulut) mengeluarkan fatwa, bahwa aliran Tasawuf
Laduna Ilma Nurul Insan (LINI) yang dipimpin
Syukron Mamonto menyimpang dari ajaran Islam
alias sesat.
Kab. Bolaang
Mongondow

Kota
Pekanbaru

Pengajian rutin Ustad Abdul Somad di masjid
an-nur Pekanbaru yang ditayangkan melalui
youtube viral, dalam video tersebut terdapat
penjelasan Abdul Somad mengenai salib, video
tersebut menjadi viral dan berujung laporan polisi
dikarenakan menyinggung umat kristiani (21/8).
UAS menaggapi ia menyampaikan apa yang
diajarkan dalam agama Islam, untuk umat Islam,
dan bukan untuk umum, dalam rekaman tersebut
dinilai memunculkan keresahkan dan kegaduhan
warga karena menghina simbol agama yakni salib.

Abdul somad dilaporkan ke polisi dengan dugaan
pelanggaran Pasal 156 KUHP."
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Kota Jakarta
Pusat

Ceramah Ustad
Abdul Somad
dilaporkan ke
Polisi

"Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak dan
PPGMKI melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Polda
Metro Jaya. Abdul Somad dilaporkan ke polisi
terkait pernyataannya dalam sesi tanya jawab
ceramah tentang salib yang viral di media sosial.
(19/8) Dalam laporan itu, Netty sebagai pihak
pelapor dan pihak terlapornya adalah Ustaz Abdul
Somad.
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Masyarakat Kabupaten Siak dan Mempura
melaksanakan sholat Istisqo, untuk memohon
kepada Allah SWT agar Negeri Istana dan daerah
lain yang tengah diuji dengan Kebakaran Hutan
dan Lahan segera diturunkan hujan. Sholat istisqo
dilaksanakan serentak Selasa pagi (24/9/19) di
lapangan Tugu Siak Sri Indrapura dan lapangan
terminal lama Benteng Hulu Mempura. Kegiatan
sholat Istisqo ini dilaksanakan mengikuti Himbauan
Gubernur Riau dan Surat Edaran Bupati Siak
tentang Himbauan Sholat Istisqo secara berjamaah
di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Ratusan personil kepolisian dari Polres Karimun
dibantu dengan personil Brimob Polda Kepri
mengamankan lokasi. Kapolres Karimun AKBP
Hengky Pramudya langsung turun tangan
mengamankan markas syiah yang bernaung
dibawah Yayasan Nainawa, tepatnya di belakang
Perumahan Dang Merdu Indah Wonosari."

"Warga Karimun mengusir dan membubarkan
paksa kegiatan penganut paham syiah, yang
berlokasi di Wonosari Kelurahan Baran Barat
Kecamatan Meral, Minggu (22/9).

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
mengeluarkan surat edaran bernomor 400/402/
Kesra/IX/2019 kepada seluruh camat untuk
mengantisipasi penyebaran Syiah. Kepala Bagian
(Kabag) Humas Pemkot Makassar, Firman Hamid
Pagarra mengatakan ajaran Syiah dianggap dapat
mengganggu keutuhan NKRI (10/9). Edaran ini
dirilis atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan sejumlah kelompok masyarakat di Kota
Makassar.

""Posisi kami adalah mensosialisasikan fatwa MUI
kepada masyarakat,"" kata dia."

"Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
Bolmong Tavip Pakaya menyatakan pihaknya
mensosialisasikan fatwa MUI terkait ajaran sesat
Laduna Ilma Nurul Insan (LINI) pimpinan Sukron
Mamonto di Lolak Bolmong
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Berdasarkan laporan Ketua MUI
Kabupaten Gowa karena diduga menganut aliran
sesat, rumah Pimpinan Tarekat Tajul Khalwatiyah
Sabtu (14/9/2019) malam digeledah oleh aparat
kepolisian Polres Gowa. Aparat kepolisian
Polres Gowa Sabtu (14/9/2019) malam melakukan
penggeledahan di Padepokan Tarekat Tajul
Khalwatiyah yang diduga menganut aliran sesat.
Polisi berhasil menyita barang bukti berupa
dokumen beberapa lukisan tentang ajaran Tarekat
Tajul Khalwatiyah dan foto pimpinan Tarekat Tajul
Khalwatiyah Maha Guru Puang La'lang.

Selain itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga juga
mengancam tidak akan mengeluarkan ijazah Abdul
Azis apabila disertasi tersebut tidak direvisi."

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
pernyataan terkait disertasi Abdul Azis, mahasiswa
S3 UIN Sunan Kalijaga yang bertajuk “Konsep
Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai
Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital.”.
“Hasil penelitian... yang membolehkan hubungan
seksual di luar pemikahan (nonmarital) saat ini
bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah
serta kesepakatan ulama (ijma' ulama), dan masuk
dalam kategori pemikiran yang menyimpang [alafkar almunharifah], dan harus ditolak karena dapat
menimbulkan kerusakan moral/akhlak ummat dan
bangsa,” demikian pernyataan tertulis MUI Selasa
(3/9/2019).

Kepala (KUA), Kecamatan Pamarican, Kabupaten
Ciamis, Edin Komarudin, SH, (04/09/2019),
menghimbau, dan mengajak, kepada seluruh warga
masyarakat yang tinggal diwilayah Kecamatan
Pamarican, untuk melaksanakan “Gerakan Magrib
Mengaji, dan Shalat Berjama’ah” di Masjid, dan
Mushola yang ada dilingkungan masing-masing.
Himbauan dan ajakan tersebut berdasarkan
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Nomor:
451/48/YANBANGSOS, Tanggal 22 Juli 2019,
Tentang Gerakan Magrib Mengaji, Surat Edaran
Bupati Ciamis, Nomor: 451.1/KESRA, Tentang
Gerakan Magrib Mengaji dan Sholat Berjama’ah
di Wilayah Kabupaten Ciamis, Surat Himbauan
Gerakan Magrib Mengaji dari Kementrian Agama
Kabupaten Ciamis, Nomor: B-8608/KK.10.07/6/
BA.03.1/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
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Kadis Disdikbud Sulteng Irwan Lahace,
membenarkan tindakan yang dilakukan oleh
salah seorang guru yang berinisial MT ini. Dia
mengatakan, kejadian tersebut berlangsung
pada 29 Agustus saat MT sedang mengajar mata
pelajaran IPA."

"Salah seorang guru Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di Palu, Sulteng, diberhentikan untuk
sementara dalam proses belajar mengajar
lantaran terduga melakukan penistaan agama.
Guru tersebut diduga melarang siswa salat dan
menjelekkan suatu ajaran agama.

""Pertama, ada adegan santri yang masuk gereja
dan yang kedua yaitu adegan dua orang santri yang
bukan mahrom berdua-duaan,"" kata Sekjen FUI
Muhammad Al Khaththath. (23/9)"

"Forum Umat Islam (FUI) mengecam film The
Santri yang disutradarai Livi Zheng. FUI mengecam
dua adegan di trailer atau cuplikan film tersebut
yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

“Alhamdulillah sangat disyukuri di Makassar dan
di Bandung ditolak oleh walikota setempat. Nah,
kita berharap ini diikuti oleh daerah lain di seluruh
Indonesia karena bisa meresahkan,” ujar Zaitun
kepada Indonesia Inside, di kantor MUI, Jakarta,
Selasa (10/9"

"Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Ustadz Zaitun Rasmin mengapresiasi penolakan
beberapa pemerintah daerah dalam peringatan
Asyura penganut Syiah. Dia berharap, pemerintah
daerah lain juga melakukan hal serupa.

“MUI telah mengeluarkan buku panduan
mengenai ajaran Syiah dan beberapa fatwa
tentang penyimpangan ajaran Syiah. Itu cukuplah
sementara untuk menghambat berkembangnya
Syiah di Indonesia,” katanya, kepada Indonesia
Inside, saat ditemui di kantor MUI, Jakarta Pusat,
Selasa (10/9)."

"Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Yunahar Ilyas tak ingin Syiah
berkembang di Indonesia. Sebab Indonesia adalah
negeri Sunni, ahlus sunnah wal jamaah.
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Demonstrasi masih berlanjut di Jakarta hingga
Sabtu (28/9) kemarin. Kali ini demo digelar oleh
sekelompok orang yang menamakan aksinya
"Mujahid 212 Selamatkan NKRI". Berbeda
dengan demo-demo sebelumnya yang dilakukan
mahasiswa, demo yang berlangsung dari Bundaran
Hotel Indonesia menuju Istana Negara ini sarat
dengan seruan menegakan aturan-aturan menurut
syariat Islam.

Seluruh warga masyarakat yang tinggal diwilayah
Kecamatan Pamarican, untuk Magrib Mengaji,
Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis,
(04/09/2019), Himbauan dan ajakan tersebut
berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat,
Nomor: 451/48/YANBANGSOS, Tanggal 22 Juli
2019, Tentang Gerakan Magrib Mengaji,

Tim Pakem Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru
mengawasi 3 aliran yang di duga sesat dan
menyimpang. Permasalahan di bumi Lancang
Kuning Provinsi Riau, telah dibahas bersama
instansi BIN, Kodam Pekanbaru, FKUB, Kesbangpol
termasuk dari Kementerian Agama. 3 aliran yang
menyipang yakni Ilmu Pelindung Kehidupan.
Saksi Yehuwa dan Sensei Bkyyoo.(3/10). Tujuan
pengawasan ini untuk mencegah adanya konflik di
tengah masyarakat.

Demo tuntut
penegakan
Khilafah

Edaran Gubernur
shalat istisqo
berjamaah

Pengsesatan
Aliran di Riau
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Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan
kuliah umum yang rencananya diisi oleh Ustaz
Abdul Somad di Masjid Kampus UGM pada Sabtu
(12/10). Ketua Takmir Masjid Kampus UGM
Mashuri Maschab mengungkapkan reaksi terhadap
agenda ini muncul dari alumni UGM. Pihak
kampus yang diwakili Warek Bidang Pendidikan,
Pengajaran, dan Kemahasiswaan Djagal Wiseso
menghendaki kuliah umum UAS dibatalkan.

Keraton Yogyakarta tidak mengizinkan Kagungan
Ndalem Masjid Gede Kauman digunakan untuk
acara yang rencananya diisi Ustaz Abdul Somad,
Bachtiar Nasir, Felix Siauw, Adi Hidayat, Salim A
Fillah, komedian Arie Untung, mantan Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan. Acara yang ditolak
itu rencananya digelar pada Jumat-Minggu, 1113 Oktober 2019. Surat resmi penolakan dari
Keraton Yogyakarta yang viral itu ditandatangani
oleh Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng
Ratu (GKR) Condrokirono. Dalam surat tersebut
tidak disebut alasan pasti peolakan.

Penolakan
Ceramah UAS

Penolakan
Ceramah di
Yogyakarta
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Selain menggerebek, warga minta klarifikasi dari
anggota kelompok diduga sebarkan aliran sesat.
Pertemuan tersebut dilakukan di Langgar Ahada
yang dihadiri masyarakat, pihak Kelurahan Sungai
Dama, Polri dan TNI"
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Kota
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Menyesatan Aliran
di Kalimantan
Timur

Diyakini warga, Majelis Rasulullah Assabatu
Sahabah beraliran sesat dan membuat sejumlah
warga RT 31 dan RT 33 Kelurahan Sungai Dama,
Kecamatan Samarinda Ilir, Gunung Manggah,
Samarinda, resah.

"Sejumlah warga gerebek kelompok diduga sebar
aliran sesat, yakni Majelis Rasulullah Assabatu
Sahabah.
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Bakal calon yang dinyatakan lulus pada tahap
verifikasi akan di umumkan pada tanggal 10
Oktober 2019 dan selanjutnya akan mengikuti tes
kemampuan membaca Al-Qur’an sebagai salah satu
syarat Calon Ketua DPD KNPI Kota Banda Aceh."

"Pemilihan Ketua KNPI Kota Banda Aceh yang akan
dilaksanakan beberapa hari kedepan disambut
positif oleh berbagai elemen kepemudaan. Setelah
resmi ditutup, empat kandidat dioastikan telah
mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua KNPI Kota
Banda Aceh Periode 2019-2022

Lars Christensen, warga negara Denmark
berulah di Pulau Dewata. Aksi pria berusia 52 ini
terekam dalam video berdurasi pendek sedang
melakukan perusakan pada palinggih penunggun
karang di rumah tinggal yang beralamat di Banjar
Dinas/Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten
Buleleng, Selasa (15/10/2019).Perusakan dan
pelecehan simbol agama yang dilakukan pelaku
dalam video yang diambil tetangga sebelah lokasi
kejadian, sangat kasar. Dia terlihat beberapa kali
menendang-nendang palinggih penunggun karang
hingga akhirnya roboh.

Ketua Aliansi Penyelamat Mesjid Amal Silaturrahim
(APMAS), Affan Lubis mengatakan bahwa hasil
pantauan mereka pelaku berjumlah sekitar 50-70
orang yang melakukan."

"Sejumlah fasilitas di Masjid Amal Silaturrahim
(MAS) yang berada di Jalan Timah Putih,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dirusak
sekitar 50 orang dan dicuri sekelompok orang,
Selasa (22/10/2019) malam.

""Kemudian masalah celana-celana cingkrang
itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena
memang agama pun tidak melarang. Tapi dari
aturan pegawai bisa, misalnya di tentara, 'kamu
celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat kan
aturan pimpinan di tentara gimana? Kalau kamu
nggak bisa ikuti, keluar kamu!',"" ujar Fachrul, Kamis
(31/10/2019)."

"Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengkaji
larangan celana cingkrang di instansi Kemenag. Hal
ini mengikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tjahjo Kumolo sudah melarang PNS bercelana
cingkrang sejak 2008.

Kota Banda
Aceh

Kota Denpasar

Kota Medan

Kota Jakarta
Pusat

Aceh

Bali

Sumatera
Utara

DKI Jakarta

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Pemaksaan
Pentaatan
Agama

Perusakan
Properti

Perusakan
Properti

Diskriminasi
berdasarkan
agama/
keyakinan

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Negara

KNPI

WNA

Pelaku Tidak
Teridentifikasi

Menteri
Agama

Calon KNPI

Umat Hindu

Umat
Muslim

ASN

Ditangkap
Karena Tuduhan
Penistaan Agama

Penolakan dan
Pelarangan Syiah

Tim Pengawasan
aliran kepercayaan
dan aliran
keagamaan
(Pakem) tingkat
Kabupaten
Enrekang
menggelar rapat
koordinasi

Bupati Bekasi
Gulirkan Program
Magrib Mengaji

148

149

150

151

Magrib Mengaji terutama akan menyasar
anak-anak usia sekolah dan para pemuda serta
pemudi. Ketika waktu memasuki petang mereka
akan diimbau untuk memenuhi masjid serta
mushala sekitar guna bersama-sama mengaji dan
mendalami atau mengkaji ayat-ayat Alquran."

""Sudah ada rencana melalui kegiatan Magrib
Mengaji. Bukan sekadar rencana tapi tengah
dibahas anggaran khusus untuk mendukung
kegiatan ini bergulir,"" kata Bupati Bekasi, Eka
Supria Atmaja di Cikarang, Selasa (29/10).

"Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan
menggulirkan Program Magrib Mengaji terutama
untuk anak-anak di lingkungan masyarakat guna
mendukung pendidikan berkarakter yang kini
diprioritaskan.

Salah satunya yang terbaru adalah adanya
Tarekat Tajul Al Khalwatiyah di Kabupaten Gowa
pertengahan tahun kemarin yang telah diamankan
lantaran dinilai sesat."

"Tim Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran
keagamaan (Pakem) tingkat Enrekang menggelar
rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari)
Enrekang, Sulsel, Kamis (3/10/2019). Dalam rapat
tersebut membahas terkait Pangawasan Aliran
Kepercayaan/Keagamaan yang menyimpang atau
sesat.

Sebagai langkah awal, warga memasang baliho atau
banner di sejumlah lokasi strategis. Isinya, menolak
keras faham yang dianggapnya bertentangan
dengan faham yang selama ini sudah terbangun di
tengah-tengah masyarakat tersebut."

"Warga Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih,
Kabupaten Probolinggo, meminta syiah
menghentikan aktitivitas. Jika tidak, warga tak
segan-segan akan mengusir pimpinan syiah yang
berdomisili di desanya.

Maksud dan tujuannya, pelaku sakit hati kepada
mantan pacarnya. Pelaku tak terima diputus.
(15/10)"

"Polrestabes Surabaya mengamankan seorang
pria bernama Oscar karena mem-posting foto
yang menghina Islam di Facebook. Akun Facebook
Oscar mencatut nama mantan pacarnya, Anita.
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Polisi menangkap Puang Lalang, pria yang
menyebarkan aliran sesat di Gowa, Sulawesi
Selatan. Kepada para pengikutnya, Puang Lalang
mengaku sebagai rasul serta menyebut dirinya
mahaguru. Selain itu, polisi juga mengidentifikasi
adanya motif mendapatkan keuntungan yang
dilakukan Puang Lalang dalam menyebarkan aliran
tersebut. Pengikut ajaran ini diwajibkan membayar
zakat badan berdasarkan berat badan. Dalam
hitungan Puang Lalang, 1 kg berat badan bernilai
Rp 5.000. Ada juga zakat maal atau harta senilai
2,5 persen dari penghasilan pengikut.

“Jadi setiap warga binaan yang beragama muslim
itu diwajibkan untuk bisa membaca dan menghafal
Al Quran sebelum bebas dari Rutan Makassar. Dan
piagam tersebut merupakan salah satu persyaratan
untuk mendapatkan surat bebas setelah menjalani
masa tahanannya,” kata Mujiono, Kamis 28
November 2019."

Sementara, Kepala Rutan Makassar, Mujiono
mengatakan bahwa kegiatan wisuda para santri
dan santriwati warga binaan Rutan Makassar
diwajibkan harus bisa membaca dan menghafal Al
Quran sebagai salah satu syarat bagi warga binaan
yang akan bebas dari masa tahanannya.

"Ratusan warga binaan Rumah Tahanan Kelas
1 A Makassar, Sul-Sel menjalani wisuda atau
penamatan baca Al Quran. Kegiatan tersebut
merupakan kewajiban dari setiap Rutan dan Lapas
untuk memberikan ilmu agama bagi para warga
binaannya. Sebanyak 219 orang warga binaan di
Rutan Makassar, menjalani wisuda di masjid yang
berada di dalam kompleks Rutan Makassar.
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Sukmawati dilaporkan oleh FPI atas dugaan
penistaan agama. "Pernyataannya, mana lebih
bagus Pancasila sama Al Quran. Kemudian
sekarang saya mau tanya, yang berjuang di abad
20 itu Nabi Muhammad atau Soekarno untuk
kemerdekaan," (20/11/2019). Laporan FPI DKI
Jakarta diterima polisi dengan nomor LP/B/0966/
XI/2019/BARESKRIM tanggal 20 November 2019.

Tuduhan
Penistaan Agama

Sukmawati
Dituduh Lakukan
Penistaan Agama
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""Pihak hotel membenarkan larangan penggunaan
hijab oleh setiap karyawati The Margo Hotel benar
adanya,"" tuturnya."

Lembaga Swadaya Masyarakat KPK (Komunitas
Pengawas Korupsi) melaporkan YouTubers Atta
Halilintar atas dugaan penistaan agama. laporan
ini berawal dari sebuah video yang dibuat oleh
Atta Halilintar dan adik-adiknya. Video itu berisi
imbauan tentang hal-hal yang tak boleh dilakukan
ketika beribadah. Video itu berdurasi 5 menit 46
detik. Adapun, laporan ini terdaftar dengan nomor
LP/7322/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal
13 November 2019.

Kota Depok

Ditolak PKL
Karena Berhijab
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Hal itu dikatakan Teti Endrawati (36), warga
Kecamatan Sawangan Teti merupakan kerabat
dari SA, salah seorang siswi yang ditolak PKL oleh
pihak The Margo Hotel. Dia menuturkan kronologi
ditolaknya SA saat mengajukan surat PKL ke hotel
yang beralamat di Jalan Margonda Raya tersebut.
Saat itu kata Teti, dia langsung menemui salah
satu staf yang bekerja di dapur dan menanyakan
kebijakan hotel yang melarang karyawannya
menggunakan hijab. Dia sempat kaget akan
jawaban yang didapat.

"Pelajar Kota Depok ditolak pihak manajemen
Hotel Margo Hotel saat meminta surat persetujuan
Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) akhir Oktober
2019. Penolakan berdasarkan kebijakan dari
hotel tersebut yang menyaratkan ""pelarangan
menggunakan hijab"". (17/11)
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Pelarangan Bupati
Hadiri Acara umat
Islam
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Sejumlah anggota (FPI) mendatangi Kantor Bupati
Bangka Barat, (5/11/2019), meminta sang bupati,
Markus, tidak lagi membuka acara-acara Islam.
Mereka menolak rencana maulid Nabi Muhammad
tanggal 11 November 2019 di rumah dinas bupati.
Alasannya, sang bupati, yang terpilih pada 26
Maret 2019, tidak beragama Islam.

Ketua Paguyuban Padma Buwana yang beragama
Hindu, Utiek Suprapti menyebutkan penolakan
upacara memperingati wafatnya Ki Ageng Mangir,
tokoh yang berseberangan dengan kerajaan
Mataram di Kecamatan Pajangan, Bantul pada
Selasa, 12 November bukan kali pertama. Kai ini
pearangan diakukan dengan dalih tidak memiliki
izin. Karena masih meakukan ritual, warga
melaporkan ke Polsek Pajangan. Pihak Polsek
sendiri juga meminta umat yang melakukan
kegiatan untuk menghentikannya. Alasannya,
untuk melakukan kegiatan seperti itu, perizinan
diperlukan."

"Upacara doa keagamaan oleh Paguyuban Padma
Buwana Manggir di Dusun Mangir Lor, Pajangan,
Bantul, Yogyakarta pada Selasa (12/11/2019)
sore dihentikan oleh warga karena dituding
“menyimpang dari ajaran agama,” menurut kepala
dusun Lha Lha Setiawan. Setiawan mengklaim
acara doa di rumah Utiek itu dihentikan karena
kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah jadi
pemicu.

Kab. Bangka
Barat

Kab. Bantul

Kepulauan
Bangka
Belitung

DI Yogyakarta
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Kab. Bekasi

Kab.
Sarolangun

"13 aliran kepercayaan dan tujuh di antaranya
telah ditetapkan sebagai aliran sesat berdasarkan
fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aliran sesat yang
tumbuh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendus
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat . (14/11). 13 aliran itu di antaranya
Kutub Robani, Al Quran Suci, Amanat Keagungan
Ilahi, Wahabi, Ahmadiyah, serta Syi'ah. Kemudian,
Millah Ibrahim, Hidup di Balik Hidup, Surga
Eden, Islam Jamaah, Agama Samalullah atau yang
lebih dikenal Lia Eden, Al Qiyadah Al Islamiyah,
dan terakhir Jemaat Ahmadiyah. ""Tujuh aliran
yang disebut terakhir ini telah ditetapkan sesat
berdasarkan Fatwa MUI,"" "

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
(PAKEM) Kabupaten Sarolangun, mengakui jika
terdapat aliran Ahmadiyah di wilayah Kecamatan
Pelawan. Sedangkan aliran ahmadiyah adalah
aliran yang sampai saat ini masih kontroversial
kejelasannya (20/11). Selain itu, Kepala
Kesbangpol Sarolangun, Solahuddin Nopri
mengatakan, mengenai keberadaan jamaah
aliran Ahmadiyah yang ada di Desa Batu Putih,
Kecamatan Pelalawan, bahwa pihaknya membatasi
kegiatan Ahmadiyah itu, karena berdasarkan
fatwa MUI itu masih terlarang, kemudian SKB
tiga menteri juga, kemudian Pergub Jambi juga
melarang keras kegiatan Ahmadiyah.

Pengsesatan 11
Aliran Di Bekasi

Diskriminasi
dan Pelarangan
Jemaah
Ahmadiyah di
Jambi
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Jambi
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Kab. Tana
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Kab. Huku
Sungai Tengah

"Aliran atau ajaran kepercayaan di Mamuju,
Sulawesi Barat, diadukan warga ke MUI. Ajaran
itu mewajibkan pengikutnya membayar uang
ratusan ribu rupiah untuk melihat Tuhan.
(12/11) Bahtiar Salam membantah dan tidak
menerima aliran kepercayaannya dituduh
sesat oleh pihak kepolisian, MUI, dan Kemenag
Kabupaten Mamuju. Ajarannya diadukan ke MUI
dan Kemenag Mamuju untuk diawasi, sebab diduga
mengajarkan hal yang menyimpang. Ia menjanjikan
para pengikutnya dapat bertemu tuhan lewat
cahaya. Pihak MUI telah menerima sejumlah
aduan tertulis dari warga, yang merasa resah oleh
aktivitas kajian aliran atau ajaran ini."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Tana Toraja secara resmi melaporkan Pimpinan
Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila
(LPAAP) wilayah Tana Toraja, Paruru Dg Tau ke
Polres Tana Toraja, atas dugaan menyebarkan
ajaran sesat (30/11), pria yang pernah berprofesi
sebagai tukang becak ini dilaporkan atas dugaan
menyebarkan ajaran sesat di Dusun Mambura
Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek
Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengurus MUI Tana Toraja, H.Tamrin menuturkan
Paruru Dg Tau berasal dari Kabupaten Gowa.
Paruru disebut mengaku sebagai Nabi atau Rasul
terakhir.

Seorang petani di Kota Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. dilaporkan
warga ke polisi karena mengaku nabi. Salah satu
di antara ajaran sesat Nasruddin, menurut warga,
adalah mengubah syahadat Islam, yang seharusnya
bersaksi soal Nabi Muhammad, menjadi bersaksi
kerasulan Nasruddin.(2/11)

Penyesatan
Agama di Mamuju

Dilaporkan ke
Polisi Karena
Dituduh Sesat

Jadi Tersangka
Karena Dituduh
Sebarkan Aliran
Sesat
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Aliran

Lembaga
Pelaksana
Amanah
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(LPAAP)

Kelompok
Aliran

Kab. Aceh
Singkil

Kab. Garut

Kota Surabaya

Empat tahun setelah pembongkaran gereja-gereja
di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, umat Kristen
di wilayah yang menerapkan syariat Islam itu
mengaku masih kesulitan menjalankan ibadah dan
mendapatkan izin pembangunan gereja dengan
persyaratan yang sulit dipenuhi. Bupati setempat
mengatakan syarat-syarat itu ditetapkan karena
umat Islam semestinya tidak mendukung
pendirian tempat ibadah agama lain.(21/11)

Warga Desa Suci Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut diamankan Direktorat
Tindak Pidana Siber Mabes Polri di rumahnya,
Sabtu (9/11). Dia ditangkap aparat kepolisian
karena diduga sebagai pembuat game Remi
yang menghina Nabi Muhammad, dalam
penangkapannya, ada sekitar 12 polisi yang datang.
Selain menangkap, polisi juga menggeledah barang
di rumah mertua IG.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur
menghimbau umat Islam dan para pejabat untuk
tidak mengucapkan salam pembuka agama lain
dalam forum resmi. Kebiasaan itu dianggap
perbuatan bid'ah yang dapat merusak kemurnian
agama Islam, imbauan bernomor 110/MUI/
JTM/2019 itu, (MUI) Jawa Timur menghimbau
umat Islam dan para pejabat untuk tidak
mengucapkan salam lintas agama.Pejabat muslim
disarankan hanya ucapkan 'Assalamu'alaikum
Wr. Wb Pejabat menilai imbauan ini berpotensi
memarjinalkan penganut agama lain hanya karena
salam. Imbauan MUI Jawa Timur yang diteken
Ketua MUI Jatim, KH. Abdusshomad Buchori ini
memuat delapan butir tausiyah atau pokok pikiran
MUI Jatim. Salah satunya menyerukan umat Islam
dan para pejabat muslim cukup mengucapkan
salam pembuka khas dalam Islam yakni kalimat
"Assalaamu'alaikum. Wr. Wb." tanpa mengucapkan
salam pembuka dalam agama lain yakni Syaloom,
Om swasti astu, Namo buddaya yang lazim
diucapkan diawal sambutan.(10/11)

Pelarangan Gereja
Di Aceh Singkil

Ditangkap
Karena Tuduhan
Penistaan Agama
Lewat Game
Online

Larangan
Mengucap Salam
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Perusakan Tempat
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Penyesatan Ajaran
Adlan Ibrahim di
Luwu Sulsel
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“Tindakan kami adalah rutin melakukan sosialisasi
dan pencegahan, dengan melibatkan semua unsur,
seperti MUI, Persamil dan tokoh masyarakat,” ujar
Alim Bahry. "

Kepala Kesbangpol Kabupaten Luwu Alim Bahry
mengatakan, pengikut ajaran Cermin Kebahagiaan
yang disebarkan Adlan Ibrahim, banyak diikuti
warga Desa Desa Raja, Kecamatan Bua.

"Adlan Ibrahim, warga Desa Raja, Kecamatan Bua,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menyebarkan
ajaran dan paham aliran ""Cermin Kebahagiaan""
yang dinilai sesat dan menyesatkan. Puluhan
warga Desa Raja menjadi pengikut aliran ini.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu,
Sulawesi Selatan melalui Divisi Hukum, Masdin
mengatakan, Adlan Ibrahim menyebarkan ajaran
yakni melakukan amalan Cermin Kebahagian.
Mereka percaya bisa melihat hakikat diri yang
sebenarnya hanya dengan berdiri di depan
cermin. (10/12/2019). Terkait ajaran yang
disebarkan Adlan Ibrahim, MUI Kabupaten
Luwu mengeluarkan fatwa terkait pemahaman
menyimpang dengan Nomor: 01/MUI-LW/
XI/2019 tentang paham yang diajarkan Adlan
Ibrahim.

Selain Padmasana Widodaren, dua tempat ibadah
lain juga dirusak yakni Pure Mini Widodaren dan
tempat ibadah gua Lanang. Masyarakat suku
Tengger menyerahkan sepenuhnya kasus ini
kepada pihak kepolisian dan pengelola wisata."

"Tiga tempat ibadah umat hindu yang berada
di lereng gunung Bromo dirusak oleh orang tak
dikenal. Yakni Pinanditan Widodaren yang berada
di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur. Padmasana ini ditemukan
rusak pada Minggu siang (8/12) saat warga hendak
melaksanakan ritual. Tempat ini merupakan lokasi
saat umat hindu menggelar ritual untuk melakukan
pengambilan air suci dalam upacara mendak tirta.
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Kab. Pasuruan
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Pada awal Desember 2019 Maradu Lubis
mengajukan izin agar dapat melakukan ibadah
dan perayaan Natal di rumah singgah Katolik
di Kampung Baru. Namun, Wali Nagari tidak
memberikan izin dan melaporkan surat penolakan
warga dua tahun sebelumnya yang dianggap belum
dicabut."

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
telah menawarkan fasilitas kendaraan agar mereka
dapat melakukan misa di gereja di Kota Sawahlunto
atau tempat lain, tetapi umat menolaknya.
Kab.
Dharmasraya

Kab. Sukabumi

Haddad Alwi terlihat diusir dan dipaksa turun oleh
sekelompok orang dari ormas di Sukabumi, Jawa
Barat. Diduga, persekusi terjadi lantaran Haddad
Alwi membela ulama NU, KH Ahmad Muwafiq atau
Gus Muwafiq. Haddad Alwi diusir lantaran ada
oknum provokator yang menuding Haddad Alwi
sebagai Syiah. “Ada yang memprovokasi Haddad
sebagai Syiah,” kata Muannas, seperti dilansir dari
detikcom, Jumat, 20 Desember 2019.

Pendirian Gereja
IRC Medan
Dipermasalah-kan
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" Sejumlah umat Katolik di Dharmasraya, Sumatera
Barat, tidak dapat merayakan Natal secara
bersama-sama karena sebuah aturan. Mereka tidak
diizinkan menggelar misa dan perayaan Natal oleh
pemerintah Nagari Sikabau (setingkat desa) di
rumah ibadah sementara. Karena aturan tersebut,
40 umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari
Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat,
memutuskan tidak akan merayakan Natal tahun ini.

Kota Medan

Disinyalir mengajarkan aliran sesat, Gereja
Indonesia Revival Church (IRC) terus disoal
keberadaannya. Bahkan, para pemangku jabatan
dan agama Kota Medan, mempermasalahkan
pendirian gereja IRC yang dinilai tidak sesuai
peraturan perundangan. Kejaksaan Negeri (Kejari)
Medan memberi rekomendasi Pemerintah Kota
(Pemko) Medan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi
Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran
Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kota
Medan, pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu.
Dalam isi surat itu, bahwa terhadap pendirian
rumah ibadah IRC di Jalan Setiabudi Gang Rahmat
Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang,
‘tidak sesuai’ peraturan bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 9 dan Nomor
8 Tahun 2006. (1/12)
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Kota Banda
Aceh

"Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar
Abbas, menyesalkan langkah Pemprov Aceh yang
melarang pengajian selain ahlusunah waljamaah
yang bersumber dari mazhab Syafi’i. Anwar
mengimbau surat edaran larangan tersebut
dicabut.

Larangan
Memakai Jilbab Di
Sekolah

Larangan
Pengajian Selain
Mazhab Syafi'I

Abu Janda
Dituduh Lakukan
Penistaan Agama
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“Surat edaran nomor 450/21770 yang dikeluarkan
oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada
Jumat 13 Desember yang melarang pengajian
agama selain mazhab syafi’iyah benar-benar
sangat disesalkan karena tidak mencerminkan
kearifan dan toleransi yang merupakan ciri dan
watak bangsa dan umat Islam Indonesia serta
mayoritas rakyat Aceh sendiri,” kata Anwar dalam
keterangannya, (30/12/2019)."

Kota Jakarta
Pusat

Kota
Monokwari

Salah satu orang tua siswa SD Inpres 22
Manokwari, mendatangi sekolah untuk
mempertanyakan aturan yang dikeluarkan sekolah
terkait pelarangan pemakaian jilbab di sekolah.
Orang tua siswa tersebut, mengaku kaget setelah
mendengar penjelasan dari wali kelas yang diminta
Lepas hijab ke sekolah. Sementara itu, Kepala
Sekolah SD Inpres 22 Manokwari Rosalina Sinaga
mengungkapkan aturan yang berlaku murid
kenakan jilbab di sekolah yang dipimpinnya,
sebenarnya sudah ada sejak masa kepemimpinan
kepala sekolah yang lama. “Ini aturan internal
sekolah yang sudah diterapkan kepala sekolah
sebelumnya. Saya hanya teruskan aturan yang
sudah ada, ”ucap Kepsek SD Inpres 22 Wosi
Manokwari.

Perusakan Pura
di Buol Sulawesi
Tengah
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"Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar
Abbas, menyesalkan langkah Pemprov Aceh yang
melarang pengajian selain ahlusunah waljamaah
yang bersumber dari mazhab Syafi’i. Anwar
mengimbau surat edaran larangan tersebut
dicabut.

Kab. Buol

Sejumlah bangunan di Pura Merajapati, tempat
ibadah umat Hindu di Kabupaten Buol, Sulawesi
Tengah dirusak orang yang tak bertanggung
jawab. (26/12), ketika umat Hindu bertujuan ke
Pura Merajapati Desa Modo di untuk sembahyang
mati bulan (Tilem). Sampai saat ini belum ada yang
dicurigai, atau keterangan mengarah ke pelaku,
bangunan Pura Merajapati yang berada di pintu
utama mengalami kerusakan di bagian tengah dan
dua bagian dalam tepatnya di atas bangunan pura
juga dirusak.
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Selatan

Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin
Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Filadelfia Bekasi merayakan Natal ke-8 sekaligus
ibadah mingguan ke-209 di Taman Pandang Istana,
Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (25/12/2019).
Jemaat GKI Yasmin semarakkan Natal di seberang
Istana Negara lantaran tidak memiliki gereja,
sementara jemaat HKBP Filadelfia karena
keberadaan mereka ditolak warga. Juru Bicara
dua gereja tersebut, Jayadi Damanik menyatakan
peribadatan itu bukanlah suatu protes. Mereka
juga diketahui kerap menggelar ibadah setiap
minggu di Taman Pandang sejak tahun 2012.
Alasannya, tempat ibadah mereka telah ditutup
sejak 2008 lalu.

Larangan penulisan ucapan Natal hingga Imlek
yang terpasang di salah satu cabang toko roti
TOUS les JOURS di Pacific Place Jakarta Selatan
bikin heboh. Belakangan, miskomunikasi jadi alasan
pihak manajemen. Kehebohan ini berawal saat ada
foto viral yang memperlihatkan ada aturan bahwa
toko tidak boleh menulis ucapan atau sesuatu yang
bertentangan dengan syariat Islam, di antaranya
ucapan Selamat Natal, Imlek, hingga Valentine dan
Haloween

Fasilitas di Pura
Nusa Penida
Dirusak

Rayakan Natal di
Sebrang Istana
Presiden

Pelarangan
Ucapan Hari Raya
Selain Muslim
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Kab. Aceh
Tamiang

Fasilitas umum di Pura Sad Kahyangan Penida, di
Desa Crystal Bay, Desa Sakti, Nusa Penida dirusak
oleh orang tidak dikenal, Senin (23/12/2019).
Kejadian ini membuat atap kamar mandi, serta
papan pararem juga dirusak, Papan Pengumuman
Kesepakatan 4 Desa Adat Diduga Dirobek,. Wakil
Ketua Panitia Pura Sad Kahyangan Penida, Made
Jro menjelaskan, kejadian pengerusakan tersebut
pertama kali diketahui oleh seorang pengayah pura
sekira pukul 09.00 Wita.

Amratul Hasanah menjalani hukuman cambuk
di panggung halaman depan Gedung Islamic
Center Aceh Tamiang, pada awal bulan Desember.
Perempuan berusia 35 tahun asal Seruwai, Aceh
Tamiang, dihukum cambuk sebanyak 100 kali
karena terbukti melakukan zina bersama pasangan
yang bukan muhrim."

Diskriminasi
Hukum di Aceh
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"Mayarakat mendesak qanun jinayat—aturan
yang menetapkan pelanggaran pidana yang perlu
dikenakan cambuk—tak cuma mengurus perkara
yang bersifat personal, seperti zina, judi dan LGBT,
tapi juga kasus yang merugikan publik, termasuk
korupsi.
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Viral, Pria Sobek
Alquran di
Tasikmalaya

Polisi Tetap
Proses Pria
Penyobek Quran
di Tasikmalaya

Syarat Nikah
Mampu Membaca
Alquran Bagi Polisi
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Wanjak nikah tersebut merupakan syarat seorang
anggota Polri sebelum melangsungkan pernikahan
sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun
2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang cara
pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia."

"Lima pasang calon pengantin dari Personil Polres
Simeulue lakukan tes kemampuan baca Al-Qur’an
saat mengikuti wanjak Nikah di Aula Bhayangkari
Polres Simeulue, Kamis (12/12/2019).

Erwin disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP
tentang Penodaan Agama. “Ancaman hukumannya
lima tahun penjara,” ucap Kasatreskrim Polresta
Tasikmalaya AKP Dadan Sudiantoro."

Erwin (33) perobek Al Qur’an itu sudah berstatus
tersangka. Psikolog menyebut lelaki tersebut
mengidap skizofrenia. “Kita tegaskan, proses
hukum E akan berlanjut sampai pengadilan,” kata
Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anom Karibianto,
Jumat (20/12/2019)

"Polisi memastikan pelaku perobek AlQuran di
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, akan tetap diproses
hukum meski pelakunya mengidap skizofrenia atau
atau gangguan jiwa alias ‘orang gila’.

Beredar video di media sosial yang menayangkan
Insiden penyobekan Al Qur'an terjadi Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat. Sobekan Al Qur'an
tercecer di jalanan. Video tersebut viral di media
sosial (medsos). Dalam video singkat berdurasi 30
detik yang dilihat detikcom, Kamis (19/12/2019),
terlihat ada seseorang tengah mengambil sobekansobekan Al Qur'an di jalanan. Tampak sobekan Al
Quran berceceran di jalanan. Dari keterangannya,
sobekan Al Qur'an itu berada di Jalan Plamboyan
tepatnya di depan warung bakso Wong Cilik, Kota
Tasikmalaya. Sobekan Al Qur'an itu ditemukan dini
hari tadi.
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Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah
mengeluarkan fatwa hukum tentang penggunaan
salam, doa, dan penggunaan simbol lintas agama
dalam perspektif syariat Islam. Salah satu poin yang
ikut diatur dalam fatwa itu, larangan menyematkan
simbol-simbol agama seperti di mobil, peci, dan
baju. Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali atau
disapa Lem Faisal, mengatakan institusinya telah
menetapkan fatwa tersebut dan telah disidangkan
dalam sidang paripurna MPU Aceh. Dalam draf
fatwa tersebut terdapat 10 poin, salah satunya
mengatur tentang penggunaan simbol-simbol
agama Islam secara sembarangan dan sengaja.
“Jadi dalam fatwa itu juga ikut mengatur tentang
penggunaan simbol-simbol agama Islam secara
sembarangan dan sengaja, itu dilarang,” (12/12)

""Mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah
setempat kerena perayaan dan ibadah Natal
dilakukan di rumah salah satu umat yang telah
dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena
situasinya tidak kondusif,"" ujar Badan Pengawas
Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Sudarto,
Selasa (17/12/2019)."

"Seluruh umat Kristiani di Sungai Tambang,
Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dilarang
menggelar ibadah dan perayaan Natal tahun 2019.
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Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar hari ini Sabtu
26 Januri 2019 meresmikan kantor Nasaruddin Umar
Office atau NUO. Menurut Nasaruddin kantor ini dibentuk
untuk mewadahi lembaga-lembaga yang bertujuan
menciptakan masyarakat sipil yang damai, toleran, dan
berkeadaban. Nasaruddin mengatakan ada beberapa
kegiatan yang akan diadakan di NUO. Semua kegiatan itu
berkaitan dengan deradikalisasi.

Ratusan Milenial Jakarta Mendeklarasikan Anti
Radikalisme dan Ekstrimisme pada Jakarta pada
(6/1/2019). Deklarasi ini merupakan bagian dari rangkaian
acara Convey Festival #MeyakiniMenghargai, yang
sebelumnya telah terlaksana di Yogyakarta dan Makassar,
9 dan 16 Desember 2018. Acara ini dilaksanakan oleh UIN
Jakarta dan UNDP

"Keprihatinan akan maraknya paham radikalisme
dan intoleransi yang mendera bangsa ini mendorong
mahasiswa IAIN Kediri bergerak. Mereka pun melakukan
Deklarasi Anti Radikalisme pada (7/1) di Kediri Jawa
Timur. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Ketua Dema
IAIN Kediri Fatkhurrahman, mewakili mahasiswa seKediri."

"Sekitar 500 ulama di Kabupaten Tangerang
mendeklarasikan penolakan terhadap terorisme
dan radikalisme di wilayah Provinsi Banten di Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Rabu (23/1). Selain itu
mereka juga menolak hoaks dan ujaran kebencian, serta
politisasi dan provokasi di tempat ibadah.
Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, mengatakan
setiap orang dengan berbagai latar belakang berpotensi
terpapar paham radikal."

" Setara Institute memberikan rekomendasi yang bisa
dilakukan pemerintah terkait pencegahan radikalisme di
lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Peneliti
Setara, Nadia Aparat pengawasan ASN itu lebih sering
diberdayakan mengaudit soal keuangan saja, tapi jarang
menyentuh audit yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
ASN. Kata Nadia di Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019)."

Imam Besar Masjid
Istiqlal Dirikan Kantor
Anti Radikalisme

Milenial Jakarta
Deklarasikan Anti
Radikalisme dan
Ekstrimisme

Mahasiswa Kediri
Deklarasi Anti
Radikalisme

500 Ulama Kabupaten
Tangerang Deklarasi
Anti-Radikalisme

"Rekomendasi Setara
Institute untuk
Tangkal Radikalisme
di Kalangan ASN"
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"Peserta pemilu diimbau tak menggunakan kampanye
hitam, seperti politik identitas serta berita bohong atau
hoaks. Pasalnya, hal tersebut dapat memecah belah
bangsa. ""Politik identitas itu sebenarnya mengingkari
Bhinneka Tunggal Ika, maka kita juga imbau kita jauhilah
politik identitas,"" kata Menteri Koordinator bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, (7/1)"

Pada Selasa malam (15/1), calon presiden Prabowo
Subianto mengunggah pesan untuk Indonesia via
Instagram. @prabowo: Kami tidak akan memandang latar
belakang politiknya. Kami tidak akan memandang etnis,
agamanya. Kami tidak akan menilai baju partainya. Kami
akan pilih putra putri Indonesia yang cerdas, yang memiliki
integritas, yang jujur, yang bersih, yang mampu untuk
menjalankan aparatur negara sebaik-baiknya.

Politik boleh memanas di tahun ini. Namun kita tetap
harus cinta Indonesia yang kaya perbedaan, caranya
dengan Wisata Bhinneka.Merujuk ke semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, komunitas Wisata Kreatif Jakarta
mengadakan Wisata Bhinneka, Kamis (17/1/2019).
Komunitas ini mengajak pelajar SMA dan mahasiswa
untuk lebih mengenal sejarah keberagaman agama melalui
kunjungan ke berbagai tempat ibadah di Jakarta.

"Anggota MPR RI H. Dede Yusuf Macan Effendi menggelar
Sosialisasi 4 Pilar di di kabupaten Bandung Barat pada,
sabtu (19/01) . Kegiatan tersebut tersebut pun diikuti
sebanyak 500 orang pelajar SMA/SMK se -KBB. Ke Empat
Pilar MPR ini yakni Pancasila Sebagai Dasar Negara dan
Idiologi Negara, UUD RI tahun 1945, sebagai Konstitusi
Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal
Ika Sebagai Semboyan Negara."

"Islam Nusantara merupakan metode dakwah yang sudah
diwariskan oleh Walisongo selama berabad-abad. Metode
tersebut mengakomodasi kearifan lokal, dan sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Islam Nusantara
adalah rahmatan lil 'alamin dan akhlaqul karimah.Demikian
disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah LBM NU
Jawa Timur, KH Firjoun Barlaman di Kalisat, Jember, Jawa
Timur, Sabtu (5/1) malam."

Anggota MPR Yadi Srimulyadi memberikan sosialisasi
4 Pilar Kebangsaan kepada Masyarakat Kecamatan
Cangkuang Kabupaten Bandung, Senin (21/1).
Menurutnya, sebagai salah satu fungsi kelembagaan MPR
RI yang dimandatkan melalui anggotanya, sosialisasi 4 pilar
ini merupakan salah satu kegiatan penting setiap anggota
MPR RI.

Politik Identitas
Mengingkari Bhinneka
Tunggal Ika

Prabowo Bahas
Bhineka Tunggal Ika di
akun Medsosnya

Belajar Toleransi dan
Cinta Indonesia Lewat
Wisata Bhinneka

"Anggota MPR Dede
Yusuf Sosialisasikan
4 Pilar"

Islam Nusantara
Menjaga Lestarinya
NKRI

Anggota MPR Yadi
Srimulyadi Berikan
Sosialisasi 4 Pilar
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"Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono Jelaskan Tugas an Fungsi
MPR kepada sebanyak 320 Mahasiswa dari UPI Bandung,
pada Senin, (21/1) yang melakukan studi banding tentang
tugas dan fungsi MPR. Menurutnya MPR mempunyai visi
sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila
dan kedaulatan rakyat. Visi inilah yang membuat MPR
mampu berdialog dan bertemu dengan segala lapisan
masyarakat yang ada. Semua di sini untuk belajar sistem
tata negara. "

"Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf
Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno memiliki program yang hampir sama dalam
penanggulangan terorisme. Keduanya akan mendorong
deradikalisasi tetapi dengan pendekatan yang berbeda.
Bagi orang-orang yang telah terpapar, Jokowi-Ma'ruf akan
mendorong program deradikalisasi. ""Ke depan kami lebih
mengutamakan pencegahan,"" kata Ma'ruf di Jakarta,
Kamis (17/1)."

"BNPT menggelar rapat kerja dan penandatanganan
terkait komitmen dan semangat BNPT dalam
meningkatkan penanggulangan terorisme guna
mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan
nasional. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan pihaknya
bersinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemenko
Polhukam. Menurutnya, terorisme adalah ancaman global
terhadap setiap negara. Namun, masing-masing negara
memiliki akar permasalahannya masing-masing. Kata
Suhardi di Jakarta Pusat, Kamis (17/1)."

"Saat ini ada 382 narapidana teroris dan 213 tahanan
teroris tersebar diseluruh lapas dan rutan seluruh
Indonesia. Upaya deradikalisasi terus dilakukan oleh
Ditjen PAS dan BNPT meskipun masih banyak napiter
yang tidak mau mengakui pancasila dan kedaulatan NKRI.
Namun tak sedikit pula napiter yang mau mengikuti
deradikalisasi. Data terakhir, 59 orang yang tadinya radikal
sudah menyatakan ikrar kesetiaan kepada pacasila dan
NKR. Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas Ditjen
PAS Ade Kusmanto Senin (28/1)."

Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung dan
para pejabat utama (PJU) polres mengadakan gowes
deradikalisasi bersama 50 mantan napiter yang bernaung
di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP), Sabtu (19/1/2019).
Gowes deradikalisasi ini bertujuan untuk menjalin
silaturahmi antara Polres Lamongan dengan orang-orang
YLP, yang dulu merupakan lawan Polri, namun sekarang
bisa bersatu layaknya saudara.

Sesjen Ma’ruf
Cahyono Jelaskan
Tugas MPR Kepada
Mahasiswa UPI

"Jokowi dan Prabowo
Sepakat soal
Deradikalisasi dalam
Debat Pilpres,"

"Kepala BNPT
Nilai Banyak
Wilayah Belum
Tersentuh Program
Deradikalisasi
"

"Ditjen PAS
Terus Upayakan
Deradikalisasi
Napiter"

"50 Mantan Napi
Teroris Bersepeda
Bareng Polisi saat
Gowes Deradikalisai
di Lamongan"
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Konsep dialog kehidupan antarumat beragama harus
selalu ditingkatkan, karena bisa memperkuat tali
persaudaraan antarumat beragama. Upaya yang dilakukan
FKUB Jawa Tengah tidak sebatas dialog verbal, namun
harus diimbangi dengan dialog kehidupan. “Dialog
kehidupan penting dilakukan supaya persaudaraan lintas
agama kuat dan tidak ada sekat di masing masing tokoh
dan pemeluk agama,” kata Ketua FKUB Jawa Tengah,
Taslim Sahlan di sela- sela aktivitas mengajar di kampus
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jalan Sampangan
Raya, Kamis (10/1).

Ikut serta dalam acara tersebut Anggota DPR RI Komisi IX,
Ali Tahir dan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Dengan
adanya kegiatan seperti ini, ia berharap Kota Tangsel selalu
damai, tenang, dan apapun yang terjadi tetap mencintai
Kota Tangsel sehingga proses pembangunan dan penataan
Kota Tangsel akan lebih baik lagi."

"Kemenag Tangsel menggelar ‘gowes kerukunan
antar umat agama’ yang dimulai dari kantor Kemenag
Pada Minggu (13/1/2019). Kegiatan tersebut digelar
dengan garis starts di Kantor Kemenag Kota Tangsel
Serpong. Kepala Kemenag Kota Tangsel Abdul Rojak
mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara
unsur pemerintah dengan unsur tokoh lintas agama yang
bertujuan untuk menjaga kebersamaan, memupuk dan
memelihara toleransi antar umat berada di Kota Tangsel.

"Guna meredam hingga mengantisipasi intoleransi yang
dapat berkembang menjadi radikalisme, implementasi
nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai hal yang penting
untuk dilakukan baik di tataran hidup bernegara maupun
bermasyarakat. Hal tersebut dibahas dalam diskusi
""Peran Negara dalam Pencegahan Radikalisme dan
Terorisme"" di Hotel Bandung, Kamis (24/1/2019). Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi
Jawa Timur, Jonathan Budianto mengatakan bahwa
nilai-nilai Pancasila seharusnya sudah menjadi working
ideology alias nilai yang diterapkan dalam berbagai aspek
kehidupan, dan dikukuhkan dalam payung hukum khusus."
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Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai sikap toleransi
dan kerukunan merupakan dua kebanggaan yang dimiliki
Bangsa Indonesia. Sehingga kemajemukan yang ada di
masyarakat Indonesia bukan malah menjadi pemecah
belah, melainkan menjadi kekuatan utama. Agama apapun
mengajarkan seluruhnya umatnya untuk senantiasa
menyebarkan cinta dan kasih kepada sesama. Karena
itu, siapapun tidak boleh menjadikan agama sebagai alat
permusuhan. Demikian kata Bambang saat menerima
Panitia Bersama Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru
2019 MPR, DPR, dan DPD RI, di ruang kerja Ketua DPR
RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sejumlah studi menunjukkan intoleransi dan radikalisme
telah masuk dan berkembang di berbagai kalangan,
termasuk pemuda atau generasi millenial di Indonesia.
Karena itu, sebuah gerakan bertajuk Indonesia Millenial
Movement berupaya menanamkan bibit perdamaian
pada anak muda yang digagas oleh Maarif Institute.
Maarif menggaet dan melatih 100 pemuda 17-25 tahun
dari berbagai provinsi di Indonesia untuk menjadi agen
perdamaian. Generasi millenial yang dinilai berpandangan
terbuka, visioner, dan aktif mengkampanyekan
perdamaian ini dikonsolidasikan untuk menjaga
keberagaman di tanah air. Demikian kata Direktur Maarif
Institute, Muhammad Abdullah Darraz, dalam acara
Kopdar Generasi Milenial di UIN Bandung, Kamis (10/1)

Sejumlah tokoh nasional khawatir, Indonesia berada di
tepi perpecahan. Pemilihan presiden tiga bulan ke depan
menjadi salah satu saat kritis. Untuk mencegahnya,
mereka berkumpul membentuk Gerakan Suluh Indonesia.
Buya Syafii Maarif, KH Mustofa Bisri, Sinta Nuriyah,
Romo Magnis Suseno, Sri Sultan Hamengkubuwono X,
hingga Mahfud MD adalah tokoh-tokoh yang telah lama
berperan di Indonesia. Masing-masing bergerak dengan
latar belakang berbeda, cara dan tujuan beragam. Lewat
diskusi kecil, deretan tokoh itu coba disatukan dalam
sebuah lokomotif baru bernama Gerakan Suluh Indonesia.
Gerakan ini mengadakan pertemuan pertama kali di
Yogyakarta, Rabu (01/09) yang juga menandai dimulainya
kiprah mereka.

Kemajemukan Harus
Menjadi Kekuatan
Utama Bangsa
Indonesia

Kelompok Millenial
Terus Melawan
Intoleransi dan
Radikalisme

Tokoh Nasional
Deklarasikan Gerakan
Suluh Indonesia
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"Jaga Keragaman,
Ridwan Kamil
Kucurkan Setengah
Miliar Per Tahun
untuk FKUB"

Wabup Jember Nilai
Dialog Antar-Iman
Upaya Merajut
Kebhinekaan

"Gusdurian Banten
peringati Haul Gusdur
dengan Bedah Buku
""Tak Seiman Tapi
Sejalan""
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"Gusdurian Banten dalam rangka memperingati Haul Gus
Dur yang ke-9 mengadakan Bedah Buku ""Tak Seiman
Tapi Sejalan"" karangan Saiful Haq. Sementara sebagai
Pembanding Billy Setiyadi yang merupakan penggerak
Komunitas Gusdurian Malang. Taufik Hidayat, Koordinator
komunitas Gusdurian Banten, mengatakan dengan
diselenggarakannya acara ini diharapkan bisa menjadi
ladang mencari keberkahan bagi para pecinta, pengagum,
santri, murid sekaligus penerus perjuangan nilai-nilai
Gus Dur. ""Yang pasti dengan diselenggarakannya yang
dibingkai dengan Bedah Buku ini adalah bisa menjadi
ladang ngalap barokah kita sebagai pecinta, pengagum,
santri, murid sekaligus penerus perjuangan nilai-nilai Gus
Dur,"" kata Taufik di Banten, Minggu (06/01/2019)."

“Kita bersyukur sekali, kegiatan diskusi yang semacam ini
menjadi sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi
Jember, tetapi juga bagi Indonesia,” kata wabup di SMA
Santo Paulus."

"Wakil Bupati Jember KH. Abdul Muqit Arief menyebut
dialog antar-iman menjadi salah satu upaya Bangsa
Indonesia untuk merajut kebhinekaan di nusantara.
Dialog antar-iman yang diselenggarakan di SMA Santo
Paulus, Rabu malam 16 Januari 2019, mengangkat topik
“Building inter-religous fraternity and community as the
people of God.”

Provinsi Jawa Barat jadi daerah dengan kasus intoleransi
tertinggi se-Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Lalu apa langkah Ridwan Kamil selaku gubernur baru Tatar
Sunda? Ridwan Kamil, yang menjabat sejak September
2018, dilaporkan berkomitmen menggelontorkan hibah
setengah miliar per tahun kepada Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Jawa Barat. Hal itu disampaikan dalam
pertemuan perdana yang tertutup antara gubernur dan
12 orang pengurus FKUB Jabar di Bandung, Kamis lalu
(17/1/2019).
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Banten

Jawa Timur

Jawa Barat

Januari

Januari
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Promosi Toleransi

Praktik Toleransi
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Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Pencegahan dan
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Agama/ Keyakinan

Non Negara

Non Negara

Negara

Non Negara

Negara

Gusdurian

Komunitas
Pemuda

Bupati/ Wakil
Bupati

FKUB Provinsi

Pemerintah
Provinsi

"Gusdurian Banten
peringati Haul Gusdur
dengan Bedah Buku
""Tak Seiman Tapi
Sejalan""

UNS Miliki Tempat
Ibadah untuk Enam
Agama

"Jababeka Gelar
Doa Bersama Lintas
Agama Bagi Korban
Tsunami Selat Sunda"
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"Sejumlah tokoh lintas agama yang merupakan perwakilan
agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu
serta penganut kepercayaan melakukan doa bersama atas
musibah yang terjadi di Selat Sunda dan Pesisir Banten
yang terjadi beberapa waktu lalu. Doa bersama dipimpin
oleh Komaruddin Hidayat itu dilaksanakan di Menara
Batavia, Jakarta pada Rabu, 2 Januari 2019. Founder
Jababeka, S.D. Darmono yang turut hadir dalam acara doa
bersama yang dilaksanakan di Menara Batavia, Jakarta
pada Rabu, 2 Januari 2019 tersebut mengatakan, doa
bersama bertujuan untuk memohon keselamatan agar ke
depan bangsa Indonesia terhindar dari segala musibah dan
bencana."

Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan, SDM di UNS harus
cerdas secara intelektual dan spiritual. Strateginya, di
area kampus harus dijamin semua umat beragama dapat
melaksanakan ibadahnya dengan mudah."

"UNS Solo segera memiliki tempat ibadah untuk
enam umat beragama. Yang terbaru, UNS memulai
pembangunan klenteng bagi umat Konghucu. Peletakan
batu pertama pembangunan Klenteng Sinar Kebajikan
(Khongcu Bio) dilakukan oleh Rektor UNS, Ravik Karsidi,
Kamis (24/1). Klenteng tersebut berlokasi di kompleks
peribadatan kampus UNS, tepatnya di sebelah vihara dan
pura.

"Gusdurian Banten dalam rangka memperingati Haul Gus
Dur yang ke-9 mengadakan Bedah Buku ""Tak Seiman
Tapi Sejalan"" karangan Saiful Haq. Sementara sebagai
Pembanding Billy Setiyadi yang merupakan penggerak
Komunitas Gusdurian Malang. Taufik Hidayat, Koordinator
komunitas Gusdurian Banten, mengatakan dengan
diselenggarakannya acara ini diharapkan bisa menjadi
ladang mencari keberkahan bagi para pecinta, pengagum,
santri, murid sekaligus penerus perjuangan nilai-nilai
Gus Dur. ""Yang pasti dengan diselenggarakannya yang
dibingkai dengan Bedah Buku ini adalah bisa menjadi
ladang ngalap barokah kita sebagai pecinta, pengagum,
santri, murid sekaligus penerus perjuangan nilai-nilai Gus
Dur,"" kata Taufik di Banten, Minggu (06/01/2019)."

Jakarta Pusat
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"Sebagian elemen masyarakat di Yogjakarta melaporkan
akun-akun penyebar hoax di Mapolda DIY, (28/1).
Termasuk akun-akun yang menyebar informasi
penyerangan tempat ibadah pada Minggu (27/1) sore oleh
simpatisan dari PDIP. “Kami tidak percaya bahwa massa
PDIP melakukan penyerangan pelemparan batu ke tempat
ibadah. Akun-akun yang menyebarkan itu termasuk dalam
bagian yang kami laporkan,” kata Tengku Wahyudi Sapta
Putra dari sebagian elemen masyarakat Jogja di Mapolda
DIY, Senin (28/1)."

"Musikus Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang
putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin
(28/1/2019). Amar putusan dibacakan oleh H. Ratmoho
selakuHakim Ketua. Dalam putusan, Ahmad Dhani
diganjar 1 tahun enam bulan kurungan penjara atas kasus
dugaan ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukannya.
Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa."

"Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama FKUB dan jajaran
Polri, TNI, serta Putri Indonesia 2018 memasang spanduk
peringatan tidak kampanye di tempat ibadah. Adapun
pemasangan spanduk untuk pencegahan itu dilakukan di
1.000 titik yang tersebar di masjid, vihara, gereja dan pura
se-Jakarta Barat pada Jumat (11/1)"

Puluhan korban bom Thamrin yang tergabung dalam
komunitas 'Sahabat Thamrin' mengenang tiga tahun
tragedi teror yang menewaskan delapan orang tersebut.
Terselip pesan merawat perbedaan agar kejahatan
kemanusiaan serupa aksi terorisme tak terjadi lagi di
Indonesia. Salah satu korban, Agus Kurnia mengatakan,
peristiwa teror pada dasarnya adalah sebuah upaya para
pelaku untuk menunjukkan bahwa mereka memilih pilihan
dan keyakinan yang berbeda dengan masyarakat lainnya.
"Perbedaan itu hendak mereka paksakan agar kita mau
memilih sikap yang sejalan dengan pemikiran mereka.
Cara apapun mereka lakukan, termasuk dengan cara
mengancam dan menebar ketakutan," ujar Agus di Jakarta
(13/1/2019).

"Penyebar Hoax
Penyerangan Tempat
Ibadah di Jogja
Dilaporkan Polisi"

Terbukti Tebar Ujaran
Kebencian, Ahmad
Dhani Dihukum 1,5
Tahun Bui

Pemasangan
Spanduk Larangan
Kampanye di Tempat
Ibadah Dinilai Dapat
Menangkal SARA

3 Tahun Tragedi Bom
Thamrin dan Pesan
Merawat Perbedaan
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"Kementerian Agama memberikan penghargaan Harmony
(Harmony Award) kepada enam kepala daerah dan enam
pemimpin FKUB pada (3/1) di Jakarta Pusat. Pemberian
Penghargaan itu sebagai apresiasi atas kontribusinya
terhadap upaya pembangunan kehidupan dan kerukunan
umat beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
mengatakan penghargaan tersebut terdiri dari dua
kategori yaitu kehidupan keagamaan paling rukun dan
FKUB berkinerja terbaik."

"Polres dan Kodim 0501/Jakarta Pusat melakukan
kunjungan ke tiga tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal,
Gereja Katedral hingga Vihara di Sawah Besar. Kegiatan ini
juga diikuti jajaran Wali Kota Jakarta Pusat maupun Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurut Kapolres
Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu, kegiatan
ini juga sebagai deklarasi pemilu damai dan melawan
politisasi rumah ibadah. Deklarasi pun dilakukan di setiap
rumah ibadah yang dikunjungi. ""Kami ingin menekankan
sikap bersama bahwa rumah ibadah jangan sampai diisi
oleh kegiatan politik praktis. Karena rumah ibadah adalah
sarana masyarakat berdoa kepada Tuhannya,"" kata Roma
di Vihara Tri Ratna, Rabu (16/1/2019)."

"Masyarakat Kampung Sawah terlatih hidup dalam
perbedaan agama satu sama lain. Pelajaran menjaga
hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen
Protestan, dan Kristen Katolik di pinggir Jakarta ini. Bagi
orang-orang Betawi di sini, toleransi bukan saja slogan
tapi sudah menjadi adat. Tiap-tiap warga baru yang
datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini,
cukup dengan menerima warna-warni perbedaan sebagai
kekayaan bersama. ""Kalau sudah minum air Kampung
Sawah, jadilah orang Kampung Sawah,"" kata Agatha Ani
Ketua RW 04 Kampung Sawah di Pondok Melati, Jumat
(18/1/2019)."

Warga Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan
Ngoro, Kabupaten Jombang, memang sudah lama terkenal
dengan kerukunannya. Ada tiga pemeluk agama di dusun
ini, Islam, Kristen dan Hindu. Tempat ibadah setiap agama
lokasinya berdekatan. Bahkan makam warga juga berada
dalam satu lahan. Sudah menjadi tradisi turun temurun,
tiga pemeluk agama hidup berdampingan dengan toleransi
tinggi.

"Kerukunan Umat
Beragama, Kemenag
Berikan Penghargaan
6 Daerah"

FKUB Polri dan
TNI Deklarasi Anti
Politisasi di Tempat
Ibadah Jakpus

"Belajar Toleransi
Beragama dari
Masyarakat Betawi
Kampung Sawah"

Di Dusun Ngepeh,
Makam Tiga Agama
Satu Lahan, Pakai
Salib Tak Dilarang

32

33

34

1

Jawa Timur

Jawa Barat

DKI Jakarta

DKI Jakarta

Februari

Januari

Januari

Januari

Praktik Toleransi

Praktik Toleransi

Promosi Toleransi

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Negara

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Negara

Negara

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Negara

Promosi Toleransi

Warga Lintas
Agama

Warga Lintas
Agama

Jurnalis

FKUB Kota/
Kabupaten

Pemkot

TNI

Polri

Kemenag

Kab Karimun

Kota Bekasi

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karimun, H. Jamzuri, Selasa (12/2/2019) menjadi
narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pencegahan
Masuknya Paham Radikalisme Di Kalangan Generasi
Muda yang diselenggarakan Oleh Dinas Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Karimun di Hotel Alishan, Jl.
Raja Usman, Kapling. Dalam penyampaian materinya
H. Jamzuri menyampaikan kepada generasi muda
untuk menjauhi paham radikalisme dan jangan sampai
terpengaruh dengan paham-paham radikal. Karena bisa
mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tapi juga
bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan
pemuda. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini
sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan
sasarannya adalah anak-anak muda.

Seluruh tokoh dan para pemuka lintas agama di Kota
Bekasi dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong
hu chu melaksanakan deklarasi Anti-Hoax dan AntiRadikalisme di gelar di Gedung Muzdalifah, Islamic Center
Kota Bekasi Selasa, 19 Februari 2019. Hadir Wali Kota
Bekasi, Dr. Rahmat Effendi bersama Kapolres Metro
Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, mewakili Dandim 0507
Bekasi, Mayor Kav Imam (Danramil 702 Pondokgede),
mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Ketua
FKUB Kota Bekasi, H. Abdul Manan turut hadir dalam
deklarasi tersebut.

Upaya Pencegahan
Paham Radikalisme
di Kalangan Generasi
Muda

"Tokoh Lintas Agama
Lakukan Deklarasi
Anti Hoax dan Anti
Radikalisme"

2

3

Jawa Barat

Kepulauan
Riau

Februari

Februari

Non Negara

Non Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Non Negara

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

FKUB Kota/
Kabupaten

Sekelompok
Tokoh Lintas
Agama

Kejaksaan
Negeri

Polres

TNI

Walikota/
Wawali

Komunitas
Pemuda

Pemkot/
Pemkab

Kankemenag

Jakarta Pusat

Kota
Yogyakarta

Trenggalek

"Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan apresiasi
positif atas pendekatan Kepala BNPT Suhardi Alius kepada
para terduga dan narapidana teroris. Salah satunya melalui
pembangunan masjid dan fasilitas belajar di Pondok
Pesantren Al-Hidayah, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
diasuh mantan narapidana teroris Khairul Ghazali serta
mengajak 100 mantan narapidana teroris untuk meminta
maaf kepada korban dari tindakan mereka di masa lalu.
“Selamat (atas) keberhasilan beliau memimpin BNPT
selama ini dan mereka saya rasa dengan pendekatan
memimpin dengan hati. Saya katakan leadership style,
gaya kepemimpinan seseorang (seperti ini) bagus sekali,""
ungkap Menristekdikti saat menghadiri launching dan
bedah buku Memimpin dengan Hati Catatan Suhardi Alius,
Kamis (14/2/2019) di Jakarta."

Humas, Wakapolda DIY Brigjen Pol. Drs. Bimo Anggoro
Seno, M.H., membuka Rapat Kordinasi Eksternal Program
Quick Wins Polri Kegiatan ke 1 (kesatu), di gedung
Serbaguna Mapolda DIY, Rabu (27/2/2019). Rakor yang
dihadiri berbagai lintas sektoral tersebut membahas
tentang sinergitas dalam mencegah paham radikalisme
dan anti Pancasila di wilayah DIY. Quick Wins Polri
sendiri terdiri dari 8 Program. Yang pada program ke 1
meliputi Program Penertiban dan Penegakan Hukum Bagi
Organisasi Radikal dan Anti Pancasila.

"Begini cara putra cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf
Amin (KMA), Ahmad Syauqi. Saat menghadiri acara
budaya di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa
(19/2). Karena ini bukan acara politik, maka dia tidak
mengampanye paslon presiden dan wakil presiden. Ketua
Dewan Pembina Master C19 Portal KMA tersebut memilih
mengampanyekan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) Anti Intoleransi. Selain itu, di hadapan ratusan
budayawan, Gus Oqi menjelaskan soal bahaya penyebaran
hoaks. Dia berpendapat, hoaks bisa merusak kesatuan
dan persatuan masyarakat.“Hoaks itu seperti bom atom.
Merusak, meninggalkan luka dalam waktu yang sangat
lama,” ucapnya."

"Kampus Tempat
Pemajuan Bangsa,
Bukan Tempat
Radikalisme"

"Rakor Eksternal
Program Quick Wins
Polri, Mencegah
Paham
Radikalisme"

Puisi Putra Kiai Ma'ruf
Amin untuk Menjaga
NKRI
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Organisasi Mahasiswa
di Undip

Semangat Bela
Negara Tangkal
Paham Radikalisme di
Era Digital
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"Tadi kita sudah mendengarkan bahwa negara kita ini
begitu luar biasa besar, tapi memang ada ancamanancaman, mulai dari adanya terorisme, radikalisme,
intoleran dan paham-paham lainnya yang tentu akan
mempengaruhi ideologi bangsa Indonesia. Ancamanancaman ini banyak bermunculan di media sosial,"" ujarnya
dalam acara Dialog Kebangsaan di Gedung Utama Untar,
Jakarta, Kamis (21/02/2019)."
Jakarta Timur

Kota Semarang

Kepala Badan Nasional Pemberantasan Teroris Komjen
Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan kepada
Organisasi Mahasiswa Undip 2019 tentang bahaya
radikalisme dan terorisme, (Rabu, 20/2) di Gedung Prof.
Soedharto Undip Tembalang. Acara tersebut serangkaian
dengan pelantikan Ormawa Undip 2019. Sejumlah 69
orang peserta terdiri dari BEM fakultas dan universitas
serta 44 UKM yang ada di Undip resmi dilantik oleh
Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama. Hadir dalam acara
tersebut jajaran pejabat dilingkungan BNPT dan Undip
serta Civitas Akademika Undip.

"
Maarif NU Usul
Aswaja Masuk
Kurikulum untuk
Tangkal Radikalisme"

"Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika Rosarita Niken Widiastuti menyatakan salah
satu tantangan negara ini adalah ancaman berupa paham
terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, generasi muda
harus menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi.

Kabupaten
Malang

"Ketua LP Maarif NU Kabupaten Malang Hasan Abadi,
mengusulkan materi Ahlussunnah Waljamaah atau
Aswaja dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran. Sebab,
Aswaja dianggap efektif menangkal paham radikalisme
dan terorisme. Paham radikalisme yang mengarah
pada kekerasan seringkali muncul karena kurangnya
pemahaman dan pengetahuan agama yang moderat.
Paham radikalisme, kata dia, berkembang jika dipicu oleh
pemahan yang salah sehingga berbahaya bagi kehidupan
beragama, berbangsa dan bernegara. ""Ini wujud nyata
menyemai moderasi, wasathiyyah, antiradikalisme di
Indonesia,"" kata Hasan, Senin 11 Februari 2019"
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Mahasiswa

BNPT

Lembaga/
Banom NU

Sosialisasikan
Anti Hoax dan
Radikalisme, Polres
Bintan Incar Generasi
Milenial

Kalangan Santri
Harus Terdepan
Jadi Penangkal
Radikalisme

Kisah Naila,
Direkrut ISIS hingga
Jadi Penggiat
Antiradikalisme
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Naila menceritakan, adiknya mengenal ISIS pada 2014
lalu, melalui media sosial Tumblr yang kini sudah ditutup
pemerintah. Namun, ternyata paman Naila juga ikut
menerima pengaruh ISIS melalui internet"" Kita dapat info
gitu (ISIS) dari internet. Jadi adik saya itu ada hubungan
langsung dengan orang ISIS terus dia (ISIS) mengasih janji
macem-macem,"" cerita Naila saat acara Nusantara oleh
Wahid Foundation di Jakarta, Jumat (8/2)"

"Naila (23) menjadi salah satu korban perekrutan ISIS.
Tak tanggung-tanggung warga Depok itu secara sukarela
berangkat ke Suriah bersama 17 anggota keluarga
besarnya karena tergiur janji manis ISIS. Ia berangkat
ke Suriah 4 tahun silam dengan biaya sendiri.Naila
mengatakan, adiknya yang pertama kali mengenal soal
ISIS. Kala itu, adiknya merasa kurang perhatian karena
keluarganya sering sibuk. Di situlah pengaruh ISIS mulai
masuk ke hati adiknya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
Maimoen saat membuka Seminar Anti Radikalisme dengan
tema Membangun Ukhuwah Menangkal Radikalisme di
Pondok Pesantren Al Hasani Desa Jatimulyo, Kecamatan
Alian, Kabupaten Kebumen, Rabu (20/2/2019) siang."

"Para santri harus menjadi penangkal pertama gerakan
radikalisme dan terorisme yang terus berupaya memecah
belah umat Islam, maupun Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

"Penyebaran paham radikal serta maraknya berita bohong
atau hoax, saat ini telah menjadi ancaman serius yang
berpotensi memecah belah bangsa.Untuk itu, generasi
muda yang saat ini sangat aktif menggunakan media
sosial, perlu mewaspadai penyebaran faham radikalisme
maupun berbagai hoax lainnya. Hal itu mencuat dalam
acara Sosialisasi Anti Hoax dan Bahaya Paham Radikalisme
untuk siswa SMAN 1 Bintan, yang berlangsung di
aula Tembeling Tanjung, Kabupaten Bintan, Senin
(25/2/2019)."
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""Bom Thamrin itu dua pelakunya baru keluar penjara
kasus terorisme, bom Surabaya juga yang melakukan
mantan napi teroris. Saya jadi galau, karena teror terus
terjadi,"" ujar Shodiq saat membedah bukunya berjudul
'Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum' di
Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia, Salemba,
Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019)."

"Kasubdit Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88
Antiteror Polri AKBP M Dja'far Shodiq menilai, program
deradikalisasi terhadap narapidana terorisme belum
berjalan maksimal. Hal itu terlihat dari masih masifnya aksi
teror hingga saat ini, bahkan tak sedikit yang dilakukan
oleh residivis.

""Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan
kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan
begitu status mereka setara dengan WN yang lain,"" kata
Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah,
Abdul Moqsith Ghazali, di Pondok Pesantren Miftahul
Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2)."

"Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar
Nahdlatul Ulama (NU) menyarankan agar Warga Negara
Indonesia yang beragama non-Muslim tak lagi disebut
sebagai kafir. Kata kafir dianggap mengandung unsur
kekerasan teologis.

"Ombudsman telah menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akhir (LHPA) kepada SMP Negeri 8
Yogyakarta, Kamis (7/2). Laporan ini terkait tata tertib
sekolah yang mewajibkan siswi memakai jilbab. Hal ini
menindaklanjuti laporan seorang siswi yang keberatan
atas peraturan tersebut pada September 2018.
Kepala Perwakilan Ombudsman DIY Budi Masturi
mengatakan pihaknya menyarankan agar peraturan
tersebut dikoreksi. Menurutnya, dalam tata tertib sekolah
tersebut terdapat keharusan yang dinyatakan secara
tersembunyi meski tidak ada kata 'mewajibkan'."
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Pokja Pendamping
Sasaran Deradikalisasi
Langkah Tepat BNPT
Jalankan Amanat UU

“Saya ucapkan apresiasi khusus dan luar biasa dengan
langkah BNPT sebagai leading sector penanggulangan
terorisme. Tidak hanya mengumpulkan orang, tetapi
membangun jejaring. Ini yang kita harapkan, tidak hanya
main atas, tapi sudah bisa terlembaga sampai ke bawah
sampai ke desa-desa, bahkan RT, RW,” ungkap Arteria
saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan
Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi Wilayah Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu
(20/2/2019)."

"Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan menilai langkah
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
melalui Direktorat Deradikalisasi Subdit Bina Masyarakat
membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendamping
Sasaran Deradikalisasi merupakan langkah tepat dalam
menjalankan salah satu amanat Undang-Undang (UU)
Nomor 5 Tahun 2018. Dia berharap pembentukan Pokja
ini dilakukan dengan hikmat, cermat, konsisten, dengan
parameter terukur agar program deradikalisasi berhasil
dengan baik.
Surabaya
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Menurut Dedi, Polda Jawa Tengah juga berencana
menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teroris
(BNPT) untuk memasukkan Abu Hilwa ke dalam program
deradikalisasi."

"Polda Jawa Tengah menempatkan teroris kelompok
Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bernama Triyono
Wagimin Atmo alias Andalus alias Abu Hilwa di tahanan
khusus. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri
Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan Polda Jawa
Tengah juga telah mensterilisasi sel Abu Hilwa dan tidak
digabungkan dengan tahanan lain karena dikhawatirkan
teroris tersebut menyebarkan ideologi radikalismenya ke
tahanan lain. Selain itu, Abu Hilwa juga dijamin tidak akan
bisa berhubungan dengan sel-selnya di luar.

Menhan Ryamizard menuturkan pihaknya terus
berkoordinasi dengan kementerian pendidikan untuk
menangkal ancaman terorisme. Menurutnya, radikalisme
bisa di luluhkan dengan program deradikalisasi."

Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) Ryamizard
Ryacudu mengungkap beberapa ancaman berbahaya
yang dihadapi Indonesia. Diantaranya, adalah ancaman
terorisme, bencana alam, narkoba hingga kejahatan cyber.
Menurut Ryamizard dalam Rapat Pleno Khusus MPR RI
tentang 'Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara'
di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/2), ancaman
terorisme adalah yang paling menakutkan. Karena para
teroris tersebut melakukan merubah mindset masyarakat
dan jika dibiarkan bisa mengancam keutuhan negara.

Menhan Ryamizard menuturkan pihaknya terus
berkoordinasi dengan kementerian pendidikan untuk
menangkal ancaman terorisme. Menurutnya, radikalisme
bisa di luluhkan dengan program deradikalisasi.

"Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) Ryamizard
Ryacudu mengungkap beberapa ancaman berbahaya
yang dihadapi Indonesia. Diantaranya, adalah ancaman
terorisme, bencana alam, narkoba hingga kejahatan cyber.
Menurut Ryamizard dalam Rapat Pleno Khusus MPR RI
tentang 'Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara'
di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/2), ancaman
terorisme adalah yang paling menakutkan. Karena para
teroris tersebut melakukan merubah mindset masyarakat
dan jika dibiarkan bisa mengancam keutuhan negara.
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Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI
Andjar Wiratma mengatakan TNI siap dan berkomintmen
membantu BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme
di Indonesia. "

Suhardi mengakui institusinya tidak bisa bekerja
sendirian dalam upaya penanggulangan terorisme. BNPT
memerlukan bantuan pemangku kepentingan yang lain,
termasuk TNI.

"Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius berharap aparat
intelijen TNI dapat mengemban fungsi deteksi dini
terhadap ancaman terorisme di tengah masyarakat. Hal
tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan
mengenai fenomena radikalisme dan terorisme di
Indonesia pada Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI
Tahun 2019, Kamis (7/2/2019).

Khoiron, selaku pengasuh Ponpes Al Mubarak,
menyambut baik penyuluhan semacam ini dari aparat.
Selaras dengan upaya menghindari radikalisme, Khoiron
pun menerapkan aturan ketat bagi para santrinya agar
jauh dari paham-paham asing yang dianggap berbahaya."

Selian itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Tebo M. Rifai Ahmad terlibat aktif dalam upaya sosialisasi
ini. Beberapa cara ditempuh oleh MUI setempat untuk
mencegah tumbuhnya benih radikalisme. Salah satunya
dengan menyeleksi secara saksama mubalig atau
penceramah yang akan mengisi mimbar-mimbar di Tebo.

"Polres Tebo, Jambi, menyambangi sejumlah institusi
pendidikan untuk menangkal paham radikalisme yang
dapat bermuara kepada terorisme. Senin, 18 Februari
2019, Pondok Pesantren Al Mubarok yang dikunjungi.
Kepala Satuan Bina Masyarakat Polres Tebo AKP
Rismayardi mengatakan penyuluhan kontra radikalisme
ini dilakukan di tingkat universitas, sekolah, dan termasuk
pondok pesantren.

Jakarta Timur

Tebo

DKI Jakarta

Jambi

Februari

Februari

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Negara

Non Negara

Non Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

TNI

BNPT

Pondok
Pesantren

MUI
Kabupaten/
Kota

Polres

Kemenag Imbau
Pengurus Masjid
Selektif Undang
Penceramah

Anggota Wantimpres
Agum Gumelar Imbau
Jangan Mendukung
Kelompok Radikal

21

22

""Itu tidak mendidik, itu membodohi rakyat kita.
Seseorang diputuskan masuk surga atau neraka bukan
oleh manusia tetapi Yang Maha Kuasa,"" katanya."

Ia juga berpesan kepada pendukung Jokowi-Maruf
agar menggunakan etika dan tidak “berjualan agama”
dalam kampanye memenangkan pasangan nomor urut
01 di Pilpres 2019. Contohnya, ada kelompok yang
menyebut pendukung pasangan A bisa dikategorikan
kafir. Sementara bagi yang tidak memilih pasangan B akan
masuk neraka.

"Anggota Wantimpres Agum Gumelar menghadiri acara
deklarasi putra-putri Cijantung kepada pasangan JokowiMaruf di Pilpres 2019 pada Selasa (5/2/2019). Acara
itu juga dihadiri oleh warga kompleks Cijantung yang
mayoritas berasal dari keluarga TNI. Agum Gumelar
menyinggung sikap orang-orang yang kontra dengan
Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Jenderal TNI
(Purn) ini mengaku tidak masalah dengan orang-orang
yang membenci pemerintah, tetapi jangan sampai rasa
ketidaksukaan itu disalurkan dengan mendukung gerakan
radikal. Itu kesalahan besar.

Menindaklanjuti hasil penelitian Perhimpunan
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang
merilis 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintah dan
lembaga negara yang terindikasi radikalisme, Kemenag
mengirimkan surat ke setiap sekretaris kementerian/
lembaga supaya menempatkan pengurus masjid yang
kompeten. Kemenag juga melakukan pembinaan tentang
tugas pengurus masjid, termasuk imbauan agar para
penceramah memegang teguh sembilan seruan Menteri
Agama tentang ceramah di rumah ibadah. Masjid
terndikasi hal negatif tidak terlepas dari tiga hal, yaitu
jamaah, pengurus serta dai. "

""Jangan sampai masjid tempat menebar kesejukan dan
kedamaian, justru dijadikan tempat menebar fitnah dan
adu domba,"" ucap Amin saat menjadi narasumber Rakor
Pembentukan Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi
Wilayah Jatim, Jateng dan DI Yogyakarta di Surabaya,
Kamis, 21 Februari 2019.

"Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Muhammad Amin menghimbau pengurus masjid dan
jamaah harus selektif mengundang penceramah. Di tahun
politik sekarang ini masjid sangat rentan dijadikan tempat
berkampanye dengan dalih dakwah.
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Cegah Radikalisme di
Kalangan Mahasiswa,
Kemenristekdikti
Mengeluarkan
Permensistekdikti

Langkah berikutnya dia akan mensosialisasikan dengan
para rektor universitas, lalu mereka sampaikan kepada
mahasiswa binaannya. Harus ada integrasi di sini. UKM itu
akan bertugas menyosialisasikan empat pilar kebangsaan
dan bernegara. Selain itu, UKM tersebut nantinya
dapat melibatkan atau bekerja sama dengan organisasi
kemahasiswaan ekstra, dalam menjalankan peranannya."

Nasir mengklaim, Permenristekdikti sudah mendapat
respons positif dari sejumlah organisasi mahasiswa,
seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Mengutip hasil survei Alvara Research Center dan Mata
Air Foundation pada 2017, Nasir menyebut 23,5% dari
1.800 mahasiswa yang diteliti dari 25 universitas di
Indonesia, memiliki paham yang cukup radikal. ""Lebih
dari 23% yang berpotensi radikal itu karena apa? Karena
tidak ada kelompok organisasi mahasiswa yang mengawal
ideologi bangsa yang masuk ke dalam kampus, "" kata
Nasir dalam dialog interaktif di Gedung Kemenristekdikti,
Jakarta, Selasa (5/2).

"Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menristekdikti
(Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang
Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi upaya mencegah
penyebaran paham radikalisme di universitas.
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Pelantikan Pengurus
Forum Koordinasi
Pencegahan Teroris
32 Provinsi seIndonesia oleh Ketua
BNPT, Komisaris
Jendral (Pol) Suhardi
Alius.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami
Makassar, sekaligus Wakil Rektor IV Universitas Islam
Makassar Muammar Bakry mengatakan tempat ibadah
sewajarnya untuk ukhuwah Islammiyah. Bukan hanya
damai dengan dirinya sendiri, tetapi menjadi pelopor
perdamaian. Rumah ibadah itu menjadi pusat kedamaian
dan pusat perdamaian.Dia mengimbau masyarakat atau
pun pengurus rumah ibadah jika menemukan orang yang
menyebarkan narasi kebencian di rumah ibadah segera
melaporkannya ke pihak keamanan."

Dalam pidato pembukaan Rakernas FKTP ke-7, Ketua
BNPT, Suhardi Alius mengharapkan FKPT se-Indonesia
dapat berfungsi maksimal mencegah tumbuh dan
berkembangnya gerakan radikalisme, ekstrimisme dan
terorisme. Dia juga meminta FKPT meningkatkan peran
masyarakat dalam mencegah radikalisme dan terorisme.
""Karenanya mari kita bersama-sama, FKPT, Kesbangpol
ini bisa menjadi ujung tombak mengidentifikasi masalah
sekaligus kearifan lokal yang dimiliki,"" ujarnya.
Direktur Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Hamli meminta FKPT seluruh Indonesia turut serta
mencegah penyebaran ideologi radikal di seluruh tempat
ibadah. Kelompok radikal bisa menjadikan tempat ibadah
untuk menyebarkan ideologinya dan menjalankan aksi
jahatnya. “Karena itu, kita harus mencegahnya. Semua
masyarakat Indonesia juga perlu di dorong untuk memiliki
kemampuan deteksi dini. Bahkan, secara aktif mengambil
bagian langkah efisien dalam menangkal ideologi radikal
dan mempersempit ruang geraknya di tempat ibadah,""
katanya pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT) di Jakarta (21/2/2019).

"""Ketua BNPT, Komisaris Jendral (Pol) Suhardi Alius
remi melantik pengurus Forum Koordinasi Pencegahan
Teroris 32 Provinsi se-Indonesia di Mercure Hotel, Ancol
Jakarta, Senin (17/2). Pelantikan itu sekaligus membuka
acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-7 yang
berlangsung hingga Kamis (20/2/2020).
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Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sragen Beti Marga
Sulistyawati mengharapkan kegiatan seperti ini dapat
membantu menanggulangi dampak dekadensi moral
di zaman milenial ini. Dalam materinya, Kasat Binmas
Polres Sragen AKP Muryati menjelaskan deradikalisasi
ialah kemunduran moral yang terjadi terus menerus baik
sengaja maupun tidak karena itu harus dicegah."

""Dampak negatif dari perkembangan zaman yang serba
digital ini sangat memprihatinkan, seperti peredaran
narkoba, paham radikalisme dan terorisme serta pergaulan
bebas,"" kata Pembina Osis SMA Negeri 1 Sragen Endang
Sri Darmiyanti dalam sambutannya.

"OSIS SMA Negeri 1 Sragen bekerja sama dengan Polres
Sragen mengadakan Seminar Dekadensi Moral di Zaman
Milenial di aula SMA Negeri 1 Sragen, Kamis (7/2/2019).

Hal itu dilakukan agar paham radikalisme tidak
berkembang di lingkungan sekolah. Ganjar juga mengajak
masyarakat untuk ikut serta membangun cara berpikir
yang positif dan melakukan deradikalisasi. Hal ini penting
guna menangkal munculnya paham radikalisme."

"Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap
lembaga pendidikan membangun pemikiran positif kepada
siswanya. Untuk saat ini seluruh guru yang ada di wilayah
Jawa Tengah masih memegang budi pekerti saat mengajar.
Kedepan, bila terbukti, Ganjar meminta agar pihak
sekolah memecat tenaga pengajar yang mengajarkan
paham radikalisme kepada siswanya. ""Kalau ada sekolah
gurunya radikal copot saja dan jangan kasih ruang lagi,""
kata Ganjar usai menghadiri kegiatan bertema ""Dialog
Kebangsaan Merawat Harmoni dan Persatuan"" di Stasiun
Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2019).
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Dalam hal ini, kata Ucok, pihaknya selalu berkoordinasi
dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) yang ada di wilayah Kepri dan
Sumatera"

Salah satu institusi pendidikan yang dikunjungi ialah
Pondok Pesantren Darul Muchilsin. Pada kunjungan yang
dilakukan oleh Tim Kepolrres Senin (25/2), Pengurus
Ponpes Darul Muchlasin, Muhamad Muslim menyambut
baik program tersebut. Dia mengatakan Ponpes memiliki
program unggalan yakni tahfid Al-Quran 30 juz. Muslim,
berharap dengan program tahfidz tersebut santri yang
berjumlah 38 orang mampu terbebas dari paparan paham
radikalisme.

"Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi
mengatakan penyebaran paham radikalisme di wilayah
Tanjungpinang sebagai besar dilakukan melalui media
sosial. Karena itu agar penyebarannya tidak semakin
masif, pihaknya rutin melakukan berbagai program untuk
mencegah penyebaran paham radikalisme. Mulai dari
pelaksanaan Subuh Keliling, Jumat Keliling, serta sosialisasi
di institusi pendidikan.

Saat peluncuran empat buku karya Kepala BNPT Komjen
Polisi Suhardi Alius di Gedung Lemhannas, Jakarta,
Kamis (14/2/2019), Imron turut datang dan memberikan
pernyataan. Bahkan Ali Imron memohon maaf dan
menyesal telah terlibat dalam kasus Bom Bali I pada
2002. Saat dipertemukan dengan salah satu korban Bom
JW Marriot, Vivi Normasari, dia juga meminta maaf atas
ulah adiknya Amrozi pada ledakan bom di gedung JW
Marriot 2003 lalu. ""Meskipun ketika kejadian saya sudah
di penjara, tetapi saya perlu mewakili kawan-kawan,
baik yang sudah sadar ataupun belum. Dari yang paling
dalam, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena pernah
terlibat aksi terorisme,"" katanya "

"Ali Imron, mantan narapidana bom Bali I mengikuti
program deradikalisasi. Dia mengaku bersalah. Guna
membalas kesalahannya, dia bersedia menjadi informan
agar tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dapat
menangkal jaringan teroris yang masih eksis di Indonesia.
Dia berharap agar para pelaku teror yang masih
berkeliaran bisa bertobat.
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Pemerintah Kota
Bitung Gelar Dialog
Bersama Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat se-Bitung

Turut hadir Kapolres Bitung AKBP Stevanus Maikel
Tamantuan SIk MSi, Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr
Audy Pangemanan, Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesra, Ketua FKUB, Ketua MUI Kota Bitung, Ketua
Presidium Esa Keter Kota Bitung, Ketua BAMAG Kota
Bitung, Mewakili Forum Komunitas Umat Beragama,
Mewakili Gereja Penyebaran Injil, Mewakili Umat Katolik,
Mewakili Umat Muslim, Mewakili Umat Konghucu."

Momentum dialog antar-umat beragama ini harus
benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan dialog
yang bersahabat, membangun, membawa ketenteraman
serta memiliki visi dalam rangka memperkuat persatuan
dan kesatuan negara. ""Sehingga ke depannya kita dapat
menjadi pelopor dan pilar Bhineka Tunggal Ika di Kota
Bitung tercinta,"" kata Mantiri.

"Pemerintah kota Bitung mengadakan kegiatan dialog
bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Bitung
terkait keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat
dan masalah aktual di daerah. Acara diadakan di Ruang
Sidang Lantai 4 Kantor Wali Kota, Rabu (6/2/2019).
Dalam pembukaannya, Wakil Wali Kota Bitung Ir Maurits
Mantiri mengatakan, kerukunan, kedamaian, kebersamaan,
persatuan dan kesatuan adalah pondasi dari pergerakan
pembangunan.
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Sekretaris Jendral (Sekjend) FPUB, Timotius Aprianto
menjelaskan, dalam kontestasi politik di Indonesia, rawan
konflik ini juga terjadi di DIY. Beberapa kali ada persoalan
konflik yang dilatarbelakangi perbedaan pendapat di tahun
politik. Karenanya, FPUB akan melaksanakan dialog agar
masyarakat tidak terpecah belah dengan isu primordial.
Apalagi terpecah karena perbedaan calon presiden,
pendapat, bahkan menjurus pada SARA."

"Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY akan
menggelar dialog kebangsaan di Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Jumat (22/2/2019) mendatang.
Pemilihan Kabupaten Sleman karena selama ini wilayah
tersebut dinilai paling rentan dalam persoalan konflik antar
umat beragama.

Kemudian dia mengapresiasi acara dialog lintas agama
yang secara rutin digelar, baik oleh Kemenag, FKUB
maupun lembaga lain yang menjadi media silaturahmi para
tokoh lintas agama. Secara sosiologis, selama para tokoh
rukun, maka masyarakat di bawahnya juga akan rukun.
Begitupun jika di akar rumput terjadi konflik maka para
tokoh pun dapat mendamaikan.
Kepala Kemenag Berau, Alfi Taufik memberikan
penghargaan kepada Bupati, Wakil Bupati Berau,
Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
dan Pengurus Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kabupaten
Berau yang selama ini telah berkontribusi dan berperan
aktif menjaga kerukunan antarumat beragama di Bumi
Batiwakkal."

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau menggelar
dialog lintas agama di Kabupaten Berau, Rabu (6/2).
Dialog yang bertema Berau Damai 2019, ini digelar
di Hotel Makmur, Jalan Teuku Umar, Tanjung Redeb.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Berau,
Agus Tantomo. Dalam sambutannya, Agus menjelaskan
pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama,
serta saling menghargai dan menghormati antarsesama.
Situasi yang rukun dan damai adalah modal utama
pembangunan. Setiap persoalan yang ada dan muncul di
tengah masyarakat, lebih baik diselesaikan dengan kepala
dingin, selama itu bisa dilakukan maka itulah bagian dari
toleransi.
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Ketua Umum Panitia Hari Raya Nyepi DIY Tahun Saka
1941 sekaligus Ketua Bidang 1 Parisada Hindu Dharma
Indonesia DIY, Made Astra Tanaya mengatakan, tahun ini
peringatan Hari Raya Nyepi secara nasional mengangkat
tema 'Melalui Catur Berata Penyepian Kita Sukseskan
Pemilu 2019'. Tema besar tersebut kemudian diturunkan
menjadi 'Melalui Perayaan Nyepi Kita Tingkatkan
Persaudaraan Lintas Agama' dalam dialog ini.Menurut
Made Astra, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi
Pancasila merupakan dasar bagi peri kehidupan berbangsa
dan bernegara yang harmonis dan toleran di tengah
keanekaragaman suku, budaya dan agama yang ada di
Indonesia."

"Menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 (2019
Masehi) umat Hindu DIY mengadakan dialog lintas agama
di Gedung Santi Sasana Banguntapan Bantul, Sabtu
(16/2/2019) malam. Dialog menghadirkan tokoh-tokoh
lintas agama di antaranya, Sugiyanto (Budha), Pendeta
Bambang Subagyo (Kristen), Romo Sigit Pranoto (Katholik)
dan Ida Bagus Agung (Hindu). Hadir pula perwakilan dari
Islam dan Konghucu.

""Meski kelompok fundamentalis agama ini berjumlah
sedikit, namun mereka memiliki suara yang lebih vokal,
bahkan mampu mempengaruhi serta memecah belah
kerukunan antar umat beragama,"" ujar Asifa kepada
Tribun Jabar, ditemui di Taman Balaikota Bandung, Selasa
(5/2/2019) siang"

Pengurus Program & Jaringan Salim, Asifa Khoirunnisa
mengatakan, satu di antara tantangan terbesar mereka
adalah kelompok fundamentalis agama. Kelompok
tersebut menganggap, dialog antar lintas agama yang
mereka lakukan sebagai hal yang berbahaya.

"Komunitas Sahabat Lintas Iman atau Komunitas Salim
secara khusus bergerak di bidang agama dan budaya. Misi
mereka adalah penguatan kesadaran masyarakat, melalui
pengenalan yang mendalam tentang perdamaian antar
agama.Meski baru terbentuk selama dua tahun, Komunitas
Salim tak jarang menemukan berbagai tantangan, baik dari
internal komunitas maupun dari pihak eskternal.

Kabupaten
Bantul

Kota Bandung

DI Yogyakarta

Jawa Barat

Februari

Februari

Praktik Toleransi

Praktik Toleransi

Non Negara

Non Negara

Komunitas
Hindu

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

"Tokoh Antar Umat
Beragama Rajut
Persatuan di Tahun
Politik"

Soal Kerukunan
Beragama, RIEthiopia Bisa Berbagi
Pengalaman

PGI Nilai Aturan
Pendirian Rumah
Ibadah Perlu Ditinjau
Ulang

34

35

36

“Revisi terhadap PBM itu untuk lebih menekankan peran
fasilitas negara dan reposisi atas peran FKUB (Forum
Kerukunan Umat Beragama),” kata Gomal Gultom Rabu
(13/2)."

"Wacana teranyar yang digulirkan PSI terus menuai
berbagai respons. Salah satunya datang dari pihak PGI.
Menurut Sekretaris Utama PGI Pendeta Gomal Gultom,
Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 perlu ditinjau ulang. Peninjauan itu dapat berupa
revisi atau bahkan pencabutan seluruh beleid itu, yang
mengatur pendirian rumah ibadah.Bila kemudian PBM
tersebut jadi dicabut, Gomal Gultom berharap hal itu
disertai penerbitan regulasi yang baru, utamanya dalam
konteks menguatkan jaminan atas kebebasan beragama.

Menurut dia, Ethiopia yang dihuni 90 suku dan etnis
mampu mengelola kerukukunan antar umat bergama.
""Sangat menarik kehidupan beragama di sana,"" kata Al
Busyra. Mengutip sebuah survei internasional, Al Busyra
mengungkapkan Ethiophia berada di peringat pertama
tentang kehidupan beragama. ""Ethiopia berada dalam
posisi nomor satu karena ketaatan beragama sangat
kuat,"" tandasnya."

"Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika,
Al Busyra Basnur datang datang ke kantor The Centre for
Dialogue and Cooperating among Civilizations (CDCC), di
Jakarta, Senin 11 Februari 2019.Dalam kedatangannya,
Al Busyra menjelaskan tentang berbagai hal, antara lain
mengenai kerja sama antarkedua negara, serta berbagi
informasi tentang kondisi kerukunan umat beragama di
Ethiopia

Sejumlah tokoh antarumat beragama di Indonesia yang
hadir di antaranya KH Ahmad Muwafiq dan KH Nur
Muhammad Iskandar sebagai perwakilan dari agama Islam.
Lalu ada Romo Franz Magnis Suseno dari Katolik, Murdaya
Poo dari Budha, Nyoman Udayana Sangging dan Wisnu
Bawa Tenaya dari agama Hindu, serta Hanliyana Wiguna."

"Dalam upaya merajut persatuan dan kesatuan di tengah
kontestasi politik yang melunturkan semangat nilai-nilai
persaudaraan dalam kebangsaan, Yayasan Lathoiful
Istiqlal Jakarta menggelar silaturahim kebangsaan dan
doa bersama. Acara tersebut digelar di Hall D1, JIExpo,
Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (23/02).
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""Ini bukan hanya tentang budaya. Ini juga bukan hanya
tentang upacara, tetapi ini adalah tentang nilai-nilai yang
kita yakini dari masa ke masa, diturunkan dan kita jaga
terus kedepan, bersama dalam keberagaman, berbeda
adalah keniscayaan, beragam adalah keharusan, tapi
kebersamaan harus kita perjuangkan,"" katanya"

Pembukaan Bogor Street Festival dihadiri oleh Pangdan
III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Kapolda Jabar,
Irjen Agung Budi Maryoto, Wakapolda Jabar, Brigjen
Akhmad Wiyagus dan Gubernur Jawa Barat Ridwan.
Bima Arya mengatakan, Bogor Street Festival merupakan
bentuk upaya untuk menjaga keberagaman di Bogor
untum Indonesia. Ia menyebut, antusiasme warga yang
datang menunjukkan bentuk keinginan untuk menjaga
warisan budaya bangsa yang penuh keberagaman.

"Perayaan Cap Go Meh di Kawasan Pecinan Surya
Kencana Bogor dikemas menjadi Bogor Street Festival.
Pembacaan doa oleh perwakilan lima agama menandai
pembukaan acara tersebut. Wali Kota Bogor Bima Arya
Sugiarto secara resmi membuka acara tahunan tersebut,
Selasa (19/2/2019) sore.

Kepada Tribunjateng.com, Ardie mengaku bahwa
menggotong tandu Tae Pe Kong adalah hal pertama yang
dilakukannya seumur hidup."

"Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie dibuat penasaran
oleh sejumlah orang yang menggotong Tao Pe Kong
dalam acara perayaan Cap Go Meh, di Klenteng Hok Ie
Kiong, Jalan Ahmad Yani, Desa Slawi Wetan, Kecamatan
Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa (19/2/2019) siang ini.
Rasa penasaran itu dibayar lunas oleh Ardie, setelah ikut
merasakan menggotong tandu yang berisikan patung para
dewa.

"Ulama dan pakar tafsir Al-Quran, Quraish Shihab
mengatakan agama dan kemanusiaan berdampingan untuk
menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni.Hal itu
disampaikan Quraish Shihab di hadapan sekitar 400 ulama
dan tokoh agama dalam Pertemuan Persaudaraan Manusia
yang diadakan di Uni Emirat Arab, Senin, 4 Februari 2019.
Namun menurut Quraish, manusia dihadapkan pada
tantangan dalam mewujudkan persaudaraan manusia,
yakni peradaban modern yang terlalu mementingkan
aspek material dan mesin, disertai dengan sifat rakus
atau tamak, egoisme dan mengesampingkan manusia dan
kemanusiaan.Meski demikian, ulama terkemuka Indonesia
ini optimistis bahwa kesempatan untuk mewujudkan
persaudaraan manusia masih terbuka luas"
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Yang tak kalah penting, pihaknya juga terus mewantiwanti semua umat agar menjaga toleransi antar-umat
beragama.Bukan hanya di kalangan FKUB, tapi juga
sampai ke akar atau ke seluruh lapisan masyarakat"

Pesan lain yang disampaikan adalah melawan berita hoaks.
""Dalam setiap kesempatan, saat sembahyang bersama
atau di kesempatan lain, kami selalu ingatkan itu. Informasi
yang beredar harus disaring, jangan asal percaya,""
sambung dia

"Pesta demokrasi sudah di depan mata, kita harus
menggunakan hak pilih untuk menentukan masa depan
bangsa. Jangan sampai golput atau tidak memilih pada
Pemilu nanti.Demikian pesan Ketua Parisadha Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Sidoarjo, Gede Diun Artana,
usai dilantik menjadi ketua periode 2019 - 2023 di Pura
Jala Siddhi Amertha Sidoarjo, Minggu (10/2/2019).

Pengurus FKUB Sulteng di bawah kepemimpinan
Zainal telah bertemu dengan Gubernur Sulteng, Longki
Djanggola pada pekan lalu. Pertemuan itu tidak hanya
sebatas silaturahim pengurus FKUB Sulteng masa bakti
2019 hingga 2021, dengan Gubernur Sulteng."

"FKUB Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen merawat
kerukunan dan perdamaian antaragama di daerah
tersebut saat ini dan akan datang.Ketua FKUB Sulteng,
Prof H Zainal Abidin Mag mengemukakan di Palu, Kamis,
perdamaian dan kerukunan antaragama adalah kunci
utama dalam pembangunan. ""Perdamaian dan kerukunan
menjadi hal yang sangat prinsip dan penting. Karena itu,
FKUB tentu akan menjalankan tugasnya untuk tetap
merawat perdamaian di Sulteng,"" ucapnya.

Menurut dia, menjaga kerukunan beragama dengan
pemberdayaan sebuah keniscayaan, karena itu bersama
merakit kebersamaan menjaga keutuhan negara ini.
""Program Kabupaten Bogor dengan Panca Karsa bisa
diaplikasi dengan keragaman yang berbeda. Masalah
sudah pasti ada itu dinamika, maka masalah itu harus
dibuka bersama dan saling menghormati,"" kata Madroja
Sukarta di Cibinong, Selasa (12/2)."

"FKUB bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa
Barat menjalin silaturahim untuk saling menyamakan visi,
langkah dan strategi serta menjaga toleransi kerukunan
beragama di wilayah tersebut.Ketua FKUB Kabupaten
Bogor, Madroja Sukarta, mengatakan pertemuan dengan
Pemerintah Kabupaten Bogor diwakili Wakil Bupati Bogor
Iwan Setiawan sebagai ajang silaturahim dan membahas
kerukunan beragama di wilayah pemerintahan tersebut.
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Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengapresiasi gerakan desa
damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Menurutnya,
gerakan desa damai perlu disebarkan secara masif ke
74.957 desa yang tersebar di seluruh Indonesia."

"Seperti penyakit, paparan gejala intoleransi mulai
menyebar hingga ke desa-desa. Dihadapi berbagai profesi
mulai dari warga biasa, guru, hingga aparatur sipil negara.
Kasusnya beragam, mulai dari menyebar informasi palsu
dan fitnah berbasis agama keyakinan, penolakan rumah
ibadah dan simbol-simbol agama, termasuk kasus-kasus
radikalisme dengan kekerasan. Kasus dan gejala ini muncul
dalam beberapa hasil riset dan survei Wahid Foundation
sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu diungkapkan oleh
CO-Founder Wahid Foundation, Yenny Wahid di Jakarta,
Jumat (8/12). Padahal, lanjutnya, sejauh Indonesia lahir
dengan beragam perbedaan agama, keyakinan, etnis,
dan lain-lain. Di sejumlah tempat, di Indonesia, kearifankearifan tersebut dapat ditemui dengan subur. Sebagian
wilayah atau desa justru mampu bertahan dan mengatasi
tantangan tersebut.

Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD
PBNU) akan menggelar Do’a bersama atau Istighotsah
mendoakan negara Indonesia. Istighotsah yang
mengangkat tema “Istighotsah untuk Indonesia Aman
dan Damai” ini akan digelar pada Rabu, 20 Februari 2019
di Halaman Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No 164
Jakarta, Jam 19.30 WIB. Ketua panitia Ustaz Abdul Muiz
Ali mengatakan, Istighotsah ini merupakan ikhtiyar dari
ulama-ulama NU. Ia berharap, dengan Do’a bersama ini
Indonesia diberi aman dan damai khususnya di tahun
politik. “Istihotsah ini bagian dari ikhtiyar ulama NU untuk
keamanan dan kedamaian Indonesia. Mengingat eskalasi
politik semakin memanas menjelang pilpres,” kata Ustaz
Abdul Muiz Ali saat ditemui di PBNU, Senin (18/02).
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""Oleh karena itu hasil kesepakatan tadi kita mengimbau
menegaskan ulang, undang-undang yang mengatur Pemilu
dan kegiatan kampanye yang di mana isinya salah satunya
jangan jadikan tempat ibadah tempat kampanye dan ajang
politik dan sebagainya,"" kata Wahidin usai rapat."

"Pemerintah Daerah Provinsi Banten, aparat penegak
hukum dan penyelenggara Pemilu melarang tempat ibadah
dijadikan kegiatan politik pada Pemilu 2019. Keputusan
ini hasil dari pembahasan persiapan Pemilu 2019 yang
dipimpin langsung Gubernur Banten Wahidin Halim. Rapat
yang dilaksanakan secara tertutup di Pendopo Gubernur
Banten Rabu (27/2) ini dihadiri oleh Kapolda Banten,
Danrem 064 Maulana Yusuf Serang, Ketua MUI Provinsi
Banten, Ketua KPU Banten dan Ketua Bawaslu Banten.
Wahidin Halim mengatakan pihaknya menangkap situasi
kebatinan masyarakat yang semakin panas pada masa
kampanye. Oleh karenanya, pihaknya perlu melakukan
pembahasan ulang agar Pemilu terlaksana aman dan
kondusif

Sebagaimana diketahui, tahun 2019 adalah tahun politik.
""Jangan mudah terpecah belah oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab, jangan mudah percaya berita-berita
tidak jelas atau hoaks. Mari kita tingkatkan persatuan dan
kesatuan antar umat. NKRI harga mati,” katanya dalam
Pengajian Umum dan silaturahmi rutin Thariqah Nadliyah
(Wathonah) di Sikasur Kecamatan Belik, Pemalang, dikutip
dari keterangan tertulis Senin"

"Ulama kharismatik asal Pekalongan, Habib Lutfi Bin
Yahya mengingatkan agar umat Islam dan seluruh anak
bangsa untuk bersikap toleran sebagaimana dicontohkan
Rasulullah SAW.Ia memaparkan sifat-sifat keteladanan
Rasulullah untuk saling menghormati satu sama lain dan
sesama umat beragama dalam berbagai situasi.
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Ketua harian Dewan Masjid Indonesia, Syafruddin
mengajak para ibu-ibu yang tergabung dalam majelis
taklim untuk menjaga persatuan Indonesia sebagai negara
yang pluralis dengan menjalankan dan menjaga ukhuwah
islamiyah."Keberagaman dan ukhuwah Islamiyah yang
membuat Indonesia damai menjadi contoh banyak negara
di dunia. Untuk itu mari kita istiqomah menjalankan
ukhuwah islamiyah dalam kehidupan sehari-hari," kata
Syafruddin dalam acara Dzikir, Tausyiah dan Doa bersama
untuk Pemilu Damai yang diselenggarakan Dewan Masjid
Indonesia, Sabtu (2/2/2019).

Wali Kota M. Nursholeh dalam sambutanya kembali
mmengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa
ditengah hiruk pikuk kampanye Pilpres dan Pileg.
Menurutnya, tema yang diangkat dalam perayaan Imlek
malam itu sesuai dengaan kondisi saat ini. Dimana dalam
waktu dekat bangsa Indonesia akan menyelenggarakan
pemilihan umum (Pemilu), dimana dukung mendukung
kontestan begitu ramai."

Hadir perwakilan Forkompinda di antaranya Wali Kota
Tegal M. Nursholeh, Waka Polres Tegal Kota Kompol Pri
Haryadi, dan Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto
dalam malam perayaan yang diikuti sekitar lebih dari 1.500
orang.Hadir pula di antaranya Uskup Gereja Katholik
dari Purwokerto Mgr. Christophorus Tri Harsono, Ketua
MUI Kota Tegal KH Abu Chaer Annur, dan Ketua Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal H. Suwarso

"Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tegal
menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
dengan mengusung tema “Susilawan Selalu Rukun, Walau
Berbeda” di Gedung Shangrilla Sand, Kota Tegal, Sabtu
(9/2) malam.Sejumlah tokoh dari berbagai agama yang
hadir dalam kesempatan itu pun sepakat untuk bersamasama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam
menyambut perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Pilpres
dan Pileg tahun 2019.
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Asikin, 70 seorang pengelola Dharma Ramsi menjelaskan
vihara ini dikelilingi oleh masyarakat muslim dan
nasrani. Kanan dan kirinya terdapat masjid, musala,
juga bangunan gereja. Walaupun berbeda-beda agama
bukan alasan untuk tidak saling peduli melainkan saling
merangkul.“Sehingga jika dinobatkan sebagai Kampung
Toleransi mamang benar adanya dan pantas. Bahkan saat"

Vihara ini memiliki beberapa pegawai yang mayoritas
seorang muslim. Bahkan pengelola atau pengurus Vihara
pun merupakan seorang nasrani.

"Pemandangan kerukunan umat beragama tergambar
di Vihara Dharma Ramsi. Warga muslim dan nasrani
tampak membantu persiapan perayaan Imlek di sana.
Mereka pun berbaur dengan warga keturunan Tionghoa
saat meramaikan vihara dengan pernak-pernik Imlek
yang bernuasa merah.Toleransi umat beragama itu bisa
terjadi di vihara itu. Karena Vihara yang diberdiri sejak
1954 berada di RW 04 Kelurahan Jatmika, Kecamatan
Bojongloa Kaler, Bandung, Jawa Barat. Lokasi itu memang
sudah dinobatkan sebagai Kampung toleransi di Kota
Bandung.

""Indonesia dimerdekakan oleh Bung Karno bukan untuk
satu agama, suku, golongan atau kelompok tertentu.
Tetapi untuk kita semua bangsa Indonesia.Festival Cap Go
Meh ini merekatkan bangsa Indonesia dengan keragaman
budayanya masing-masing,"" kata Puan dalam Festival
Cap Go Meh Tambora 2019 di kawasan Mal Seasons City,
Jakarta Barat, Minggu, 24 Februari 2019"

"Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Puan Maharani, membuka Festival Cap Go
Meh Tambora 2019. Tak hanya budaya Tionghoa, sejumlah
kebudayaan nasional lain ditampilkan dalam festival
tahunan tersebut. Menurut Puan, perayaan Cap Go Meh
di Jakarta sudah menjadi tempat pertemuan tahunan
masyarakat ibu kota dari beragam latar belakang, tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan. Itu sebabnya
Puan selalu hadir dalam perayaan hari terakhir Tahun Baru
Imlek ini.
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Kajari Sidoarjo Budi Handaka menyatakan bahwa kegiatan
yang dikemas dalam dialog wawasan kebangsaan itu
untuk merekatkan diri secara sadar dalam Bhineka Tunggal
Ika.“Untuk merjaut saling menghargai dan menghormati
antar agama, aliran kepercayaan dan etnis. Kami inginkan
Sidoarjo cerdas, sejuk dan damai,” pungkasnya ketika
didampingi Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Idham Kholid."

Sementara pertemuan dengan jajaram Kejari Sidoarjo
merupakan bagian dari program Badan Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakor
Pakem) Kejari Sidoarjo.

Menurut Samsul, kondisi saat ini memang sangatlah perlu
merajut kebhinekaan karena itu bagian dari merawat apa
yang dilakukan orang dulu sehingga bisa mewujudkan
kemerdekaan bangsa Indonesia. “Karena itu ada semboyan
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ungkapnya.

“Kami bersyukur adanya pertemuan ini karena
menyatuhkan lintas aliran kepercayaan dan keagamaan,”
ucap Samsul Huda, Pengasuh Paguyuban Olah Roso Sejati.

"Puluhan penganut aliran kepercayaan dan keagamaan
di Kabupaten Sidoarjo, melakukan pertemuan dengan
Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Rabu (20/3/2019).Pertemuan
yang yang diikuti 37 aliran itu digelar di Aula Adyaksa
Jalan Sultan Agung Sidoarjo, untuk merawat kebhinekaan
dan merajut persaudaraan.

"Ketua FKPT DIY Mukhtasar Syamsuddin mengatakan,
usia remaja termasuk SMA sederajat merupakan usia yang
rentan terhadap pengaruh-pengaruh melanggar etika atau
norma sosial. Karena itu diperlukan upaya pencegahan
dilakukan dengan sosialisasi di kalangan pelajar SLTA
sederajat. Demikian kata Mukhtasar Syamsudin di Bantul
Selasa (26/3/2019)."

""Pokoknya kami di sini merayakan keberagaman
sebetulnya warna Indonesia sesungguhnya, karena
sesuatu yang harus musti dipraktekan itu bukan hanya
bicara toleransi beragama tapi lebih ke pada, 'Ayo kita
secara fisik merayakan, ikut menikmati'. Mereka bahagia
lho dengan perpindahan tahun,"" ujar Soraya saat ditemui
tim Insertlive beberapa waktu lalu"

"Beberapa waktu lalu Soraya Haque terlihat merayakan
Natal bersama keluarga. Setelah Natal, kini Soraya juga
ikut memeriahkan perayaan Imlek di vihara. Menurut
artis berusia 53 tahun ini, apa yang dilakukannya
bersama keluarga adalah bentuk toleransi yang besar atas
keberagaman Indonesia.
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“Jelang pelaksanaan Pemilu 2019, peran ulama dan tokoh
agama sangat penting. Khususnya dalam memberikan
nasihat-nasihat kepada kami dan masyarakat, guna saling
mewujudkan kondusifitas Kamtibmas kita tetap aman
dan damai,” kata Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho Senin
(4/3/2019).Harapan Zain, dari silaturahmi ini, para tokoh
agama turut serta memberikan himbauan ke masyarakat
agar jangan mudah terprovokasi isu SARA, fitnah, ujaran
kebencian, dan berita-berita hoax yang dengan mudah
serta cepat menyebar ke masyarakat."

"Untuk mendukung kondusifitas Kamtibmas di wilayah
Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2019, Kapolresta
Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho bersilaturahmi
ke Rois Syuriah NU Sidoarjo KH. Rofiq Siradj, Pengasuh
Pondok Pesantren (Ponpes) Hikmatul Hikmah, Jabon,
Kabupaten Sidoarjo.

""Muda-mudi Katolik di Blitar juga mengirimkan
relawan pada acara ini untuk membantu ketertiban dan
kelancarannya. Puluhan anggota Banser dari temanteman NU juga turut membantu keamanan dan ketertiban
acara,"" ujar pendeta Katolik dari Seminari Garum itu"

Romo Prima Novianto yang hadir mewakili umat Katolik
mengatakan di tengah berlangsungnya upacara Tawur
Kasanga tersebut bahwa pemuka agama-agama dan
kepercayaan lain juga turut hadir sebagai bentuk semangat
merayakan toleransi beragama.

"Semangat toleransi beragama warnai upacara Tawur
Kasanga di Blitar. Tokoh dan pemuka dari berbagai
agama dan aliran kepercayaan turut menghadiri perayaan
Upacara Tawur Kasanga yang dilaksanakan ribuan umat
Hindu Blitar di Lapangan Beru, Kecamatan Wlingi, Rabu
(6/3/2019).
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“Luar biasa (peran Marinir di BNPT-red) di bidang
pencegahan itu. Kita lihat banyak sekali teman-teman
dari Marinir yang ikut bersama kami bagaimana mereka
memberikan formulasi-formulasi yang bagus dalam
rangka memberikan treatment treatment kepada masalah
masalah radikalisme terorisme yang ada di masyarakat,”
tutur Suhardi."

"Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) selama ini telah
ikut menyumbangkan peranan yang sangat penting
dalam membantu tugas Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) di bidang pencegahan dalam upaya
mencegahan penyebaran paham radikal terorisme
agar tidak tumbuh di masyarakat.Hal itu diungkapkan
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius usai
memberikan pembekalan tentang Bahaya Penyebaran
Paham Radikal Terorisme dan Upaya Pencegahanya di
hadapan sekitar 500 prajurit Korps Marinir wilayah Jakarta
di Gedung Graha Marinir, Kompleks Markas Komando
Korps Marinir, Kwitang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2019.

Adang Supriyadi menjelaskan bahwa radikalisme
terbagi dalam dua bentuk, yaitu radikalisme positif dan
radikalisme negatif.Sikap intoleran merupakan salah satu
bentuk dari radikalisme negatif, sedangkan contoh dari
radikalisme positif adalah tekun dalam belajar.“Fokus
terhadap pendidikan, menyelesaikan studi tepat waktu,
bela negara, gotong royong dan melestarikan kearifan
lokal adalah bentuk dari radikalisme positif,” ujar beliau."

"Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
mengikuti sosialisasi Pendidikan Antiradikalisme dengan
tema “Ancaman Penyebaran Paham Radikalisme di
Perguruan Tinggi” yang materinya disampaikan langsung
oleh Sestama BNPT Marsda TNI Dr A Adang Supriyadi
ST MM di Auditorium Prof Abdulkadir Muhammad
SH Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jumat
(15/03/2019).
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Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah
""Menjaga semangat Persatuan dalam bingkai
kebhinekaan untuk melawan ancaman paham Radikalisme
dan Terorisme. Kepada pelajar yang mengikuti kegiatan
sosialisasi anti Radikalisme tentang bahaya Radikalisme
maupun Terorisme jika kita tidak memahaminya,""
jelasnya."

"Sebanyak 120 pelajar dari Pondok Pesantren Darul
Ma'arif Sintang mengikuti Sosialisasi Anti Radikalisme di
Gedung Aula Ponpes Darul Ma'arif Sintang, Kabupaten
Sintang, Rabu (27/3/2019) kemarin.Materi yang diberikan
oleh Kasdim 1205/Sintang Mayor inf Supriyono adalah
""Bhineka Tunggal Ika"" kepada pelajar Ponpes Darul
Ma'arif yang hadir dalam kegiatan soaialisasi tersebut.

Ekstremisme dan terorisme bukan saja menarik laki-laki
sebagai aktor. Perempuan dan anak-anak juga sudah
dibawa menjadi pelaku. Mei 2018 silam di Surabaya
adalah salah satu buktinya. Melihat fenomena itu,
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) bergerak untuk mencegah
meluasnya gerakan tersebut dengan menyusul modul
yang diperuntukkan bagi perempuan pendakwah
(daiyah). "Melalui modul ini, sebagai upaya kami dari
fatayat NU melihat fenomena perempuan dan anak
sudah jauh terlibat dalam arus terorisme ekstremisme,"
kata Anisah Rahmawati, Ketua Pimpinan Pusat Fatayat
NU Bidang Dakwah, pada Wokshop Penyusunan Modul
Daiyah Fatayat NU untuk Pencegahan Radikalisme dan
Ekstremisme Berkekerasan di Hotel Bintang Wisata
Mandiri, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Jumat (8/3). Sebagai
agen perubahan, para daiyah tersebut dapat memberikan
informasi positif, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian.
Semua hal tersebut didasarkan pada ajaran Ahlussunnah
wal Jamaah Annahdliyah. "Diharapkan para daiyah yang
sudah terlatih dengan modul ini dapat memberikan
kontribusi bagi kebaikan perempuan dan bangsa Indonesia
secara umum," ungkapnya.
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Radikalisme, jelas Tjahjo, telah menjadi ancaman sejak
Indonesia merdeka. Ia meminta masyarakat tetap
menerapkan prinsip kenegaraan sesuai dengan Pancasila,
yang dinilainya sudah menjadi harga mati. ""Ini ancaman
bangsa yang paling besar setelah 74 tahun merdeka
sampai hari ini. Siapa kawan dan siapa lawan. Pancasila
harga mati dan undang-undang dasar harga mari, NKRI
Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Itu prinsip,"" ucapnya."

"Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan
tantangan bangsa saat ini tidak hanya menyukseskan
penyelenggaraan Pemilu 2019, tapi juga menangkal
ancaman terkait radikalisme terorisme. ""Tantangan
bangsa ini tidak hanya kita melihat konteks suksesnya
pileg dan pilpres, tapi berkaitan dengan ancamanancaman yang harus kita cermati dengan detail. Ancaman
bangsa sekarang ini adalah dalam masalah radikalisme
terorisme,"" ujar Tjahjo dalam pemaparannya di Rakornas
Kewaspadaan Nasional, Hotel Grand Paragon, Jakarta
Pusat, Rabu (27/3/2019).

Ia membeberkan kelompok ini tumbuh di mana-mana,
Jawa timur, Jawa tengah, jakart dan baru-baru ini
merambah ke DIY, dengan banyaknya penangkapan
terduga teroris. Menurutnya semua lapisan masyarakat
bisa terpengaruhi paham ini, bahkan mahasiswa, pelajar
SMA hingga pengusaha. ""Ideologi yang mereka tawarkan
untuk mendirikan sebuah negara khilafah Islamiyyah dan
itu taruhannya nyawa. Ada sorga yang dijanjikan, yang
kemudian membuat mereka mau bergabung,"" tuturnya."

Ali Fauzi, seorang mantan narapidana terorisme
mengatakan bahwa paham ini dapat menyerang keluarga
terdekat sekalipun. ""Penting dipahami masyarakat
bahwa terorisme sangat berbahaya dan perlu dipahami
tidak ada yang kemudian mengakui keluarga, temannya,""
ungkapnya.

"Direktorat Binmas Polda DIY menggelar Focus Group
Discussion (FGD) tentang menanggulangi paham radikal
dan anti pancasila, Kamis (21/3/2019). Bertempat di The
Rich Jogja Hotel, kepolisian mengajak tokoh masyarakat,
mahasiswa dan komponen lainnya untuk memerangi
paham radikal, mereka juga mendapat testimoni dari
mantan narapidana terorisme.
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Safari Jum,at yang di selenggarakan dari masjid ke masjid
guna mendekatkan diri dengan masyarakat dan cara yang
efektif untuk menyampaikan pesan kamtibmas yang di
awali dengan Shalat Jum-at yang bertindak sebagai Imam
Sutrisno,Khotib Sulaji Muadzin Sapto Aji"

"Kapolres Ponorogo bersama PJU Polres Ponorogo dan
Kapolsek Slahung melaksanakan Safari jumatan di Masjid
Al – Furqon Dukuh Dawang Desa Slahung Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo diikuti oleh +- 300 orang
jamaah. Jumat, tgl 29 Maret 2019. Dalam kegiatan
tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP
Radiant, SIK, M.Hum, Pejabat Utama Polres Ponorogo,
Kapolsek Slahung AKP Paidi S.H. beserta Anggota Polsek
Slahung,Danramil Slahung Kapten Inf. Sunardji beserta
Anggota Koramil Slahung serta jamaah Jum’at Masjid Al
Furqon Dukuh Dawang Desa Slahung Ponorogo.

“Optimalisasi peran Nahdlatul Ulama turut serta
menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan
kedamaian dunia dengan semangat Islam Nusantara,
islam yang damai, Islam yang harmonis, Islam santun, anti
kekerasan dan anti radikalisme,” ujar Ketua PBNU KH Said
Aqil Siroj dalam sambutannya di acara penutupan MunasKonbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar
Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat
(1/3)"

"Salah satu hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan
Konferensi Besar NU 2019 adalah mengoptimalisasi peran
NU untuk menyelesaikan masalah konflik internasional.
Sebagai organisasi Islam terbesar, NU mempunyai peran
penting dalam menciptakan perdamaian dunia dengan
wawasan Islam nusantara.
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"Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan
penangkapan seorang terduga teroris bernama
Husain alias Abu Hamzah, di Sibolga, Sumatera Utara,
Selasa (12/3/2019), merupakan pengembangan dari
pengungkapan kasus terorisme di Lampung. Sebelumnya,
Satgas Anti Terorisme dan Radikalisme dan Detasemen
Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga
pelaku teroris, Ro alias Ps (23) di Lampung, Sabtu
(9/3/2019). Ro disebut akan menjalankan aksi teror di
kantor kepolisian di Jakarta. Dalam penangkapannya,
polisi juga menyita sejumlah benda yang dicurigai.
Iqbal menuturkan bahwa tim Densus sudah mengintai
kelompok tersebut selama beberapa waktu. Dari
penangkapan Ro, Densus kemudian menuju Sibolga untuk
menciduk Husain."

JK mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah negara
Islam atau konflik keagamaan di negara kawasan
umumnya terjadi karena adanya ketidakadilan terhadap
kelompok masyarakat tersebut. ""Kalau kita melihat dunia
Islam pada hari ini, maka tidak lepas daripada masalah
kedaulatan dan masalah keadilan yang menyebabkan
satu sama lain berperang. Begitu juga sekitar negara
Asean ini. Di Filipina, alhamdulillah sudah hampir selesai
persoalannya,"" jelas Ketua DMI itu"

"Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah
Indonesia akan membangun kembali masjid raya di Filipina
yang hancur akibat Krisis Marawi. ""Dan Indonesia,
Presiden (Joko Widodo) sudah menyetujui untuk
membantu membangun kembali masjid raya yang hancur
akibat perang di Marawi. Ini sangat penting sebagai tanda
bahwa Indonesia selalu berperan yang baik untuk bangsabangsa tersebut,"" kata Wapres JK saat menutup Munas
Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul
Huda Al Azhar Citangkolo, Banjar Patroman, Jawa Barat,
Jumat (1/3/2019).
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Bagi PDIP, perayaan Nyepi adalah gambaran proses
menyucikan seluruh kehidupan alam raya. Maka dari itu,
Nyepi penuh dengan penghormatan amerta air kehidupan.
Hasto juga menjelaskan, Perayaan Nyepi saat ini begitu
relevan dengan situasi dan dinamika perpolitikan di
Indonesia. Narasi-narasi berupa kabar bohong atau
fitnah, masih sering digunakan oleh pihak tertentu untuk
menyerang Pemerintahan Jokowi."

""Nyepi mengandung pengertian harafiah sunyi, senyap,
suatu proses spiritual menghentikan seluruh aktivitas
kehidupan melalui Catur Brata, amati geni (tidak menyalak
api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak
bepergian), dan amati lelanguan (tidak mendengarkan
hiburan),"" ujar Hasto

"Menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari
Kamis 7 Maret 2019, PDIP mengajak seluruh masyarakat
Indonesia untuk memerbarui alam raya dan seisinya, serta
menghormati amerta air kehidupan. Sekretaris Jenderal
(Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, melalui keterangan
resminya pada Kamis (7/3/2019), menjelaskan Perayaan
Hari Raya Nyepi 2019 dimaknai untuk memperkuat
prinsip Ketuhanan Yang Berkebudayaan sesuai dengan
arah kepemimpinan Jokowi.

Salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk
memutus rantai kekerasan tersebut adalah melalui edukasi
model mengajar dengan menggunakan pendekatan
perdamaian, mulai dari pemahaman 12 Nilai Dasar
Perdamaian"

Dunia pendidikan masih memiliki tantangan yang berat
dalam menerapkan “tough love” untuk mendisiplinkan
murid-muridnya.Kerap kali tenaga pengajar masih sulit
membedakan bagaimana memberi ganjaran pada murid
yang berulah dengan cara yang kasar atau disiplin yang
tegas. Cara kekerasan selain berpotensi membawa trauma
kepada anak didik pula bukan solusi dalam mendisiplinkan
anak.

"elama dua hari, terhitung sejak Sabtu dan Minggu 29-30
Maret 2019, dilaksanakan Training for Peace Educators
yang diperuntukkan kepada guru, pengajar dan calon
pendidik.Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KITA
Bhinneka Tunggal Ika, Pettarani Business Center, Ruko The
Sulthan, Makassar.
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Dikutip dari siaran pers, Kepala BNPT mengatakan selama
ini pihaknya sudah banyak dibantu oleh Kopassus. Bahkan,
selama ini Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi BNPT juga selalu dari Kopassus."

""Sangat efektif karena dia (Kopassus) punya kemampuan
teritorial, bahkan unsur intelijen bagaimana memetakan,
mendeteksi,"" kata Suhardi seusai memberikan
pembekalan kepada jajaran prajurit Kopassus tentang
pencegahan paham radikal terorisme di Balai Komando,
kompleks Makopassus, Cijantung, Jakarta, Selasa
(5/3/2019).

"Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius menilai
Kopassus TNI AD selama ini ikut berperan penting
dan efektif dalam membantu mencegah penyebaran
radikalisme dan terorisme agar tidak meluas di tengah
masyarakat.

"Kabar bahagia bagi kamu, para Oi, Iwan Fals & Band
akan menggelar konser tunggal bertajuk Aku Cinta pada
akhir Maret ini di Allianz Ecopark, Ancol. Dalam konsernya
kali ini, Iwan Fals menggandeng Superman Is Dead (SID)
sebagai bintang tamu. SID merupakan salah satu band
asal Bali yang populer di kalangan anak muda dan tidak
asing bagi Iwan karena sudah beberapa kali berkolaborasi.
Dengan konsep full concert yang akan menghadirkan
pertunjukan yang tidak akan terlupakan, konser aman
dan nyaman untuk semua orang. Konser ini menanamkan
pesan Bhinneka Tunggal Ika yaitu keragaman budaya dan
kebebasan merayakan kepercayaannya masing-masing.
Iwan Fals merupakan musisi yang telah aktif sejak tahun
1975 dan telah banyak menciptakan lagu-lagu hits,
seperti Bento dan Guru Oemar Bakri. Dalam konser kali
ini, Iwan Fals akan membawakan setidaknya 22 lagu
dan menjadikan konser ini sebagai solusi perdamaian
menyambut pesta demokrasi 2019."
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Direktur Jalin Perdamaian, Yudi Zulfahri juga
mengungkapkan hal yang sama, Ia mengatakan Yayasan
yang dipimpinnya itu siap bersinergi dengan Pemerintah
dan berbagai lembaga maupun instansi lain dalam upaya
mencegah berkembangnya paham-paham ekstrimisme."

Prof Irfan Idris MA mengatakan, kerjasama tersebut
dilakukan dalam upaya pencegahan intoleransi dan
paham radikal yang begitu pesat berkembang pada
masyarakat dunia bahkan Indonesia sekalipun. “Kami
menyambut baik kerjasama antara BNPT dan Yayasan
Jalin Perdamaian untuk sama-sama membangun Indonesia
dalam menangkal segala bentuk paham radikalisme,”
ujarnya dalam sambutan acara Silaturrahmi dan Peresmian
Yayasan tersebut.

"BNPT meresmikan Yayasan Jalin Perdamaian milik para
eks napi teroris Aceh, Sabtu (23/3/2019) di Banda Aceh.
Acara tersebut dilakukan dengan penandatanganan
nota peresmian Yayasan Jalin Perdamaian oleh Direktur
Deradikalisasi BNPT RI, Prof Irfan Idris MA dan Direktur
Yayasan Jalin Perdamaian, Yudi Zulfahri.

Sehingga, sudah ada 5 orang yang ditangkap terkait
jaringan teroris Sibolga. Tiga orang lainnya adalah
Husain alias Abu Hamzah, Asmir Khoir alias Ameng dan
dan ZP alias Ogek Zul. Sedangkan satu orang terduga
jaringan teroris Sibolga atas nama Marnita Sari boru
Hutahuruk alias Solimah (istri Husain) tewas setelah
menolak menyerah dan memilih meledakkan diri saat
penggerebekan di rumahnya."

R juga diketahui merupakan mantan istri Hendri Syahli
Manurung, warga Tanjungbalai yang diduga merupakan
anggota jaringan Jamaah Anshrorut Daulah kelompok
Syaiful. Densus 88 menembak Hendri pada Oktober
2018. Sementara itu, M ditangkap di Kabupaten Tapanuli
Tengah.

"Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror
menangkap dua orang perempuan berinisial R dan M yang
diduga bagian jaringan teroris Sibolga. Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Andrianto
mengkonfirmasi penangkapan ini. ""Benar, ada dua
orang"", kata Agus pada Kamis, 14 Maret 2019.
Dari informasi yang didapat, R merupakan warga Jalan
Ampera, Desa Bagan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai
Asahan, Kabupaten Asahan. Ia ditangkap di Kelurahan
Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.
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Dalam sambutannya, Kiai Ma'ruf mengimbau kepada para
tokoh dari berbagai agama tersebut untuk mencegah
paham-paham intoleran di Indonesia, sehingga keutuhan
bangsa tetap terjaga. ""Kita harus menjaga merawat
keutuhan bangsa ini dan mencegah terjadinya konflik,
mencegah terjadinya paham-paham intoleran, baik dari
kalangan Islam maupun non-Islam,"" ujar Kiai Ma'ruf"

"KH Ma'ruf Amin terus melakukan safari politik ke
sejumlah daerah. Pada hari ini, Rabu (20/3/2019), Kiai
Ma'ruf terbang ke Bengkulu untuk menghadiri Dialog
Kerukunan Antarumat Beragama.Dialog tersebut dihadiri
Ketua Komunikasi Antarumat Beragama, Ketua Persatuan
Antarumat Buddha Indonesia, Ketua Persatuan Umat
Hindu Dharma Indonesia, Ketua Pengurus Umat Kristen,
dan para tokoh agama.

Menurut Suhardi Alius, dalam setiap kegiatan besar, tidak
tertutup kemungkinan adanya gangguan terorisme. Untuk
itu, aparat harus mempersiapkan diri mengidentifikasi dan
melakukan SOP."

""Ini untuk melatih kemampuan kita terintegrasi
bagaimana menghadapi situasi jika terjadi aksi terorisme,
sehingga kita tidak terdadak jika ada kejadian,"" kata
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.

"BNPT melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan
di Kedeputian II Bidang Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan, menggelar latihan mitigasi aksi terorisme
integratif dalam rangka pengamanan Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden 2019. Latihan yang melibatkan
kementerian/lembaga/dinas/instansi, Polri dan TNI
tersebut digelar di Lapangan Silang Monas dan di Stasiun
Gambir, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Pasukan elite Gultor 81
Kopassus AD, Denjaka AL, Bravo 90 AU, dan Gegana Polri
pun dilibatkan dalam simulasi itu.
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Ketua Panitia Paulus Lion mengatakan, kegiatan tersebut
dilaksanakan mengingat perlu adanya pemahaman
kepada masyarakat menjelang pemilu 2019, yang akan
berlangsung pada April mendatang.""Mengingat pemilu
sudah di depan mata, makan kita dari FKUB ingin terus
meningkatkan kkondusifitas daerah kita dengan mengajak
para masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan, jangan
sampai terpecah-pecah itu yang kita hindari,"" ujarnya."

Kegiatan yang digelar di Akhiang Coffee Jl. Panglima Naga
Kawasan Pasar Baru, Jumat (8/3) dihadiri oleh Asissten I
Setda Sekadau Fendy, Kapolres Sekadau AKBP Anggon
Salazar Tarmizi, Kepala Kantor Kemenag Sekadau Tengku
Indra Kusuma, Ketua KPU Drianus Saban, Anggota
Bawaslu Theodorus sutet, para tokoh agama, masyarakat,
adat, dan para ormas.

"FKUB Kabupaten Sekadau menggelar dialog antar lintas
agama, dengan mengusung tema lewat fialog tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas
dalam mewujudkan pemilu 2019 yang aman dan damai.

Pentingnya dialog lintas agama antara Indonesia
dan Australia berulang kali ditekankan oleh kepala
pemerintahan kedua negara pada kesempatan saling
kunjung di tahun 2018. Pada 31 Agustus 2018, kedua
negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral
ke tahap kemitraan komprehensif dan strategis. Dalam
kemitraan tersebut, dialog lintas agama menjadi salah satu
bidang yang disepakati untuk digalakkan."

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), Cecep Herawan pada pidato pembukaan
Dialog Lintas Agama Indonesia-Australia di Bandung, Jawa
Barat, Rabu (13/3). Dialog lintas agama antara dua negara
ini merupakan yang pertama kali digelar.

"Indonesia dan Australia sepakat bergandeng tangan
memperjuangkan perdamaian dunia. Caranya, dengan
meningkatkan dan membangun hubungan baik jangka
panjang antaragama dan kebudayaan, menekan persepsipersepsi negatif antaridentitas yang berbeda, dan
mengatasi radikalisme.
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Dalam pesan kunci yang ketiga, Retno menyampaikan,
sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia-bersama Kuwait--telah menginisiasi press statement
DK PBB mengecam keras tragedi Christchurch yang
merenggut sejumlah korban jiwa, termasuk WNI.
Keempat, Retno menyampaikan, serangan di Christchurch
mengingatkan bahwa tidak ada negara yang imun
terhadap terorisme. Serangan Christchurch juga
merupakan testamen masih kurangnya pemahaman publik
bahwa Islam adalah agama yang damai."

Pesan tersebut merupakan satu di antara tujuh butir
utama pernyataan Menlu RI dalam pertemuan. Dalam
pesan kedua, Retno menegaskan kecaman terhadap
pernyataan yang dikeluarkan oleh Senator Fraser Anning
dari Australia. Pernyataan Senator Anning dinilai tidak
bertanggung jawab, menyakitkan, dan ofensif.

""Indonesia mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi
di Masjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia
Baru,"" tegas Retno seperti dalam keterangan tertulis yang
disampaikan Kemlu, Jumat (22/3/2019).

"Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri
Konferensi Tingkat Menteri Darurat Organisasi Kerja Sama
Islam (KTM Darurat OKI) di Istanbul, Turki, dengan agenda
membahas teror penembakan masjid di Christchurch, New
Zealand, serta upaya OKI menangkal ujaran kebencian
kepada umat Islam. Retno mengutuk teror tersebut.

Dalam acara itu, Raja Juli mengatakan dia teringat pada
pernyataan Hans Kung, seorang teolog Katolik asal Jerman
yang mengatakan, “Tidak ada perdamaian dunia tanpa
perdamaian antar agama dan tidak ada perdamaian antar
agama tanpa dialog antar agama."

"Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni
menghadiri acara ""Dialog Kebangsaan: Indonesia dan
Toleransi"" yang berlangsung di Gedung Keuskupan
Palangka Raya, Kalimantan Tengah. ""Kehadiran saya di
Palangka Raya merupakan bagian dari rangkaian Safari
Toleransi, yakni kegiatan silaturahmi ke berbagai institusi
untuk bertukar gagasan tentang toleransi dan demokrasi,""
kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (22/3/2019).
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""Misalnya pendidikannya cukup tinggi tentu sekali liat
berita kita langsung tau,"" imbuhnya."

Ini juga tidak terlepas dari pendidikan seberapa tinggi atau
jenjang pendidikan yang dimiliki sesorang.

Dimedia sosial banyak keluar statement yang negatif dan
hoaks, kalau misalnya umat dibekali dengan ajaran yang
benar. mereka akan menyaring berita tersebut.""Jadi dalam
dirinya ada satu kekuatan, pemahaman terhadap agama
juga bagus jadi bisa membedakan antara yang benar dan
tidak benar,"" ujarnya.

Dari kegiatan seperti inilah akan tercipta kerukunan umat
beragama yang bagus dan keutuhan NKRI juga akan
terjaga.""Kita lihat sekarang sedang momen pilpres dan
pemilu ini banyak dari DPRD, DPRI , DPD,"" ucapnya.

"Sekretaris Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
(MATAKIN) Kalimantan Barat, Suryanto hadir menjadi
pemateri di Dialog Lintas Agama di IAIN Pontianak, rabu
(20/3/2019). Suryanto menyampaikan disamping itu yang
paling penting dari dialog antar umat beragama maupun
secara internal. Dialog ini mempunyai tujuan pembinaan
agar umatnya ada rasa toleransi antar umat beragama.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Lebak bersiap akan
menyelenggarakan pesta demokrasi untuk pemilihan
Capres, Cawapres, DPR, DPRD dan DPD. ""Kita minta
pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, tertib dan
kondusif,"" katanya."

Selama ini, pemuka agama di Kabupaten Lebak penuh
kedamaian dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan bangsa. Selain itu juga menjaga kerukunan
dan saling menghormati serta menghargai.

"FKUB Lebak mengajak pemuka agama menyerukan
kepada umatnya untuk melaksanakan Pemilu pada 17
April 2019 penuh kedamaian dengan semangat persatuan
dan kesatuan.""Kita mengapresiasi kerukunan umat di
sini cukup baik dengan mengedepankan persaudaraan,""
kata Ketua FKUB Kabupaten Lebak KH Baidjuri di Lebak,
Kamis.
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Menurut Ketua Fornas Bhineka Tunggal Ika Surakarta,
Abdul Khoirudin, juga selaku ketua panitia, peserta Lintas
Agama sebelum melakukan doa, mereka menyamaikan
pernyataan bersama Fornas Bhineka Tunggal Ika Solo Raya
yang diikuti ratusan peserta yang hadir.Fornas Bhineka
Tunggal Ika Solo Raya menyatakan menolak selaga
bentuk hoaks, ujaran kebencian, hasutan kebencian,
kekerasan dan intimidasi dalam penyelenggaran Pemilu
2019. Fornas juga mengajak seluruk warga masyarakat
bersatu, bersinergi, dan berpartisipasi secara aktif,
untuk mewujudkan Pemilu yang damai, demokrasi, dan
bermartabat."

"Ratusan orang dari lintas agama di Kota Surakarta
dan sekitarnya menggelar doa dan deklarasi bersama
menuju ke Pemilu 2019 damai, di Joglo Sriwedari Solo,
Jawa Tengah, Jumat malam.Pada acara doa dan deklarasi
bersama Lintas Agama menuju Pemilu damai tersebut
digelar Forum Nasional (Fornas) Bhineka Tunggal Ika Kota
Surakarta, diikuti masyarakat perwakilan dari enam agama
yakni Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, dan Kong Hu
Cu.

""Doa bersama ini digelar agar seluruh masyarakat Kota
Surabaya terhindar dari segala macam musibah dalam
bentuk apapun. Mengingat, saat ini kerap sekali terjadi
bencana dimana-mana,"" kata Wali Kota Surbaya, Tri
Rismaharini"

Kemudian, bagi pegawai yang memeluk agama Budha,
berkumpul dan berdoa bersama di Vihara Budhayana
Dharma Wira Center, Jalan Panjang Jiwo Permai.
Kemudian bagi pemeluk agama Konghuchu, doa bersama
di Klenteng Boen Bio Jalan Kapasan No. 131 Surabaya.

"Pemerintah Kota Surabaya menggelar doa bersama
lintas agama yang berlangsung di lima titik lokasi secara
serentak, Senin, (11/3). Doa bersama yang berlangsung
sejak pukul 07.30 WIB tersebut, diikuti kurang lebih
13 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya.
Lima titik tempat digelarnya doa bersama disesuaikan
dengan agama yang dianutnya. Pegawai yang beragama
islam misalnya, doa berlangsung di Taman Surya No 1
Surabaya. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, doa
bersama digelar di Graha Sawunggaling lantai 6. Untuk
pegawai yang beragama Hindu, doa bersama digelqr di
Pura Segara, Jalan Memet Sastrawirya Komplek TNI AL
Kenjeran.
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Demi terciptanya Pemilu yang aman dan damai, Pesantren
Darussalam menggelar doa bersama dengan pembacaan
manakib tijaniyah dan shalawat burdah, kegiatan tersebut
dilaksanakan di halaman pesantren yang beralamat di
Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Jum'at malam
(29/3) Usai acara digelar, KH Tb Ahmad Rifqi selaku
Pengasuh Pesantren Darussalam Buntet mengatakan
bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk cinta
umat Islam khususnya kalangan santri dan kyai pada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. "Semoga Pemilu 2019 ini bisa
berjalan aman dan damai, para elit bangsa ini juga bisa
mendahulukan persatuan dan kepentingan bangsa dengan
menerima apapun hasil keputusan KPU yang nanti akan
diumumkan,"harapnya

Acara yang diinisiasi dan didukung berbagai macam
elemen ini berjudul “ Doa Perdamaian” dengan tagline:
""Sedulur kabeh, sekien guyub, mbesuk guyub, kapan bae
guyub,"" yang artinya, saudara semua, sekarang saudara,
besok saudara, kapan pun saudara. Setiba di Keraton
Kasepuhan, mereka bersama-sama menyanyikan lagu
Indonesia Raya, serta memberikan sambutan-sambutan.
Mereka memasuki acara inti, yakni membacakan doa
kedamaian dengan cara masing-masing. "

"Sejumlah tokoh budaya dan lintas agama di Cirebon,
Jawa Barat, menggelar doa perdamaian untuk Indonesia
pada Sabtu (23/3/2019). Hadir pada acara tersebut Wakil
Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, Sultan Sepuh
Kasepuhan XIV, PRA Arief Natadiningrat, SE, dan ribuan
masyarakat Cirebon.Mereka juga menggelar kirab budaya
dengan menampilkan sejumlah kesenian dan atraksi.
Mereka memulai kegiatan tersebut dengan berkumpul di
Keraton Kacirebonan, dan berjalan kaki bersama-sama
menuju Keraton Kasepuhan. Mereka hadir dari berbagai
latar belakang agama, kepercayaan, serta budaya. Hal itu
tampak dari berbagai macam pakaian khas yang mereka
kenakan masing-masing. Mereka beraneka ragam. Dalam
iring-iringan kirab budaya, sebagian peserta membawa
peralatan kesenian, sebagian menampilkan barongsai,
drum band, juga genjring dengan senandung shalawat.
Sebagian peserta juga membawa sejumlah poster yang
bertuliskan, ""Indonesia Damai"", serta pesan damai
lainnya.
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""Hari ini kita juga puji syukur kepada Dewi Kwan Im
yang terkenal dengan welas asihnya. Dengan welas asih
itu kita berdoa bagi keselamatan bangsa. Harapannya
Pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan bangsa ini selalu
diberikan keselamatan,"" kata Heriandi, Minggu (24/3)"

"Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) DKI Jakarta menggelar doa bersama
jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan 17
April mendatang.Uniknya, doa bersama dilaksanakan di
Klenteng Kwan Im Hud Bo, Pademangan, Jakarta Utara.
Doa bersama ini digelar bersamaan dengan perayakan
hari ulang tahun Dewi Kwan Im.Ketua Panitia acara ini,
Wakil Ketua DPW PKB DKI Heriandi, mengatakan acara
ini digelar untuk mengajak masyarakat Pademangan,
khususnya etnis Tionghoa, untuk mendoakan keselamatan
bangsa.

""Untuk merekatkan anak bangsa yang sekarang ini
terpolarisasi secara tidak sengaja. Kita tersekat oleh
dinding yang tidak terbentuk tapi terasakan, tidak
terwujud tapi ada,"" tuturnya.Sementara itu, Eks Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan
isu-isu yang berkembang jelang pilpres 2019 sempat
merusak persatuan bangsa. Sehingga upaya untuk
mempertahankan bangsa seperti doa dan ikrar ini patut
dilakukan.""Mudah-mudahan sesudah ini (pilpres 2019),
kita semua sadar dan menerima hasil pemilu. Bekerja
seperti biasa siapapun yang dipilih oleh rakyat,"" ucapnya."

Menurutnya, ikrar ini dapat mengatasi perpecahan yang
disebabkan dari berita bohong, fitnah, caci maki dan
ujaran kebencian yang tersebar di masyarakat. Serta
memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga
kerukunan dan persaudaraan bangsa.

"Aliansi Anak Bangsa untuk Indonesia (ABI) menggelar doa
bersama dan ikrar kebangsaan di Tugu Proklamasi, Jakarta
Pusat. Ikrar dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa di tengah kontestasi pilpres 2019.""Kita
berkumpul di sini, lintas etnis, iman, agama sama-sama
memanjatkan doa dan meneguhkan kembali ikrar
kita kepada Indonesia,"" kata Inisiator Gerakan Ikrar
Kebangsaan dari Aliansi Anak Bangsa Untuk Indonesia
(ABI) Ngatawi Al Zastrouw di Tugu Proklamasi, Jakarta
Pusat, Minggu, 31 Maret 2019.
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Tugas menjaga kerukunan umat merupakan
tanggungjawab bersama, guna mewujudkan kehidupan
yang rukun, tentram, dan damai. Selaras dengan visi misi
Kementerian Agama, pembinaan terhadap penyuluh ini
dimaksudkan agar penyuluh sebagai penyokong berjalanya
visi misi Kemenag dapat berperan aktif di tengah
masyarakat. Dalam sambutanya Kepala Kementerian
Agama Kabupaten Kendal Saerozi menjelaskan pentingnya
menjaga kerukunan antarumat beragama dan bersikap
toleransi antar sesama"

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar,
bangsa yang menghargai perbedaan dan menjunjung
tinggi toleransi antar umat beragama. Selain itu Indonesia
dikenal sebagai masyarakat yang plural memiliki beragam
suku, etnik, budaya dan bahasa serta agama. Melihat
Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam tersebut,
kerukunan antar masyarakat terutama antar umat
beragama menjadi salah satu hal yang sangat penting
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara.

"Pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama
menjadi bahasan pokok dalam pembinaan penyuluh
agama islam PNS dan non PNS yang dilaksanakan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal melalui
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bimas, Rabu (6/3) di
aula kantor setempat.

Deklarasi itu berlangsung pada acara pembukaan
konferensi nasional V FKUB se-Indonesia di Asrama Haji
Sudiang Makassar Sulawesi Selatan, 1-3 Maret 2019.
Naskah deklarasi, sebut Muhtadin, dibacakan oleh Ketuaketua FKUB Seluruh Indonesia yang dipimpin Ketua
Asoisiasi FKUB Indonesia Ida Pangalingsir Putra Sukahet."

"FKUB se-Indonesia berkomitmen mengawal pemilu
2019, damai, sehat, cerdas dan bermartabat.""Komitmen
FKUB se-Indonesia tertuang dalam deklarasi FKUB seIndonesia di Makassar,"" ucap Sekretaris FKUB Sulawesi
Tengah Dr Muhtadin Dg Mustafa, yang dihubungi dari
Palu, Senin.
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Akademisi UNUSIA Jakarta Zastrouw Al-Ngatawi
menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan
yang hingga saat ini menjadi penjaga Nusantara. Sebab,
paradigma NU tidak membenturkan antara teologi dan
nasionalisme. "Jangkarnya Nusantara hari ini, itu tinggal
NU," kata Zastrouw saat menjadi pembicara pada Diskusi
Publik yang diselenggarakan Majelis Ulama dan Umara
Nusantara (Maulana) di Rumah Pergerakan Gus Dur di
Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (13/3). Ia mencontohkan
bagaimana NU lantang dalam menggelorakan jargon
'NKRI Harga Mati', tetapi di sisi lain, terdapat kelompok
keagamaan yang mengusung agar syariat Islam langsung
ditegakkan dengan cara mendirikan negara agama. Ia
menjelaskan, jargon NU tersebut merupakan instrumen
dalam melaksanaan syariat Islam. Sebab sambungnya,
jika negara damai, maka umat Islam dalam menjalankan
syariat Islam dapat dilakukan dengan tenang. Namun, jika
sebaliknya, yakni negara dalam keadaan konflik seperti
Syria, maka secara otomatis, umat Islam merasakan
ketidaknyamanan dalam menjalankan syariat Islam.
"Kenapa NU mengatakan NKRI harga mati? Karena NKRI
menjadi wasilah, instrumen dalam kita menjalankan syariat
Islam," ucapnya.

Menurut Sukahet, menyukseskan Pemilu adalah kewajiban
moral FKUB apalagi sebagai tokoh agama. “Kita sanggup
melaksanakan pemilu, mendukung pemilu dengan baik
dan menjaga NKRI agar tetap rukun, aman, dan damai
sehingga presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota,
semuanya bisa membangun bangsa ini dengan lebih
baik,” tegasnya.Presiden sendiri, menurut Sukahet, dalam
pertemuan itu memberikan arahan untuk menangkal,
meluruskan segala berita-berita yang tidak masuk
akal, fitnah, hoaks. FKUB pun, lanjut Sukahet, siap
melaksanakan arahan Presiden itu."

"FKUB menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan
Pemilu yang aman, damai, rukun. Kesiapan itu
disampaikan jajaran pengurus FKUB saat diterima
Presiden Joko Widodo.“Beda pilihan boleh, beda partai
boleh, tetapi kita selalu bersatu, rukun dalam semangat
persaudaraan dan semangat cinta kasih sesama bangsa
dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote,”
kata Ketua Umum FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra
Sukahet usai diterima Presiden Joko Widodo, di Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/03/2019)
siang.
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Salah satu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Jawa Timur itu juga mengajak masyarakat untuk kembali
menyamakan persepsi berdasarkan hukum Islam.
“Persepsi ini penting, sebab dalam konteks agama memilih
pemimpin itu wajib bukan hak,” ungkapnya.“Jadi kalau
memang wajib berdasar anjuran agama, prinsipnya kita
harus menggunakan hak pilih kita pada pelaksanaan
pemilu mendatang. Sehingga jika persepsinya sama, maka
toleransinya juga akan nyaman,” sambung tokoh yang
akrab disapa Prof Ali Machsan."

"Prof Dr Ali Maschan Moesa menyampaikan, sebagian
besar masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan
lebih fokus pada aspek perubahan dan justru melupakan
hal penting berupa sikap.Hal itu disampaikan saat
memberikan materi dalam kegiatan Focus Group
Discussion atau FGD dalam rangka menjaga kerukunan
dan toleransi di Pamekasan, Rabu (27/3/2019). “Seperti
kita ketahui bersama bahwa pemilu dalam UndangUndang adalah hak, sementara dalam hukum Islam mari
samakan persepsi kita bahwa memilih pemimpin itu wajib,”
kata Prof Dr Ali Maschan Moesa.

Syafii menyatakan, terpilihnya dia sebagai presiden
adalah amanah. Dia optimistis bisa menjalankan roda
kepemiminan dengan baik.“Kita terus berkiprah untuk
membela kepentingan Islam yang damai di seluruh dunia,”
ujarnya melalui pesan tertulis, Selasa (19/3/2019)."

"ama Syafii Efendi akhirnya terpilih sebagai Presiden OIC
Youth Indonesia periode 2019-2024. Dia terpilih melalui
Kongres III OIC Youth Indonesia di Hotel Bumiwiyata
Depok 18 -19 Maret 2019.OIC Youth merupakan Pemuda
Organisasi Kerjasama Islam atau Pemuda OKI, sebuah
institusi payung bagi organisasi pemuda Islam Indonesia
yang konsen terhadap isu strategis pemuda dan dunia
Islam. Organisasi ini berpusat di Istambul Turki dengan
keanggotaan 57 negara Islam di seluruh dunia.
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""Toleransi ini telah lama kami jaga, penduduk di Desa
Adat Tuban itu juga sebagian besar adalah warga nonHindu dengan perbandingan 1 banding 4, dengan jumlah
penduduk 18 ribu dan luas wilayah 3.000. Kami ingin
menunjukkan toleransi ini kepada semua pihak. Di Bali,
ada toleransi yang tinggi,"" kata Bendesa Adat Tuban, I
Wayan Mendra, kepada wartawan di Kantor Desa Tuban.
Azan tanpa pengeras suara ini tampak ketika sejumlah
pecalang, termasuk Agus Andarjanus (pecalang beragama
Kristen), berkeliling memantau keamanan di sekitar masjid
yang berada di Jalan Raya Tuban pukul 19.00 WITA.
Hanya bermodal senter dengan penerangan yang rendah,
pecalang berkeliling di kawasan itu. "

"Umat Hindu di Pulau Bali merayakan Hari Nyepi Tahun
Baru Saka 1941, Kamis (7/3). Tolerasi agama di Bali cukup
tinggi. Ini terlihat dari Desa Adat Tuban yang berada di
Kabupaten Badung, Bali. Sejumlah warga non-Hindu
dalam desa ini ikut berpartisipasi menjaga keheningan
dan kedamaian saat Nyepi. Mulai dari menjadi pecalang
alias polisi adat, hingga mengumandangkan azan tanpa
pengeras suara.

""Indonesia harus menjaga kerukunan. Multikultural
tidak dimiliki oleh bangsa lain. Agama menjadi sesuatu
yang sangat dashyat dengan catatan, kita menjaga
yang kuncinya adalah toleransi,"" kata Mendikbud di
Yogyakarta, Selasa (26/3)."

"Pendidikan agama dinilai masih berorientasi pada aspek
kognitif. Dalam konteks terkini, kurikulum yang ada
perlu mengandung materi tentang toleransi serta upaya
menangkal intoleransi. Karena itu, kurikulum pendidikan
agama dinilai perlu pengkajian ulang. Hal itu disampaikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Muhadjir Effendy. Dia menjelaskan, toleransi perlu
dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama. Sebab,
sikap yang toleran dapat menjaga kesatuan dan persatuan
di tengah masyarakat, apalagi Indonesia merupakan
negara yang amat multikultur.
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Diingatkan Menhan, sebagai umat Islam yang Rahmatan
Lil Alamin, semua harus bangga menjadi Bangsa Indonesia.
Semua patut dilakukan karena bangsa Indonesia adalah
bangsa dan negara yang sangat besar. Karena itu, sudah
menjadi kewajiban bagi para umat Islam untuk menjaga
keutuhan bangsa dan negara.""Para ulama dan santri
semua yang hadir disini lahir dari keturunan para pejuang
dan patriot-patriot bangsa Indonesia. Saudara semua juga
adalah pewaris utama kemurnian nilai-nilai Pancasila,""
ucap Menhan "

"Semua elemen bangsa dan negara harus turut serta
dalam menjaga keutuhan NKRI, termasuk kalangan ulama
dan santri. Mereka sangat diharapkan menjadi garda
terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa.""Sebagai anak
bangsa, apakah kalian rela jika ada sekelompok orang yang
tidak mengerti yang ingin menghancurkan kedamaian
dan ketentraman yang kita miliki? Mereka juga ingin
mengubah Pancasila dan menjadikan Indonesia menjadi
bangsa tanpa keragaman atau negeri untuk satu golongan
saja,"" kata Menhan, Ryamizard Ryacudu saat memberi
ceramah tentang Bela Negara kepada ratusan santri dan
santriwati di Aula Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang,
Jawa Timur, Jumat (15/3/2019)

“Tetapi ini adalah kerja dari seluruh anak bangsa. Karena
tidak hanya diplomat yang bekerja, tetapi juga kerja
seluruh anak bangsa karena dibantu oleh banyak sekali
orang dengan profesi masing-masing,” jelasnya."

“Semua ini proses yang dimulai panjang hingga sampai di
titik 8 Juni tahun lalu, dimana kita kemudian mendapatkan
dukungan dari 144 negara dari 190 negara. Ini merupakan
satu kerja panjang yang jelas dlebih dari 2 tahun kita
kampanye, melobi,” ujar Menlu Retno Marsudi.

"Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan resmi bertugas
sejak Januari 2019. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
menceritakan betapa pentingnya keanggotaan tersebut
untuk Indonesia. Menlu Retno menuturkan bahwa
tugas ini merupakan bentuk kepercayaan dunia kepada
Indonesia dalam hal upaya menciptakan perdamaian
dunia.
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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tangerang Tini Wartini mengatakan, Diskominfo
khususnya bidang informasi dan komunikasi (kehumasan)
di daerah merupakan pelayanan publik untuk mencegah
dan menangani mewabahnya hoax dan ujaran kebencian
di masyarakat."

FGD Bakohumas diselenggarakan di ruang rapat bola
sundul gedung usaha daerah (GUD) pusat Pemerintah
Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Selasa (19/3).

"Hoax dan ujaran kebencian sepertinya sudah menjadi
isu nasional dari pusat sampai daerah. Pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah ramai-ramai membuat
kegiatan untuk menangkal hoax tersebut.Salah
satunya yang dilakukan Bidang Infokom (Informasi dan
Komunikasi) Dinas Kominfo Pemkab Tangerang menggelar
Focus Group Discussion (FGD) Badan Koordinasi
Kehumasan (Bakohumas) Bagi OPD, Kecamatan, dan
instansi vertikal.

Di depan ribuan anggota Banser yang mengikuti apel,
Yaqut mengajak masyarakat Indonesia memerangi hoaks,
fitnah, dan ujaran kebencian dan menciptakan kesejukan
di sisa 24 hari jelang pemungutan suara Pemilu 2019.
GP Ansor, lanjut dia, meminta masyarakat tidak
mempercayai isu akan adanya kerusuhan menjelang, saat
dan pascapemilu 2019, dan tidak perlu khawatir akan
adanya intimidasi dari kelompok tertentu"

"Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan
maraknya hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang
mewarnai kontestasi politik beberapa bulan terakhir
telah mengakibatkan masyarakat terbelah. Akibatnya
mulai timbul rasa saling tidak percaya di tengah
masyarakat.""Maraknya hoaks, fitnah, dan ujaran
kebencian yang mewarnai kontestasi politik dalam
beberapa bulan terakhir, khususnya di media sosial, serta
isu akan terjadi kerusuhan dan intimidasi dari kelompok
tertentu pada Pemilu 2019 ini, sangat meresahkan. Jika
dibiarkan terus berlangsung, maka akan merusak tatanan
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,"" ujar
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, usai
Apel Kebangsaan Satu Janji Satu Negeri, di Alun-alun
Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (24/3/2019)
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Warga di RW 08 Perumahan Rungkut Mapan
membangun TPS unik bertema Bhineka Tunggal Ika
guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 17 April
2019. Ketua RW 08 Perumahan Rungkut Mapan
Barat, Wahyu P Kuswanda, mengatakan keunikan dari
TPS tersebut salah satunya semua petugas kelompok
penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas
di TPS tersebut memakai seragam pakaian etnik dengan
tema Bhineka Tunggal Ika. Demikian dikatakan Wahyu di
Surabaya,Selasa (16/4/2019).

""Total 135 orang terdiri dari pecalang adat dan non-Hindu
yang kami berikan kehormatan untuk bertugas. Kebetulan
dari pecalang kami ada unsur Muslim dua orang dan satu
Kristiani mereka bertugas tersebar diseluruh penjuru
desa, siang hari hanya mengisi pos yang ada di Tuban yang
kurang lebih ada 15 pos kamling, pura-pura, balai banjar
dan batas desa, satgas-ling,"" kata Bendesa Adat Tuban, I
Wayan Mendra di kantornya, Jumat (8/3/2019)."

"Selama Hari Raya Nyepi, ratusan pecalang dikerahkan
untuk patroli di Desa Adat Tuban, Badung, Bali.
Menariknya, tak semua pecalang yang bertugas
merupakan umat Hindu tapi ada juga yang Kristiani dan
Muslim.Biasanya, pecalang atau polisi adat Bali mayoritas
beragama Hindu. Khusus di Desa Adat Tuban, umat
beragama lain juga dilibatkan dalam pengamanan Nyepi.

Komika Arie Kriting yang dalam film Bumi Itu Bulat
bertindak sebagai pemain sekaligus produser mengatakan,
di era perkembangan sosial media, terlebih menjelang
pesta demokrasi, isu tentang toleransi menjadi hal yang
penting. Menurutnya, perbedaan yang ada di Indonesia
sepatutnya menjadi kekayaan budaya yang dilestarikan,
bukan malah dijadikan isu untuk menjatuhkan satu sama
lain.""Kita yang hidup di Indonesia dengan kemajemukan,
harusnya di syukuri dan lestarikan dengan cara
menumbuhkan persaudaraan warga negara dan toleransi
antar sesama,"" ungkap Arie Kriting di kawasan Kemang,
Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019)."

"Film memang bisa jadi salah satu media untuk
menyebarkan pesan positif. Lewat film berjudul Bumi
Itu Bulat, beberapa inisiator mencoba untuk kembali
mengedepankan pentingnya toleransi ditengah
keberagaman yang ada di Indonesia.Hal tersebut
disampaikan saat launching film yang rencananya
akan tayang pada 14 April 2019 mendatang. Selain
memperkenalkan film tersebut, dalam kesempatan yang
sama juga berlangsung tentang pentingnya toleransi di
masyarakat.
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Gatot menyampaikan, ada penyelengara pemerintahan
yang kurang tepat jika berkaca dari kejadian di Padukuhan
Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
Sebab, kejadian tersebut dilatarbelakangi adanya aturan
di dusun setempat. ""Kenapa bisa terjadi seperti ini,
kalau dicermati, peraturan yang ""ilegal"" tersebut kan
sejak tahun 2015. Ini tentu perlu kita sikapi bahwa ada
penyelenggaraan pemerintah yang mungkin kurang tepat
dan ada yang salah,"" ujar dia."

"Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan instruksi
Nomor 1/INSTR/2019. Instruksi yang ditetapkan pada
4 April 2019 ini tentang pencegahan potensi konflik
sosial. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi
menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan kejadian
beberapa waktu lalu di Padukuhan Karet, Desa Pleret,
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Seorang warga
pindahan ke desa tersebut sempat ditolak untuk tinggal
lantaran non-Muslim. ""Sebagai warga Yogya kami
prihatin. Yogya yang dikenal toleran, dengan nila setitik,
langsung bahwa Yogya intoleran dan sebagainya,"" ujar
Gatot dalam jumpa pers di Kantor Kepatihan, Jumat
(5/4/2019).

Menhan menandaskan pentingnya untuk mewaspadai
ancaman ISIS yang saat ini berevolusi. ISIS, lanjut Menhan,
awalnya tumbuh di Irak akibat konflik politik di negara
itu. Setelah kekalahan di Timur Tengah, mereka (ISIS)
menyebar ke sejumlah negara, dan yang menyebar ke
timur banyak di Indonesia dan Filipina. “ISIS ini buah
konflik politik di Irak, tidak ada faktor keagamaan. Aksi
brutal mereka merusak tatanan di dunia dan merusak
ajaran Islam,” tandas Menhan"

"Terorisme dan paham radikalisme secara masif menjadi
ancaman bangsa Indonesia. Terorisme dan radikalisme
bukan sekadar menjadi ancaman fisik (nyawa), namun
bisa mengoyak keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, ulama toriqoh dan sufi dituntut
peranannya untuk menjaga NKRI.“Ancaman sangat nyata
dan penistaan terhadap agama adalah terorisme dan
radikalisme. Bukan sekadar ancaman terhadap fisik atau
nyawa manusia, namun bisa mengoyak-oyak keutuhan
negara dan bangsa ini. Saat ini ancaman teroris generasi
ketiga,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jendral
TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, saat membuka Word Sufi
Forum di Kota Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin (8/4).
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“Dalam website tersebut terdapat berbagai materi
yang berhubungan dengan HAM (hak asasi manusia,
Red). Khususnya yang berhubungan dengan kebebasan
beragama dan berkeyakinan,” kata Ketua DPR Bambang
Soesatyo saat meluncurkan perangkat daring tersebut
di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/4/2019).Dia
menyebutkan, setiap anggota DPR dapat memanfaatkan
perangkat bantu daring tersebut untuk membagikan
berbagai pengalaman mereka tentang Indonesi Meskipun
majemuk dan plural dari sisi agama dan keyakinan, tapi
rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai
dan harmonis,” ujarnya"

"Di pengujung masa jabatannya, DPR RI gencar
mengkampanyekan tentang kebebasan beragama
dan berkeyakinan (KBB). Para wakil rakyat itu
mengaplikasikannya melalui perangkat daring (online
toolkit). Kampanye ini bekerja sama dengan ASEAN
Parlimentarians for Human Right dan National Democratic
Instituite (NDI). Online tentang KBB itu bisa diakses di
situs www.forb-asia.org. Website tersebut juga akan
ditautkan dalam situs resmi DPR di www.dpr.go.id.

Menyambut kunjungan dari FKUB Kota Tomohon, Kepala
Kesbangpol Kota Bekasi Cecep Suherlan menjabarkan
bagaimana Kota Bekasi telah menjadi wujud miniatur
Indonesia.“Jumlah penduduk kita mencapai 2,7 juta jiwa,
dengan penduduk beragama Muslim 2.094.749 jiwa,
Kristen Protestan 195.145, Katholik sebanyak 65.658
jiwa, Budha sebanyak 22.533 jiwa, Hindu 4.713 Jiwa,
Kong Hu Chu sebanyak 96 jiwa serta aliran kepercayaan
1.700 jiwa,” bebernya."

"FKUB Kota Bekasi menjadi percontohan daerah lain di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kunjungan
FKUB Kota Tomohon, Sulawesi Utara ke Kota Bekasi, Rabu
(24/4/2019).Ketua rombongan FKUB Kota Tomohon, Ibu
Pendeta Poni Roring Estela mengungkapkan, pihaknya
ingin mempelajari apa saja yang harus dipersiapkan jelang
pencananagan Kampung Kerukunan Kota Tomohon pada
2020 mendatang.“Kami ingin mengetahui apa saja yang
harus dipersiapkan sekaligus sharing dengan FKUB dan
Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kerukunan
umat beragama,” kata Poni Roring Estela.
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"Umat Beragama
di Jambi Diminta
Ciptakan Iklim
Kondusif Jelang
Pemilu"

Menurut Fachrori Umar, kerukunan hidup umat
beragama berperan besar mendorong terciptanya situasi
kehidupan masyarakat yang aman. Kerukunan dan
keamanan tersebut sangat dibutuhkan demi kelancaran
pembangunan, termasuk pembangunan politik.“Untuk
menciptakan situasi rukun dan aman, termasuk pada
Pemilu 2019 ini, bukan hanya tugas pemerintah dan
aparat kemanan. Segenap lapisan masyarakat jug
turut bertanggung jawab menciptakan situasi aman
dan damai tersebut. Karena itu umat beragama di
Jambi kami harapkan tetap menjaga kerukunan demi
terciptanya keamanan dan kedamaian pelaksanaan pemilu
mendatang,” Gubernur Fachrori Umar."

Permintaan itu disampaikan Gubernur Jambi, Fachrori
Umar ketika menghadiri peresmian Persiapan Resort dan
Penggalangan Dana Pembangunan Gereja Resort Huria
Batak Kristen Protestan (HKBP) Syaloom di Kelurahan
Baganpete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, Minggu
(7/4/2019). Peresmian Resort HKBP Syaloom Kota Jambi
tersebut turut dihadiri Praeses HKBP Distrik XXV Jambi,
Pendeta Hattus Hutapea.

"Seluruh umat bergama di Provinsi Jambi diminta tetap
menjaga kerukunan demi terciptanya iklim kondusif
menjelang Pemilu, 17 April 2019. Perbedaan pilihan
dalam pemilu diharapkan tidak sampai mengganggu
kerukunan. Umat bergama di daerah itu juga diharapkan
tetap mengedepankan rasa persaudaraan agar pemilu bisa
berlangsung damai dan aman.
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Dua pelaku yakni AK (35) dan PA (32) diamankan polisi
di indekos mereka yang beralamat di Jalan Buncitan
Nomor 149 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 6 April 2019.Berdasarkan
hasil pemeriksaan, pelaku mengunggah konten ujaran
kebencian bermuatan SARA di Facebook dengan tujuan
agar masyarakat tidak memilih Prabowo SubiantoSandiaga Uno."

"Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
bersama tim Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya
menangkap pasangan suami istri yang diduga penyebar
ujaran kebencian di media sosial. Keduanya ditangkap
terkait kepemilikan akun Facebook bernama Antonio
Banerra yang mengunggah konten ujaran kebencian
bermuatan SARA yang viral di media sosial.""Subdit V
Siber Ditreskrimsus Polda Jatim didukung Satreskrimsus
Polrestabes Surabaya, Unit Inteltek Dit IK Polda Jatim
dibantu Dittipidsiber Bareskrim mengamankan sepasang
suami istri di TKP,"" kata Kepala Biro Penerangan
Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta,
Minggu (7/4/2019)

Terlebih lagi, lanjutnya, rakyat Indonesia akan
melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum serentak
pada 17 April 2019. Dalam masa menjelang Pemilu
ini tentunya setiap orang memiliki perbedaan pilihan
politik.""Melalui harmoni kebangsaan ini saya mengajak
seluruh peserta untuk meneguhkan rasa persatuan dan
kesatuan ditengah perbedaan politik yang ada. Harmoni
kebangsaan untuk persatuan menjadi komitmen kita
bersama mewujudkan Pemilu damai bagi kita semua,""
katanya."

"Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak warga
menjaga toleransi antarsesama sehingga tercipta harmoni,
kerukunan dan ketentraman di tengah tahun politik saat
ini.Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Harmoni
Kebangsaan tahun 2019 yang berlangsung di Kota Lubuk
Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (3/4/2019) hari
ini.""Melalui Lubuk Linggau kita kirimkan pesan kepada
seluruh masyarakat di Indonesia bahwa sebenarnya kita
mampu menciptakan toleransi, sehingga menciptakan
kerukunan dan ketentraman. Itu pula yang menjadi
alasan mengapa tema kegiatan Harmoni Kebangsaan
2019 adalah 'Harmoni Kebangsaan Untuk Persatuan
Indonesia',"" terangnya dalam acara yang dipusatkan di
Lapangan Perbakin, Lubuk Linggau tersebut.
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Ujaran Kebencian
Kepada Jokowi di
Bogor, Dua Pria
Ditangkap Polisi

Isi video yang beredar di media sosial Lihat Foto Ilustrasi
ujaran kebencian Pada hari Jumat (5/4/2019) telah
beredar video viral berdurasi 39 detik di media sosial. Di
dalam video itu tampak seorang pria mengenakan kaos
hitam setelan celana putih dipadukan dengan tudung
kepala beserta aksesori batu akik. Pria berkumis itu
tampak membawa secarik kertas bertuliskan 'Hei Jokowi
Rakyat Sudah Muak dan Jijik Sama Lu', sembari berteriak
di tengah-tengah kemacetan di wilayah Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut menghina
Jokowi ke arah pengendara yang melintas sembari
menunjukkan jempol dan telunjuknya secara bersamaan.
Disambut teriakan pria yang merekam dan mengajak
memilih capres 02 Prabowo Subianto. ""Mantap, pilih
Prabowo,"" teriaknya."

"Polisi telah menangkap dua pria berinisial B dan S di
Cileungsi, Kota Bogor. Kedua pria tersebut diduga kuat
telah menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial
yang menyudutkan calon presiden nomor urut 01, Joko
Widodo, pada hari Jumat (5/4/2019). Dalam pemeriksaan,
kedua pelaku mengaku sebagai anggota Front Pembela
Islam (FPI) dan ingin membela Rizieq Shihab. Keduanya
saat ini telah diamankan dan terancam dijerat dengan
pasal Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 dan
atau Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) UU No
1/1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal
157 ayat (1) KUHP tentang ujaran kebencian terhadap
golongan dengan ancaman paling lama dua tahun.
Kab Bogor

Jawa Barat

April

Penegakan hukum

Negara

Polres
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Di PBB, Indonesia
Ajak Dunia Lawan
Terorisme Bermotif
Kebencian Agama

Upaya tersebut termasuk memajukan dialog antar agama
dan antar peradaban di dunia. Sebagai negara yang
terdiri dari berbagai ras, suku etnis, dan agama, Indonesia
menyampaikan kesiapannya untuk berbagi pengalaman
mengenai kultur kebhinekaan yang telah menjadi bagian
dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.Indonesia
merupakan salah satu dari co-sponsor resolusi yang
dengan tegas menyikapi aksi terorisme di Christchurch,
Selandia Baru pada 15 Maret 2019. RI mengecam keras
aksi terorisme yang menyebabkan 50 korban meninggal,
termasuk satu orang warga negara Indonesia, serta
puluhan korban cedera lainnya."

"""Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari rasisme,
intoleransi, dan kebencian"". Hal tersebut disampaikan
oleh Menlu RI Retno Marsudi pada saat pengesahan
resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB untuk
memerangi terorisme dan tindakan kekerasan yang
dimotivasi oleh kebencian terhadap agama.Sebagai
tanggapan dari semakin berkembangnya fenomena ini,
Menlu RI menegaskan bahwa ""diperlukan aksi bersama
untuk mendorong dialog global yang mempromosikan
toleransi dan perdamaian"", demikian seperti dikutip dari
siaran pers Kemlu RI yang dimuat Liputan6.com, Kamis
(4/4/2019).
Amerika
Serikat
Luar Negeri
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"Ditahan Karena
Ujaran Kebencian, Ini
Pembelaan Dokter
Martanto Wonogiri"

Gambar PDIP yang disertai nama Megawati itu merupakan
kiriman orang lain. Dr. Martanto mengirim ke grup
tersebut untuk mencari kejelasan informasi. Saat itu ada
anggota grup yang berkomentar informasi di gambar
tersebut tidak benar.Menanggapi hal itu Martanto
mengirim balasan dengan mengatakan berarti pembuat
gambar punya niat yang tak baik terhadap PDIP. Sampai
di situ percakapan berakhir.“Sejak awal Pak Martanto
tak pernah membahas soal politik. Hanya, suatu hari dia
mendapat kiriman gambar itu. Kemudian dia mengirim
gambar tersebut ke grup WA IDI Wonogiri dengan
harapan bisa berdiskusi dengan para dokter lain. Dia
hanya ingin bertanya apakah informasi di gambar itu benar
atau salah. Jadi, sama sekali tidak bermaksud menyebar
ujaran kebencian,” kata pengacara"

"Dokter umum yang menjadi terdakwa kasus dugaan
penyebaran kebencian kepada PDIP melalui grup
whatsapp (WA), Martanto, mengakui mengirim konten
berupa gambar berisi kalimat tertentu. Namun, dokter
umum itu tak bermaksud mendiskreditkan PDIP.Martanto,
melalui pengacaranya, Sugiyono, kepada Solopos.
com, Jumat (5/4/2019), menyampaikan kliennya hanya
mengirim gambar terdapat kalimat, ""PDIP tidak butuh
suara umat Islam"", ke grup WA bernama Keluarga IDI
(Ikatan Dokter Indonesia) Wonogiri pada Januari.
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Patroli dialogis yang dilaksanakan oleh personil Dit
Samapta Polda Banten berjumlah 15 personil ini
dilaksanakan dengan mengendarai kendaraan bermotor R2
melalui rute dari Mako Polda Banten menuju ke Jl. Sastra
Dikarta No.9 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan
Jombang Kota Cilegon.Menurut Direktur Samapta Polda
Banten Kombes Pol Jondrial S.Ik mengatakan melalui
keterangannya, bahwa personil yang melaksanakan
kegiatan patrol dialogis ini dengan cara mengunjungi dan
berkomunikasi bersama warga terkait dengan keberadaan
suatu organisasi yang berpaham radikal dan anti pancasila,
serta memberitahukan kepada warga Jl. Sastra Dikarta
No.9 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang
Kota Cilegon, agar tidak terpengaruh dengan adanya
orang dari suatu organisasi yang menyebarkan paham
radikalisme dan anti Pancasila,” jelas Jondrial."

"Direktorat Samapta Polda Banten menggelar
sosialisasi terkait paham radikalisme dan anti Pancasila
pada masyarakat, kali ini Dit Samapta Polda Banten
melaksanakan kegiatan Quick Win Program 1 yang
dilaksanakan di Jl. Sastra Dikarta No.9 Kelurahan Jombang
Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi
Banten, Rabu 24 April 2019 pukul 08.00 Wib sampai
dengan 16.00 Wib.

Dalam kesempatan ini, Asrorun Ni'am mengajak seluruh
delegasi mengucapkan belasungkawa atas tragedi di
Sri Lanka dan New Zealand. Dia berharap intoleransi
yang berujung terorisme tidak terjadi lagi.""Semoga
ini yang terakhir. Kita berharap semua anak muda di
dunia, khususnya ASEAN, memperkuat toleransi serta
membiasakan menghargai perbedaan. Toleransi adalah
kunci perdamaian,"" ujar Ni'am, yang juga Deputi
Pengembangan Pemuda Kemenpora."

""Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat relasi
kepemudaan di ASEAN, khususnya penguatan toleransi
di kalangan pemuda agar menjadi penangkal tumbuhnya
radikalisme atas nama agama, politik, ras, atau apa saja
yang didasari perbedaan. Indonesia menginisiasi dialog
kepemudaan antaragama sebagai bentuk komitmen
menjaga perdamaian,"" ujar Ni'am dalam keterangannya
kepada detikcom, Rabu (24/4/2019).

"Acara Pertemuan Kepemudaan Se-ASEAN 20162020 digelar di Jakarta. Acara ini membahas masalah
perkembangan radikalisme dan intoleransi di kalangan
pemuda.Ketua ASEAN Senior Official Meeting of Youth
Asrorun Ni'am mengatakan fenomena radikalisme di
kalangan pemuda dipicu oleh sentimen atau cara pandang
yang tidak tepat.
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Menurutnya, saat ini generasi muda senang melihat
perubahan. Karena itu, perubahan yang cenderung
negatif harus dieliminir, sementara perubahan yang positif
harus digalakkan. Dengan penguatan karakter, otomatis
proses eliminasi pengaruh negatif ini akan berjalan baik.
Ia sepakat Hari Pendidikan Nasional (Hardikans) 2 Mei
2019, harus dijadikan momentum untuk menggelorakan
penguatan karakter bangsa melalui pendidikan formal
maupun non formal. ""Apalagi saat ini bangsa Indonesia
tengah menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan
terorisme."""

"Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya
berdampak positif, tetapi memiliki dampak negatif
terutama menyangkut sikap intoleransi dan radikalisme
mengarah pada terorisme. Generasi milenial harus terus
diberikan pendidikan karakter untuk membentengi
diri dari serangan hal-hal negatif tersebut.""Masa
depan Indonesia berada di pangkuan generasi milenial.
Dalam mencapai negara sejahtera, damai, adil, dan
makmur sebagaimana diamanatkan konstitusi maka
generasi milenial harus terus diberikan pengajaran
tentang pendidikan karakter, baik wawasan kebangsaan
maupun ideologi Pancasila,"" ujar Rektor Universitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri dalam
keterangannya, Selasa (30/4).

Wartawan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur,
yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP)
menggelar seminar dan deklarasi anti hoax dan radikalisme
jelang pemilu 2019 di aula kampus Universitas Islam
Madura (UIM) Jalan Raya Bettet, Kamis (4/4/2019). Acara
yang juga bekerja sama dengan UIM tersebut dihadiri
oleh perwakilan partai politik, perwakilan Badan Eksekutif
Mahasisa (BEM) se Pamekasan, Ketua Bawaslu, Ketua
KPU, Kapolres, Dandim 0826 Pamekasan, Rektor UIM dan
jajaran civitas akademika UIM Pamekasan. “Menjelang
pemilu 2019 banyak sekali hoax, terutama di media-media
sosial. Selain hoax yang membahayakan kita sekarang
adalah radikalisme, ” ujar Plt Ketua AJP, Fathor Rusi.
Jurnalis Indosiar dan SCTV ini menambahkan, pihaknya
menggandeng kampus sebagai mitra dari pelaksanaan
tersebut tidak ada maksud lain kecuali untuk sama-sama
menangkal hoax dan radikalisme yang saat ini sangat
mengkhawatirkan.

Kota Jakarta
Selatan

Kab
Pamekasan

DKI Jakarta

Jawa Timur

April

April

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Perguruan
Tinggi Swasta

Perguruan
Tinggi Swasta

Jurnalis
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4 Pesan dari Film
Bumi Itu Bulat yang
Mengajarkan Toleransi

Dia mengatakan bahwa keberagaman adalah bagian
dari peradaban manusia Indonesia merupakan anugerah
yang seharusnya disyukuri.Persoalan yang sering kali
merusak toleransi adalah ketika manusia tidak bisa
menerima perbedaan sebagai sebuah kebaikan. Hal ini
yang kemudian menjadi keprihatinan bagi Christine
melihat banyak generasi muda yang jatuh dalam
kurangnya tenggang rasa. “Kita selama ini belum mampu
mensyukuri keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa
Indonesia,” katanya lagi."

Aktris Christine Hakim mengatakan bahwa toleransi
merupakan tanggung jawab dari setiap warga negara
Indonesia. Menurutnya, untuk menjaga toleransi di
Indonesia, setiap orang harus mau mengambil andil untuk
itu.“Keberagaman bukanlah ciptaan manusia, itu adalah
bukti nyata dari Tuhan yang Maha Pencipta,”ujarnya

" Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan
jajak pendapat pada 2017 dan menemukan hasil bahwa
39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia ternyata
tertarik pada paham radikal.“Akhir-akhir ini ada virus
radikalisme dan intoleransi yang menjangkiti masyarakat
kita, dan ini adalah masalah yang harus kita selesaikan
bersama,” kata Abdul Rochman Sekjen Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor.Sejauh ini, GP Ansor menjadi salah
satu gerakan yang dengan konsisten mensosialisasikan
antiradikalisme pada masyarakat.

Kota Jakarta
Selatan
DKI Jakarta

April

Promosi Toleransi

Promosi Toleransi

Non Negara

Non Negara

GP Ansor/
Banser

Pekerja Seni

Ketua DPR Minta
Densus 88 Anti Teror
Usut Tuntas Jaringan
Teroris

Jokowi: Pancasila,
NKRI, Bhinneka
Tunggal Ika, UUD
1945 Harga Mati

17

18

Calon presiden Joko Widodo menegaskan bahwa
Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945
sudah final. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam
pidatonya di Rapat Umum Rakyat di Gelora Bung Karno,
Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore. "Perlu kita ingat bahwa
dasar negara kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
UUD 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu
gugat," kata Jokowi. Pernyataan Jokowi itu disambut
sorak-sorai para pendukungnya yang memenuhi GBK.
Jokowi mengatakan, program yang selama ini dijalankan
pemerintahannya bertumpu pada rakyat tanpa melihat
latar belakang. "Semua yang kita kerjakan untuk bangsa,
negara, untuk rakyat Indonesia," kata Jokowi. Dalam
pidatonya, Jokowi memuji para pendukungnya yang
optimistis melihat masa depan Indonesia. "Saya melihat di
sini tidak ada rasa pesimistis," kata Jokowi disambut soraksorai pendukung.

“Kita mendorong Kepolisian bersama Bank Indonesia
agar memberikan imbauan kepada Bank-Bank di
seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengamanan
terhadap mobil yang digunakan untuk pengisian ATM,
mengingat mobil tersebut dijadikan target oleh kelompok
teroris sebagai sumber pendanaan aksi mereka,” kata
Bamsoet dalam keterangan persnya, Selasa (2/4/2019)
di Jakarta. Dia juga mendorong Tentara Nasional
Indonesia (TNI) untuk bersatu membantu Polri dalam
menumpas jaringan terorisme, serta mendorong Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus
berkoordinasi dalam mengantisipasi pergerakan terorisme"

"Penangkapan seorang terduga teroris berinisial WP
alias Sahid di Bandung, Jawa Barat oleh Densus 88
Antiteror, yang diduga masih terkait dengan jaringan
Jamaah Ansharut Daulah (JAD) wilayah Jawa Barat, dan
diduga WP merupakan seorang kaki tangan, sedangkan
otak dari kelompok tersebut berada di Jawa Timur,
dan WP dan kelompoknya masih mengumpulkan dana
dengan mengincar mobil pengisian anjungan tunai
mandiri (ATM), mendapat respon Ketua DPR Bambang
Soesatyo atau dikenal Bamsoet. Pihaknya mendorong
kepolisian melalui Densus 88 Antiteror bekerja sama
dengan Badan Intelijen Negara agar segera menangkap
anggota kelompok WP yang saat ini masih buron, dan
mengusut jaringan teroris dan motif dari aksi mereka,
serta menindak tegas seluruh pelaku terduga teroris yang
terbukti terlibat dalam jaringan terorisme.

Kota Jakarta
Selatan

Kota Jakarta
Selatan

DKI Jakarta

DKI Jakarta

April
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Negara

Capres/
Cawapres

DPR
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Indonesia dan Oman
Bertukar Informasi
Deradikalisasi

Kepala BNPT mengatakan, pertemuan kali ini sangat
penting tidak hanya untuk Indonesia dan Oman, tetapi
juga untuk regional dan forum internasional dalam hal
penanggulangan terorisme, terlebih lagi saat ini terorisme
sudah menjadi isu global.“Terorisme adalah ancaman
global. Namun, setiap negara memiliki akar masalah yang
berbeda, sehingga kita harus saling berbagi, baik secara
regional maupun global untuk menggali informasi terkait isu
terorisme di masing-masing negara,” ujar Suhardi Alius."

"Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kesultanan
Oman yang diwakili Komite Penanggulangan Terorisme
membahas pencegahan terorisme. Kedua negara bertukar
informasi mengenai program deradikalisasi yang sudah
dilakukan.Pertukaran informasi tersebut dilakukan oleh
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius saat menerima
Delegasi Kesultanan Oman yang diwakili oleh Kepala
Komite Penanggulangan Terorisme Letjen Hamed Al
Nabhani yang didampingi Duta Besar Kesultanan Oman di
Indonesia, His Royal Highness Sayyid Nazar bin al-Julanda
bin Majid Al Said. Pertemuan digelar di kantor BNPT,
Jakarta, Jumat (12/4/2019).
Kota jakarta
Selatan
DKI Jakarta

April

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

BNPT
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BNPT Bentuk Duta
Damai Dunia Maya
Asia Tenggara

“Kami sengaja memperluas duta damai dunia maya ke
kawasan Asia Tenggara karena saat ini seluruh negara di
dunia sedang menghadapi perubahan pola dan modus
terorisme dari cara lama ke cara baru,” kata Deputi
Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT
Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis saat membuka
secara resmi “Regional Workshop on Establishing Youth
Ambassadors for Peace Against Terrorism and Violent
Extremism” di Jakarta, Senin (22/4/2019)."

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak
pernah berhenti melahirkan inovasi dan strategi dalam
rangka penanggulangan terorisme. Salah satunya dengan
membentuk duta damai dunia maya.Sejauh ini kurang
lebih 780 generasi muda Indonesia dari 13 Provinsi telah
bergabung dalam duta damai dunia yang dibentuk sejak
2016 lalu. Kini langkah itu diperluas dengan langkah BNPT
membentuk pemuda-pemuda perdamaian lintas negaranegara Asia Tenggara.Sebanyak 50 pemuda-pemudi dari
negara-negara Asia Tenggara yaitu Thailand, Malaysia,
Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam,
dan Laos, ditambah kurang lebih 60 duta damai dunia
maya Indonesia berkumpul di Jakarta untuk mengikuti
“Regional Workshop on Establishing Youth Ambassadors
for Peace Against Terrorism and Violent Extremism”
atau Workshop Pelatihan Duta Damai Dunia Maya Asia
Tenggara 2019. Selama empat hari, 22-25 April 2019,
mereka akan digembleng mentor dari Pusat Media Damai
(PMD) BNPT dan narasumber pakar kontra narasi berskala
internasional dan nasional
Kota Jakarta
Selatan
DKI Jakarta

April

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

NON NEGARA

BNPT

Komunitas
Pemuda

Pentingnya Budaya
Dialog Antar Umat
Beragama Sebagai
Titik Temu Perbedaan

Jelang Pemilu, FKUB
Serukan Pesan Damai
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Abd Rahim Yunus juga berharap FKUB dapat bersinergi
dengan pemerintah dan membangun kebersamaan
antar umat beragama di Sulsel. Selain itu, FKUB juga
diharapkan menjadi simbol dari toleransi antara sesama
dan tugasnya dijamin oleh aturan perundang-undangan
guna menciptakan kedamaian di Indonesia, khususnya
di Sulsel.""Tentunya harapan kami FKUB ini bersinergi
dengan pemerintah daerah guna menciptakan kerukunan
antar umat beragama, mengadakan dialog antar umat
beragama dan intern umat beragama agar saling
menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing,""
harapnya.."

"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menemui
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (5/4/20).
Ketua FKUB, Abd Rahim Yunus mengatakan pertemuan
ini untuk membahas pengukuhan pengurus baru FKUB
periode 2019-2024 sesuai SK Gubernur Sulsel. Wagub
sendiri didaulat selaku Dewan Penasehat FKUB.""Kita
berharap dengan kepengurusan yang baru ini sekaligus
dirangkaikan pengukuhan, serta doa bersama menjelang
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)
2019 ini,"" tambahnya.
Kota Makassar

Sulawesi
Selatan

April

April

Promosi Toleransi

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Sulawesi
Tenggara

Muchtar menyampaikan beberapa kata sebagai awal
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam penyampaiannya
Muchtar mengutarakan bahwa Kondisi keagamaan di
Buteng Khususnya Kecamatan Lakudo sejak tahun 1996
sampai saat ini telah terjadi beberapa peristiwa berkaitan
dengan masuknya beberapa aliran keyakinan yang hal
tersebut sempat meresahkan masyarakat namun berkat
kerjasama semua kalangan baik Muspida, tokoh agama
dan tokoh masyarakat hal tersebut dapat terselesaikan
dengan baik.“Kondisi keagamaan di Buton Tengah sejak
1996 sampai dengan masa jabatan saya sebagai kepala
KUA disini, pada tahun 1996 pernah terjadi masalah
keagamaan terkait dengan masalah bid’ah terutama
yang berkaitan dengan beberapa aliran yang ada dan
Alhamdulillah masalah tersebut sudah diselesaikan para
Muspida dan Tokoh-Tokoh agama,"" tuturnya."
Kab Buton
Tengah

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

"Dialog Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan
Masyarakat dan Profesi Tingkat Kecamatan di Kabupaten
Buton Tengah (Buteng) dibuka Kepala Kantor Wilayah
(Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi
Sulawesi Tenggara H. Abdul Kadir, didampingi Kepala
Bagian (Kabag) Penais ZAWA H. Muh. Kadir Azis Yafie,
Kepala Kemenag Kabupaten Buteng Muchtar, dan Kepala
Sub Bagian (Subbag) Tata Usaha Kemenag Buteng Habirun
Ndanguru selaku moderator.

Non Negara

Negara

Non Negara

FKUB Provinsi

Kantor
Kemenag

Warga Lintas
Agama

Indonesia Jadi
Inspirasi Toleransi
Beragama dan
Multikulturalisme
Bagi Jerman

Kemenag Binjai sebut
kerukunan umat
beragama terus dibina
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""Kota Binjai adalah kota yang amat kondusif, semuanya
sangat bersahabat, mari kita bersama menjaga anak
bangsa dan ini merupakan salah satu makna dari kegiatan
ini, "" katanya"

Sementara Bishop GKPI Pdt Oloan Pasaribu mengatakan
acara seperti itu merupakan salah satu program GKPI
yang telah diselenggarakan di beberapa kota, kabupaten.
Dapat berbaur dengan masyarakat, serta bersama-sama
memberantas penyakit sosial merupakan program kerja
dari GKPI.

"Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai ,Abdul
Rahman mengatakan kerukunan umat beragama bukanlah
barang jadi yang begitu saja dapat terbentuk dan terbina,
tetapi dapat tercipta karena terus dibina, dijaga, dipelihara,
dirawat dan dilestarikan. Hal itu disampaikannya di Binjai,
Selasa, dalam kegiatan dialog antarumat beragama sebagai
salah satu upaya merawat kerukunan umat beragama
khususnya di Kota Binjai. ""Kerukunan umat beragama
di Binjai berada di posisi ke sembilan tingkat nasional.
Kerukunan adalah modal utama, pondasi yang harus terus
dipelihara. Peranan para tokoh agama sangat dibutuhkan
menjadi garda terdepan memberikan contoh kepada
generasi muda bangsa,"" ujarnya.

Toleransi antar umat beragama di tengah pluralisme
masyarakat yang sangat kompleks di Indonesia mendapat
pengakuan dari Jerman. Konsep Islam berkemajuan
dan Islam jalan tengah yang dianut mayoritas
masyarakat Indonesia dinilai memiliki peran penting
dalam menghidupkan nilai toleransi. Hal itu antara lain
diungkapkan para peserta seminar "Tolerance of Islam
in Pluricultural Societies", yang berlangsung pada Senin
(29/4) di Villa Borsig, Berlin, Jerman.Seminar yang digagas
oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno
tersebut diselenggarakan atas kerja sama antara Kemenlu
Jerman, KBRI Berlin, dan Kedutaan Besar Azerbaijan di
Berlin. Sejumlah tokoh lintas kalangan dan agama hadir
pada seminar ini, antara lain anggota Parlemen Jerman,
organisasi-organisasi dari berbagai agama (Islam, Kristen
dan Yahudi), profesor Humbolt University, kalangan media,
kelompok LSM, dan sejumlah pejabat pemerintah Jerman.
Kepala Departemen Bidang Urusan Agama, Kementerian
Luar Negeri Jerman, Dubes Volker Berresheim saat
membuka seminar menyebutkan bahwa konsep Islam yang
berkembang di Indonesia menjadi inspirasi bagi Jerman.
Menurutnya, konsep Islam Indonesia ini dapat menjadi
alternatif untuk mengimbangi dominasi konsep Islam dari
etnis tertentu yang saat ini berkembang di Jerman.

Kota Binjai

Jerman

Sumatera
Utara

Luar Negeri

April

April

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Promosi Toleransi

Promosi Toleransi

Non Negara

Negara

Negara

Komunitas
Kristen

Kantor
Kemenag

Dubes
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Forum Lintas Agama
di Banyuwangi
Serukan Kedamaian
Pasca Pemilu

Pria yang akrab disapa Gus Makki itu mengatakan,
pertemuan lintas agama diharapkan bisa lebih intensif
digelar di Banyuwangi. Sebelumnya pertemuan lintas
agama juga sering digelar melalui forum-forum yang
difasilitasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.""Ke
depan pertemuan silaturahmi akan lebih akrab dan
intens dilakukan dengan kegiatan yang non formal
seperti halnya sarapan, atau bersama di rumah salah
seorang tokoh agama,"" katanya.Saat dialog kebangsaan
berlangsung, para tokoh lintas agama sepakat untuk
menyerukan pesan moral sekaligus pernyataan sikap
menjaga kerukunan dan persatuan pasca pelaksanaan
pemungutan suara dalam Pemilu serentak 2019."

"Pasca pelaksanaan pemilu Pilpres-Pileg 2019, perwakilan
lintas umat beragama di Kabupaten Banyuwangi
menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bisa tetap
menjaga kondusifitas daerah. Seruan ini disampaikan
perwakilan tokoh agama Islam, Kristen, Katholik,
Hindu, Budha dan Tri Dharma di Aula Universitas 17
Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Minggu (21/4).
Ajang pertemuan lintas agama di Banyuwangi ini juga
menjadi momentum mempererat tali silaturahmi.""Semoga
pertemuan ini tidak sekedar tatap muka, tapi lebih
pada getaran hati antar sesama pemeluk agama,"" kata
Ketua PCNU Banyuwangi, Muhama Ali Makki Zaini, saat
membuka dialog kebangsaan.
Kab
Banyuwangi
Jawa Timur

April

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Non Negara

Sekelompok
Tokoh Lintas
Agama
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Lawan Politik
Identitas dengan
Dialog, Sekolah
Katolik Hendrikus
Kunjungi 3 Tempat
Ibadah

“Setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Kiai,
padangan saya lebih terbuka terhadap agama Islam,
dan dari situ saya ingin menerapkan juga pada temanteman saya yang masih berpikiran skeptis terhadap
permasalahan-permasalahan khususnya di Indonesia
ini, termasuk dari politik yang memasukkan agama,
dan juga kasus radikalime lainnya,” kata Caroline.
Hal senada juga diungkapkan Valen, yang melihat
keberagaman di Indonesia sebagai sebuah kekuatan dan
modal besar dalam membangun bangsa menjadi lebih
baik.“Keberagaman di Indonesia ini pasti beragam banget
ya, jadi yang saya maknai dari keberagaman itu, kita itu
berusaha supaya terjalin persatuan antara semua yang
beragama ini, jadi kita bisa menciptakan suatu negara
yang baik dan bisa maju bersama-sama dalam perbedaan
tersebut,” ujar Valen"

"Sekitar 60 siswa-siswi SMA Katolik St. Hendrikus,
mengunjungi tiga tempat ibadah yang ada di Surabaya.
Belajar di luar kelas ini dilakukan di Pondok Pesantren
Darus Sa’adah Nginden, Klenteng Boen Bio Kapasan, dan
Pura Segara Kenjeran. Para siswa-siswi ini dapat langsung
berdialog mengenai berbagai hal berkaitan dengan
isu keberagaman dan toleransi antar umat beragama.
Caroline, siswi kelas XI SMA Katolik St. Hendrikus
mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah
mendengarkan penjelasan dan berdialog dengan para
pemuka agama. Caroline mengatakan bahwa dia yang
awalnya menaruh curiga terhadap pemeluk agama lain,
saat ini menjadi lebih terbuka dan memahami perbedaan
yang ada.
Kota Surabaya

Jawa Timur

April

Praktik Toleransi

Non Negara

Pelajar

27

Hadirkan Tokoh Lintas
Agama, Forum Titik
Temu Ajak Umat Tolak
Intoleransi

Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam Dokumen
Persaudaraan Insani, Forum Titik Temu bertujuan
memperkuat persaudaraan dan perdamaian, mengajak
seluruh umat manusia untuk mengecam segala bentuk
teror, ekstremisme serta semua hal yang merusak harmoni
dan kedamaian kehidupan bersama.Forum Titik Temu
menghadirkan sejumlah tokoh lintas agama terkemuka
sebagai narasumber si antaranya Pendiri Maarif Institute,
Ahmad Syafii Maarif, dua tokoh perempuan; istri dari
KH Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Abdurrahman
Wahid dan istri dari KH Nucholish Madjid.Kemudian Omi
Komaria Madjid; tokoh Hak Asasi Manusia, HS Dillon;
Pemuka Umat Buddha, Banthe Dammasubho; Uskup
Agung Jakarta, Ignatius Suharyo; Anggota Unit Kerja
Presiden untuk Pembinaan Pancasila Sudhamek AWS dan
belasan tokoh lainnya."

"Merespons semakin menguatnya intoleransi, kasus-kasus
kekerasan dan persekusi yang mengatasnamakan agama di
Indonesia, Nurcholis Madjid Society bekerja sama dengan
Wahid Foundation, Maarif Institute, Jaringan Gusdurian
dan Yayasan Terang Surabaya menggelar acara diskusi
Forum Titik Temu bertajuk “Persaudaraan Insani, Hidup
Damai, dan Hidup Berdampingan” di Hotel Ritz Carlton,
Jakarta pada Rabu, 10 April 2019.Acara ini merupakan
tindak lanjut, upaya meneruskan seruan dari Dokumen
Persaudaraan Insani yang dideklarasikan pada pertemuan
antara Pemimpin Umat Katolik Dunia, Paus Fransiskus
dengan Imam Besar Al Azhar Sayyed Ahmed al Tayyeb
dan sekira 400 pemuka agama dunia di Abu Dhabi pada
4 Februari lalu.Dokumen Persaudaraan Insani tersebut
mengingatkan umat manusia di seluruh dunia untuk selalu
menjalin persahabatan, persaudaraan, saling menghormati
dan tidak mempolitisasi agama demi kepentingan politik
praktis.
Kota Jakarta
Selatan
Jawa Timur

April

Promosi Toleransi

Promosi Toleransi
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Non Negara
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Tokoh Lintas
Agama

Lembaga
Swadaya
Masyarakat
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TNI Gelar Doa
Bersama Lintas
Agama Agar Pemilu
Damai

Hadi mengatakan, tujuan doa bersama ini untuk memohon
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan
kepada TNI untuk menjaga keutuhan NKRI selama
pelaksanaan Pemilu 2019.Acara doa bersama mengusung
tema ""Doa Bersama Dalam Mewujudkan Pemilu Damai"",
dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal
Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kasau Marsekal TNI
Yuyu Sutisna, serta sejumlah pejabat tinggi Mabes TNI.
Rangkaian giat doa bersama ini diawali dengan tausiyah
yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar dilanjutkan doa
lintas agama secara bergantian yang dipimpin masingmasing tokoh agama.Doa agama Islam dipimpin oleh Ir.
Habib Nabiel Fuad Al Musawa, Protestan oleh Pendeta
Manuel E. Raintung, Katolik oleh Romo Yoseph Bintoro,
Hindu oleh Pinandita Wayan Rajin, Budha oleh Bhikku
Pabhaharo Tera dan Konghuchu oleh XS. Budi Santoso
Tanuwibowo"

"Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bersama
segenap kepala staf TNI memanjatkan doa lintas agama
dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 damai. Giat ini
diikuti oleh ribuan prajurit dan PNS TNI, baik TNI AD,
TNI AL, TNI AU. Serta sejumlah elemen masyarakat
dari umat Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan
Konghucu.Kegiatan ini bertempat di GOR Ahmad Yani
Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,""Kita memohon
doa agar pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dapat
berlangsung dengan aman, damai, lancar, dan sukses,""
kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto di lokasi, Senin 15 April
2019, malam.
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Umat Beragama
di Jambi Diminta
Ciptakan Iklim
Kondusif Jelang
Pemilu

Menurut Fachrori Umar, kerukunan hidup umat
beragama berperan besar mendorong terciptanya situasi
kehidupan masyarakat yang aman. Kerukunan dan
keamanan tersebut sangat dibutuhkan demi kelancaran
pembangunan, termasuk pembangunan politik.“Untuk
menciptakan situasi rukun dan aman, termasuk pada
Pemilu 2019 ini, bukan hanya tugas pemerintah dan
aparat kemanan. Segenap lapisan masyarakat jug
turut bertanggung jawab menciptakan situasi aman
dan damai tersebut. Karena itu umat beragama di
Jambi kami harapkan tetap menjaga kerukunan demi
terciptanya keamanan dan kedamaian pelaksanaan pemilu
mendatang,” Gubernur Fachrori Umar."

Permintaan itu disampaikan Gubernur Jambi, Fachrori
Umar ketika menghadiri peresmian Persiapan Resort dan
Penggalangan Dana Pembangunan Gereja Resort Huria
Batak Kristen Protestan (HKBP) Syaloom di Kelurahan
Baganpete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, Minggu
(7/4/2019). Peresmian Resort HKBP Syaloom Kota Jambi
tersebut turut dihadiri Praeses HKBP Distrik XXV Jambi,
Pendeta Hattus Hutapea.

"Seluruh umat bergama di Provinsi Jambi diminta tetap
menjaga kerukunan demi terciptanya iklim kondusif
menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019.
Perbedaan pilihan dalam pemilu diharapkan tidak sampai
mengganggu kerukunan. Umat bergama di daerah itu juga
diharapkan tetap mengedepankan rasa persaudaraan agar
pemilu bisa berlangsung damai dan aman

Kota Jambi

Jambi
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Kemenag Bursel
Komitmen Jaga
Kerukunan Umat
Beragama

Menurutnya, para tokoh agama senantiasa menjadikan
rumah ibadah sebagai tempat yang sakral untuk
menyampaikan pesan-pesan suci kepada umat dan tempat
membimbing umat ke jalan Tuhan.""Kegiatan ini dalam
rangka membangun masyarakat yang Religius, Rukun,
Damai, Sejahtera dan bersatu maupun mengawal berbagai
agenda Kenegaraan, Keagamaan dan Keumatan di Bursel,
agar menjadikan Kab. Bursel aman, kondusif menjelang
momen seperti Pileg dan Pilpres 2019,” ""pungkasnya."

Penguatan toleransi yang aktif atau moderasi
agama adalah sebagai sebuah strategi yang tepat
dalam menciptakan kerukunan umat beragama di
Indonesia.“Tujuan moderasi beragama, harus dimaknai
secara proporsional sebagai sikap ditengah, moderat,
washotiyah, dalam tugas pelayanan keumatan,
kemasyarakatan dan keberbangsaan,”ungkapnya

"Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buru Selatan
(Bursel), mengatakan seluruh jajarannya berkomitmen
menjaga kerukunan umat beragama di daerah itu.Hal ini
disampaikan Kepala Kemenag Kabupaten Bursel Usman
Bahta dalam sambutannya pada kegiatan moderasi
Beragama dan Kebersamaan Umat yang berlangsung di
aula kantor bupati, belum lama ini.Ia mengungkapkan
Indonesia sebagai negara yang majemuk dari segi suku
bangsa, budaya, dan agama memerlukan strategi untuk
menciptakan dan memelihara suasana kebebasan
beragama dan kerukunan umat beragama.
Kab Buru
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Bupati Bantul:
Larangan Tinggal
Warga Beda Agama
Inkonstitusional

Aturan tertulis itu berlaku sejak 2015. Nurman
mengatakan, alasan utama aturan ini karena di dukuh itu
pernah ada penjual minuman keras (miras) yang kebetulan
beragama non-muslim.Nurman menjelaskan, penjual miras
itu telah mempengaruhi anak-anak muda setempat untuk
mengkonsumsi miras di rumahnya.“Sejak saat itu, warga
menolak kehadiran warga non-muslim karena dinilai akan
memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak muda
lewat miras. Hingga lahirlah aturan warga non-muslim
dilarang bermukim,” katanya."

"Seorang warga dilarang mengontrak rumah di Dukuh
Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena perbedaan
agama.Bupati Bantul menegaskan aturan ini tak sesuai
Pancasila dan melanggar peraturan pemerintah alias
inskonstitusional.Adapun Lurah Desa Pleret Nurman
Affandi menyatakan setuju atas aturan pelarangan warga
non muslim bermukim tersebut. Ia merasa dilangkahi
oleh warga tersebut, Slamet Jumiarto, yang melaporkan
kasus ini ke pemda DIY.“Saya baru tahu aturan itu
kemarin, dalam pertemuan, sejak saya menjabat pada
2014,” kata Nurman saat ditemui di Kantor Pemkab
Bantul, Selasa (2/4).
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Pemprov Jabar Pilih
30 Ulama Muda untuk
sampaikan Islam
Indonesia di Inggris

Setelah mendapatkan bekal berbahasa Inggris dengan
fasih, sebagian dari 30 ulama terpilih akan diterbangkan
ke Inggris dengan misi membawa pesan perdamaian Islam.
Rencana tersebut saat ini memang masih didiskusikan Emil
bersama Moazzam. Namun, yang terang, Emil mengatakan
jika keberangkatan mereka akan dilakukan pada tiga
sampai enam bulan ke depan.“Mereka akan dikirim ke
Inggris untuk memulai proses yang kita cita-citakan,
mendialogkan wajah Islam Indonesia, khususnya Jawa
Barat, yang damai ke Eropa melalui Inggris,” tutur Emil,
kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (11/4)."

English for Ulama pun mendapat respons positif dari Duta
Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. Bagaimana
Emil menggelar program tersebut? Dalam tiga sampai
enam bulan, ulama terpilih akan terbang ke Inggris

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menyeleksi 30
dari 265 ulama muda di Jawa Barat untuk mendapatkan
pengalaman mengembangkan ilmu berbahasa Inggris.
Salah satu fungsinya, kata Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil, sebagian dari mereka akan dikirim ke Inggris untuk
membawa pesan Islam damai.Program dengan nama
“English for Ulama” itu sebenarnya resmi digelar pada 8
Januari 2019 setelah bekerjasama dengan organisasi
British Council dan English for West Java. Menurut Emil,
panggilan akrab Ridwan Kamil, kesempatan tersebut akan
dibuka empat kali dalam setahun.
Kota Bandung

Jawa Barat
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"Konferensi Ulama
Sufi Internasional,
Jokowi Ajak Ciptakan
Perdamaian dan
Toleransi Dunia"

Wakil Mufti Lebanon itu berbicara saat menghadiri
Konferensi Ulama Sufi Internasional (World Sufi Forum)
di Pekalongan, Jawa Tengah, 8-10 April lalu.Menurutnya,
pelaksanaan konferensi yang dihadiri seluruh ulama
sufi dari berbagai dunia itu merupakan wujud keinginan
bangsa Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai yang
telah dibangun para pendiri bangsa, termasuk tokoh Islam
seperti para wali.""Karena itu saya ingin mengajak kepada
bangsa Indonesia agar selalu mempertahankan persatuan
dan kesatuannya dan jangan sekali kali terpengaruh
dengan ideologi-ideologi yang dapat merusak kehidupan
yang damai dan tenteram."

Bangsa Indonesia harus bangga dianugerahi negara yang
indah dan damai di tengah perbedaan yang ada. Ini dinilai
sebagai anugerah Yang Maha Kuasa bagi Indonesia yang
tidak dimiliki oleh negara-negara lain.Karena itu, bangsa
Indonesia wajib memelihara persatuan dan kesatuan agar
perdamaian itu terus abadi, sekaligus untuk melawan
percik api perpecahan serta serangan ideologi radikal
terorisme.""Indonesia adalah negeri indah, nyaman,
aman, dan tenteram, serta memilliki toleransi dan saling
menghormati sesama bangsa sangat tinggi.Ini yang
membuat banyak negara iri dengan Indonesia, termasuk
kami,"" ujar Wakil Imam Besar (Mufti) Lebanon, Syech Dr
Riyadh Bazo, Selasa (16/4).

"Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo meminta
dan mengajak kepada para ulama untuk menciptakan
perdamaian dan toleransi di dunia atas dasar kemanusiaan
dan keadilan. Ajakan Presiden RI disampaikan dalam
bentuk video berdurasi 1,33 menit yang diputar pada
Pembukaan Konferensi Ulama Sufi Internasional di Kajen
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (8/4). ""Saya
ucapkan selamat datang kepada para ulama sufi dari 38
negara dan peserta konferensi ulama sufi internasional
di Pekalongan Jawa Tengah,"" tuturnya. Jokowi berharap
konferensi ulama sufi dapat berjalan dengan lancar dan
sukses dengan menghasilkan berbagai keputusan penting
untuk perdamaian dunia.
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Khofifah Dorong
Ponpes Semaikan
Islam Rahmatan
Lilalamin

Khofifah mengatakan, pentingnya menyemai dan menjaga
Islam rahmatan lil alamin agar kedamaian, ketentraman,
persatuan, dan kesatuan di negeri ini tetap kokoh.
Sebab, bangsa Indonesia sangat majemuk dengan 714
suku, berbagai macam agama, ras, budaya, adat, dan
bahasa.Gubernur perempuan pertama di Jatim ini lantas
mencontohkan betapa sulitnya kehidupan di negara yang
tidak hidup dengan damai. Sebut saja beberapa negara
di Timur Tengah dan Afrika yang saat ini masih dilanda
perang akibat perpecahan antar kelompok.""Padahal,
negara tersebut tidak memiliki suku dengan jumlah
sebanyak Indonesia, partai politiknya pun demikian,"" kata
Khofifah"

"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
mendorong pondok pesantren untuk memiliki jaringan
keilmuan yang luas serta akidah ahlus sunnah wal
jama'ah. Ia berharap pesantren dapat terus menjadi
penyemai dan penjaga Islam rahmatan lilalamin, yakni
yang selalu membawa rahmat dan kesejahteraan bagi
seluruh alam semesta, khususnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.“Pesantren bukan hanya memiliki
jejaring keilmuan yang luas secara institusional, tapi juga
dikembangkan jejaring akidah ahlus sunnah wal jamaah,
dari sinilah proses menjaga Islam rahmatan lilalamin,"" kata
Khofifah di Ponpes Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo,
Sabtu (20/4) malam.
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Jokowi Ajak Arab
Saudi Kerjasama
Syiarkan Islam Toleran

Retno menuturkan, dalam pertemuan tersebut Presiden
Jokowi dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri Arab
Saudi membahas mengenai kerja sama dalam rangka
mensyiarkan Islam yang damai, Islam yang toleran,
dan juga bekerja sama dalam konteks penanggulangan
terorisme.Selain itu, Presiden Jokowi dan Menteri Muda
urusan Luar Negeri Arab Saudi juga membahas mengenai
masalah bagaimana kedua negara dapat meningkatkan
kerja sama dalam membantu dan mendukung perjuangan
bangsa Palestina"

"Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan
Menteri Muda Urusan Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi,
Adel Al Jubeir di Royal Guest House, Riyadh, Minggu
(15/4), mengajak Arab Saudi bekerja sama dalam syiar
Islam yang toleran sekaligus sebagai upaya menanggulangi
terorisme.""Dalam pertemuan tersebut dibahas antara
lain bagaimana kedua negara meningkatkan kerja sama
bilateral. Dari pihak Saudi menekankan banyak posisi yang
kurang lebih sama, yang selama ini dimiliki Indonesia dan
Saudi Arabia di berbagai isu,"" ujar Menlu Retno Marsudi
seusai pertemuan, sebagaimana disampaikan Deputi
Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey
Machmudin, di Jakarta, Senin (15/4).
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Cak Imin: Jaga Islam
yang Toleran, Rahmat
untuk Semua

Menurut Muhimin, yang akrab disapa Cak Imin, berbeda
dari kawasan Timur Tengah, penganut Islam di Indonesia
cenderung lebih moderat, toleran dan ramah. Kesantunan
dan keramahan penganut Islam yang juga menjadi karakter
masyarakat Asia Tenggara tersebut tidak terlepas dari latar
belakangnya.“Indonesia merupakan kawasan titik temu
berbagai kebudayaan dan peradaban dunia yang turut
membentuk karakter Muslim yang toleran, terbuka, tidak
hegemonik , adaptif dan ramah,” ujarnya. Karena itu, Cak
Imin mengatakan bahwa karakter Muslim tersebut harus
dipertahankan dan diperjuangkan sebagai metode dakwah
Islam yang bisa ditiru dunia Islam di penjuru kawasn
lainnya. Muslim yang santun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, yang menyadari bahwa Islam harus
menjadi rahmat bagi semua, ujarnya."

"Karakter penganut Islam yang santun dan toleran di
Indonesia merupakan modal dasar pembauran Islam dan
demokrasi yang hebat dan harus dipertahankan untuk
menjaga keutuhan NKRI. Demikian dikemukakan oleh
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar dalam sambutannya saat peluncuran
buku berjudul Adempol (Agama, Demokrasi, Politik) di
ruang Fraksi FPKB, DPR, Senin (15/4/2019).Buku biografi
setebal 285 halaman itu ditulis oleh Lukmanul Khakim
yang turut memberikan ulasannya pada acara peluncuran
buku tersebut.
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"Banser NU Jaga
Ibadat Jumat Agung
di Gereja Katedral
Jakarta"

Dia menjelaskan, pengamanan dari aparat rutin dilakukan
setiap kali acara hari besar keagamaan di Gereja Katedral.
Susyana menjelaskan pihaknya merasa amat terbantu
dengan adanya pengamanan tersebut.“Karena memang hal
ini sudah rutin dilakukan dalam setiap kali hari besar yaitu
Paskah maupun Natal. Jadi memang ya otomatis kami
juga merasa terbantu pengamanan di sekitar luar gereja
itu sudah ditangani oleh aparat. Kami sangat terbantu
sehingga tercipta kelancaran, untuk itu bersyukur,” kata
dia."

"Barisan Serba Guna Pemuda Ansor, organisasi sayap
kepemudaan Nahdlatul Ulama, membantu menjaga
ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta, Jumat
(19/4/2019).Mereka bergabung dengan personel TNI,
Polri, dan Satpol PP yang juga menjaga Jumat Agung
sebagai rangkaian ibadah Paskah di Gereja Katredal
Jakarta.Humas Keuskupan Agung Jakarta Susyana
Suwadie saat ditemui di Gereja Katedral Jakarta,
mengatakan pengamanan oleh TNI – Polri dan organisasi
masyarakat dilakukan di bagian luar lingkungan Gereja
Katedral.Sementara untuk pengamanan di dalam
lingkungan gereja berasal dari tim internal keamanan
swadaya umat, yang berjumlah 50 orang.“Seperti kemarin,
sekitar 60 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP.
Kemudian untuk hari ini Pemuda Ansor akan hadir 50
orang,” katanya.
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Merajut Kebersamaan
Dalam Bingkai
Kerukunan Umat
Beragama

FKUB Kab. Brebes yang selama ini berjalan dengan baik
dan bahkan pernah menjadi Icon Nasional (Kemah lintas
Agama). Keharmonisan antar lembaga sangat baik tentu
haruslah dipertahankan, paling tidak sama dengan tahun
sebelumnya. tegasnya. Ketua FKUB Brebes Drs. H. M.
Supriyono dalam kegiatan awal tersebut mengingatkan
dua Instansi yaitu Kemenag dan Kesbangpol adalah
motivator dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Perlu
adanya dukungan dari perwakilan tokoh agama, maka
koordinasi perlu dijaga bersama-sama. imbuhnya"

"Sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Dewan Penasehat
dan Anggota, mengikuti rapat perdana Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) Kab. Brebes di aula RM. Seruni,
(selasa, 23 April 2019).Athoillah. M.Si selaku Plt. Kepala
Kesbangpol Brebes dalam sambutannya mengucapkan
terima kasih kepada para tokoh agama yang sudah
berhidmat selama tahun 2018 dan menyampaikan
permohonan maaf apabila Pemerintah Kab. Brebes belum
maksimal dalam hal pendanaan. Lebih lanjut Plt. Kepala
Kesbangpol yang juga sebagai asisten I Setda Brebes
menginformasikan kenaikan anggaran FKUB di tahun
2019 sangat signifikan. Makanya mari bersama-sama
untuk lebih optimal dalam pengelolaan anggaran yang
ada, keterbukaan sangat dibutuhkan sehingga tidak ada
prasangka buruk diantara pengurus. Untuk meminimalisir
hal tersebut tentu yang pertama adalah merumuskan
program terlebih dahulu.
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"Merajut
Persaudaraan Tokoh
Lintas Agama"

“Kami mengundang 100 peserta yang terdiri dari 19
Kepala KUA, 19 Penyuluh Agama Islam, FKDT terkait,
tokoh agama serta FKUB. Dengan mengundang
narasumber yang berkompeten dari FKUB Provinsi Jawa
Tengah, Polres Grobogan dan Kepala Kemenag Kab.
Grobogan,”ungkap Kasubag TU. Sementara narasumber
dari FKUB Provinsi Jawa Tengah Iman Fadhilah dalam
materinya mengatakan Indonesia adalah negara majemuk
baik etnis, bahasa, budaya dan agamamya, sehingga harus
memperkokoh tolerasi yang sangat tinggi dalam realitas
sosial kehidupan masyarakat."

"Perlu diketahui bahwa kerukunan umat beragama
adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang
dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,
menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama
dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan
untuk mempererat tali silahturahim Pasca pelaksanaan
pemilu Pilpres-Pileg 2019, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Dialog Tokoh
Lintas Agama dengan tema Merajut Persaudaraan Pasca
Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan di Rumah Makan
Dejavu Purwodadi, Selasa (30/04).Kepala Subag TU Ali
Ichwan yang mewakili Kepala Kemenag Kab.Grobogan
membuka acara sekaligus menyampaikan materi
mengatakan tujuan kegiatan dialog tokoh lintas agama
sebagai upaya merajut dan menjalin komunikasi dalam
menjaga solidaritas kerukunan antar umat beragama. Dan
sebagai sarana membangun kehidupan yang harmonis
antar umat beragama dalam menjaga kesatuan negara
Republik Indonesia pasca pemilu.
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Pesan Perdamaian
dan Melayani Umat di
Jumat Agung

Misa Jumat Agung merupakan peringatan untuk
mengenang peristiwa Yesus wafat di kayu salib. Peringatan
ini biasanya diwarnai ibadah jalan salib. Sebelumnya
juga ada perjamuan Kudus, para jemaat dibagikan satu
potong roti tawar putih berbentuk kotak kecil dan
gelas kecil berisi anggur merah.”Ini melambangkan
pengorbanan untuk umatnya. Kematian Tuhan Yesus
Kristus mengajarkan kepada umat Kristiani, agar teguh
memberi diri bagi pelayanan kasih dan keadilan di mana
pun berada,” terangnya."

"Jumat Agung merupakan Hari Jumat sebelum Minggu
Paskah. Hari itu merupakan hari peringatan penyaliban
Yesus Kristus dan salah satu dari Hari Tri Suci. Sedangkan
rangkaian peringatan Paskah meliputi Kamis Putih, Jumat
Agung, dan misa kebangkitan Yesus yang kerap dikenal
dengan sebutan Malam Paskah. Ketiga hari ini merupakan
hari-hari penting saat menjelang Hari Paskah.Untuk misa
Jumat Agung yang dijalani umat Kristiani di Gereja Injil
di Tanah Jawa (GITJ) Kudus yang dipimpin Pendeta Herin
Kahadi Jayanto. Dia menyampaikan kepada umatnya
perdamaian itu sangat penting.”Indonesia beragam
suku, budaya, agama, dan sebagainya. Bagaimana kita
harus menempatkan diri untuk saling toleransi. Kita juga
mengingat pengorbanan Yesus menjadi pelayan umatnya.
Hal ini menunjukkan kebesaran hati dan memberikan
contoh agar hidup berdampingan itu untuk rukun, agar
damai sejahtera,” ungkapnya.
Kab Kudus
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Pesan Paskah,
Serukan Persatuan
dan Kerukunan Umat
di Tahun Politik

Romo kepala tersebut mengatakan bahwa kisah sengsara
itu tak habis pada adegan penyiksaan saja. Namun
ditutup dengan kegembiraan dan suka cita dengan proses
kebangkitan dan hidup kekal.“Kesengsaraan gambaran
permasalahan dalam hidup manusia. Sementara bangkit
dari kematian dan naik ke surga untuk menggambarkan
bahwa dibalik masalah, sengsara, penderitaan pasti ada
suka cita. Dan suka cita itu digambarkan oleh Yesus lewat
kehidupan kekal di surga,” kata Romo Bagus."

"Hari Raya Paskah yang jatuh berdekatan dengan
Pemilu 2019 menjadi momentum bagi umat Kristiani
untuk menjaga persatuan dan kerukunan antarumat
beragama. Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus.
Ribuan umat Katolik di Gereja St. Antonius Purbayan
tampak khusuk mengikuti drama penyaliban Yesus
Kristus. Dalam drama tersebut, sepenggal kisah sengsara
sang juru selamat digambarkan dengan sangat detail.
Adegan-adegan mengiris hati pun akhirnya membuat
para jemaat meneteskan air mata disela drama Paskah
tersebut.“Visualisasi itu untuk mengingatkan umat atas
kisah Yesus Kristus yang menemui ajal setelah mengalami
penyiksaan luar biasa. Kisah ini memberikan gambaran
kepada manusia bahwa masalah itu selalu ditemui
manusia. Tinggal bagaimana kita memaknai,” jelas Romo
Stavanus Bagus Aris Ruditanto SJ
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"Kemenag: Toleransi
Perekat Kerukunan
Antar Umat
Beragama"

Ditambahkannya, pemerintah memiliki kekuatan untuk
mengubah pandangan individu dengan mengambil
langkah-langkah yang dapat membantu mempromosikan
perdamaian dan harmoni serta tidak ada pemerintah
yang dapat menyangkal pentingnya toleransi dalam
bermasyarakat.“Ketika orang tidak setuju pada
masalah tertentu seharusnya mereka mengekspresikan
pendapatnya dengan cara yang hormat dan menghindari
kata-kata yang penuh kebencian dan provokatif,”
tambahnya."

"Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU)
Kementerian Agama (Kemenag) Tabalong H. Sahidul
Bakhri, S.Ag mengatakan, toleransi dan moderasi dalam
beragama adalah perekat kerukunan antar umat beragama
khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi tahun
2019.“Sangat penting jika setiap orang bisa menunjukkan
toleransi di mana ada beragam orang dari latar belakang
yang berbeda terlepas dari kelas, warna kulit, atau
kepercayaan,” ucapnya, Rabu (10/04/19). Menurutnya,
penguatan toleransi dan kerukunan di masyarakat harus
terus dipompa, baik secara formal maupun nonformal,
terlebih dalam situasi tahun politik 2019. “Masyarakat
harus diedukasi untuk bisa paham dan kebal dengan
berbagai propaganda politis yang berpotensi menimbulkan
perpecahan di masyarakat,” tandasnya pada Forum
Silaturahmi Kamtibmas yang diselenggarakan Polres
Tabalong di Hotel Jelita Tanjung.
Kab Tabalong

Kalimantan
Selatan
April

Promosi Toleransi

Negara

Kantor
Kemenag
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Cerita Kampung
Toleransi Bandung
yang Rukun Meski
Berbeda Agama

Dia menuturkan, awal mula tempat ibadah di bangun
di kawasan ini adalah Gereja Pantekosta sekitar 1933,
yang berada di depan gang tepat di pinggir jalan besar.
Setelah itu baru lah dibangun Vihara Giri Metta sekitar
1946. Sedangkan untuk pembangunan masjid sendiri
baru selesai pada 2014. Rini menuturkan, selama ini
masyarakat yang tinggal di Kampung Toleransi tidak
pernah meributkan tata cara yang dilakukan di tempat
ibadah ataupun kegiatan agama lain yang memang
dipercayai.Salah satu contoh nyata adalah ketika ada hari
peringatan tertentu yang dilaksanakan yakni ketika para
jamaah di Vihara Giri Metta tengah melakukan perayaan
hari keagamaan, masyarakat yang beragama muslim dan
kristen membantu persiapan atau kebutuhan lain yang
memang bisa dibantu."

""Kerukunan di sini dari jaman dulu, jaman orang tua kita
hingga sekarang masih pada rukun,"" ujar Rini membuka
percakapan kami di rumahnya, Minggu (7/4).

"Sebuah gapura berwarna hijau bertuliskan Masjid dan
Madrasah Al-Amanah menjadi gerbang utama untuk
masuk ke rumah-rumah penduduk yang saat ini dinamai
Kampung Toleransi. Kawasan ini berada di RT 1 dan 2,
RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Untuk
menuju rumah warga kita bisa dari Jalan Lengkong Kecil.
Menurut Ketua RW 02, Rini Ambarwulan, yang selama ini
tinggal di Kampung Toleransi. Dia pun bercerita selama
ini tidak pernah ada gesekan antarwarga yang berbeda
agama meski di kawasan ini terdapat masyarakat dengan
tiga agama yang berbeda.
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Polda Maluku Utara Menangkap anggotanya berinisial
NOS yang diduga terpapar radikalisme di Bandara Juanda
Surabaya Jawa Timur kepolisian pada Minggu (26/5/2019)
pukul 13.00 WIB

Perbedaan Itu
Ciptaan Tuhan, NKRI
Dibangun dengan
Konsensus

Polda Maluku Tangkap
Polwan Terpapar
Radikalisme
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Sedangkan tradisi ngejot dilakukan umat Kristn saat
perayaan Natal.Ketika Hari Penampanan Galungan tiba,
sejak pukul 07.00 Wita, seluruh krama banjar umat
Hindu mulai membagi makanan di setiap rumah warga
umat Kriste.Sejumlah makanan yang kerap dibagi seperti
lawar, tum, brengkes, jajan (tape jaje uli, jajan bali) sate,
nasi, be nyatnyat (be genyol), dan penyon (lawar nangka).
""Tradisi ngejot ini sudah dilakukan secara turun-temurun.
Hal ini merupakan wujud dari kerukunan beragama dan
toleransi,"" ujar Kelian Banjar Dinas Piling Kanginan, I
Wayan Agus Setiawan."

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Panglingsir
Putra Sukahet pada Senin kemarin (20/5) mengatakan
konsep menyama braya (kekerabatan) dengan semua
agama dan aliran di Bali sudah lama terjadi. Dengan
warga Tionghoa sudah terjalin sejak zaman dalem
Balingkang. Nyame Selam (Islam) sejak zaman Raja Dalem
Watu Renggong, Gelgel Klungkung.Ketika Majapahit
sudah jatuh, kerajaan Watu Renggong masih menguasai
Bali, sebagian Jawa Timur, Sumbawa dan Bone, NTT.
Menurutnya, Raja Dalem Watu Renggong memerintah
dengan bijaksana sehingga situasi “politik” di Bali damai,
rukun, aman dan sejahtera.

Kabupaten
Buleleng

44

Dari tradisi tersebut, ternyata memiliki nilai historis yang
sangat luar biasa.Tradisi ini memang selalu dilakukan
setiap Hari Raya Galungan tepatnya pada penampahan
Galungan oleh umat Hindu.

"Saling Berbagi
Makanan saat
Galungan dan Natal,
Wujud Toleransi Dua
Agama di Satu Banjar"

Namun, tradisi ngejot di banjar setempat ini berbeda
dengan kegiatan ngejot pada umumnya.Ngejot di Piling
Kanginan merupakan wujud toleransi beragama antara
warga umat Hindu dengan warga umat Kristen yang ada.

"Masyarakat Banjar Piling Kanginan, Desa Mengesta,
Kecamatan Penebel, Tabanan memiliki tradisi unik.Mereka
berbagi makanan (ngejot) setiap hari tertentu seperti hari
keagamaan.Berbagi makanan diberikan kepada tetangga,
keluarga, hingga kerabat dekat yang ada di lingkungan
Banjar Piling Kanginan.
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"Potret Langka, Sunni,
Syiah, dan Ahmadiyah
Indonesia Buka Puasa
Bersama"

Sebarkan Narasi
Kebencian Berbalut
Agama di Medsos,
Pilot Ditangkap
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Dalam unggahannya, IR menyebarkan konten ujaran
kebencian serta narasi-narasi yang yang mengandung
teror, hasutan dan menakutkan.Salah satu pesan yang
disebarkan melalui akun facebook itu yakni menghasut
masyarakat untuk melakukan perlawanan pada 22
Mei 2019 saat pengumumam resmi hasil rekapitulasi
KPU.Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP
Edy Suranta Sitepu membenarkan penangkapan
tersebut.“Benar kami telah menangkap seorang pilot
yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial,
dan melanggar UU ITE, saat ini masih kami dalami motif
pelaku menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di
medsos tersebut,” ujarnya, Minggu (19/5/2019)."

Informasi yang diperoleh IR ditangkap di Surabaya, Jawa
Timur, Sabtu (18/5/2019). Penangkapan lulusan sekolah
penerbangan di Australia itu dari hasil patroli Siber Subnit
Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.IR kedapatan
menyebarkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian
secara masif dan menyesatkan melalui akun facebook
miliknya.

"Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Barat
menangkap IR, seorang pilot maskapai penerbangan
swasta nasional. IR diringkus karena menyebarkan ujaran
kebencian (hate speech) secara masif di media sosial
(medsos).

Agus Zainal Mubarok, mewakili kelompok Sunni,
mengatakan selama ini dialog intra-Islam dibangun
atas dasar silaturahmi antar pemimpin agama. Baru kali
ini, ujarnya, dialog itu makin berkualitas karena berani
membahas inti ajaran secara terbuka.“Banyak sebetulnya
yang sudah dilakukan. Hanya memang kalau hal-hal yang
bersifat masih sensitif secara publik, kita lakukan dengan
terbuka antar tokoh-tokoh agamanya (saja),” ujarnya
kepada VOA di tengah-tengah acara."

"Potret langka ketika kelompok mayoritas Sunni di
Indonesia berbuka puasa bersama dengan kaum Syiah
dan Ahmadiyah sebagai minoritas. Syiah dan Ahmadiyah
sering dianggap sesat bagi kelompok intoleran. Namun di
Bandung, mereka bertemu dan berpuka puasa bersama.
Para pemuka agama dan jemaat dari tiga kelompok ini
mendiskusikan konsep ‘Imam Mahdi’ dalam diskusi yang
diklaim sebagai yang terbuka dan pertama dilakukan
di Indonesia, dan masuk ranah teologis. Acara “Kajian
Konsep Kemahdian menurut Mazhab-Mazhab Islam” yang
digelar di Aula Muthahari, Bandung, Senin (13/5/2019)
sore, ini juga diakhiri dengan buka puasa bersama.
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Sebar narasi
kebencian berbalut
agama, PNS Aceh
Barat ditangkap polisi

"Hina Habib Rizieq di
Facebook, Seorang
Pria di Pontianak
Ditangkap Polisi"
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Menurut polisi, EM dibawah pengaruh narkoba dan
minuman keras. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Anwar
Nasir mengatakan, pengakuan itu diperoleh dari tersangka
setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi.""Kami
sudah tes urine pelaku dan hasilnya positif. Dia mengaku
telah menggunakan narkoba selama 4 tahun terakhir,""
kata Anwar di Kalimantan Barat, Minggu (5/5/2019)."

Tabiatnya mengundang kemarahan netizen, hingga
masyarakat memancingnya untuk bertemu di luar.
Akhirnya GV yang merupakan penjual baju bekas online ini
berhasil ditemukan warga Tanjung Raya II.Seketika heboh,
warga yang telah berkumpul ada yang menginterogasi
bahkan ada yang hendak menghakiminya. Namun GV
berkali-kali membantah telah membuat postingan itu
dengan alasan akunnya diretas seseorang

"Pemilik akun berinisial GV alias Em akhirnya ditangkap
jajaran Polresta Pontianak setelah diserahkan warga
Tanjung Raya II, Pontianak Timur, Sabtu (4/5/2019)
malam. Pria kelahiran 32 tahun ini sempat membuat warga
Pontianak meradang lantaran menulis ujaran kebencian
di media sosial yakni Facebook.Dalam akun Facebooknya,
GV alias Em beberapa kali memposting ujaran kebencian
berbau SARA, seperti penghinaan terhadap agama, ulama,
dan kelompok tertentu. Dia pun mengambil gambargambar dari pemberitaan lalu diposting dengan kata-kata
hujatan.

Oknum PNS Pemkab Abdya yang bertugas di Kantor
Camat Kuala Batee tersebut ditangkap aparat kepolisian
Polda Aceh, Sabtu (25/5) sekira pukul 22.30 WIB di
rumahnya di Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa.
Aparat Kepolsian menangkap oknum PNS tersebut
lantaran yang bersangkutan telah memposting video dan
postingan kata-kata ujaran kebencian terhadap Kepala
Negera serta unsur SARA melalui akun facebook miliknya
Kasman Abdya Akun facebook Kasman Abdya tersebut
juga dianggap telah menyebarkan berita hoax dan isu-isu
provokasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan SARA"

"Seorang PNS di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Daya (Abdya) ditangkap aparat kepolisian karena
diduga telah menyebarkan ujaran kebencian di media
sosial.Informasi yang dihimpun Antara di Blangpidie,
Senin, menyebutkan, seorang oknum PNS penyebar ujaran
kebencian di medsos tersebut bernama Kasman (44),
warga Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa.
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Tebar Narasi
Kebencian Berbalut
Agama Kepada
Aparat di Medsos,
Penyiar Radio Diciduk

“Kerusuhan di Petamburan geus teu lucu settingana. Era
atuh uy anda penguasa, rakyat teu barodo jaman ayeuna
mah”."

“Edan kieu aparat keparat teh, kacida nepika make peluru
bener. Umat Islam moal mungkin nyieun rusuh mun teu
dibalakan koplok, Semoga Alloh memusnahkan anda yang
menggunakan kekuasaan untuk menindas”.

Adapun tiga postingan yang DP dengan nama akun Dian
Pardiana menjadi dasar untuk penangkapan yaitu :

Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan pelaku
sengaja menulis ujaran kebencian dengan kalimat yang
menimbulkan rasa kebencian. Ujaran itu juga menimbulkan
permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu.
Akibatnya, DP diamankan dan dikenakan pasal 45A, Pasal
28, pasal 45 dan pasal 27 UU Informasi dan Transaksi
Elektronik. Kepolisian mengamankan barang bukti berupa
telepon genggam yang digunakan untuk memposting
ujaran kebencian.""Postingan status DP ditemukan pada
Rabu 22 Mei sekitar pukul 19.00 WIB,"" ujar Hartoyo
melalui pesan singkat, Jumat (24/5).

"Warga Jatinangor, Sumedang berinisial DP yang
berprofesi sebagai penyiar radio di Kota Bandung diciduk
aparat Polres Sumedang. Pria berusia 31 tahun itu diciduk
karena menebar ujaran kebencian di media sosial (medsos)
beberapa waktu lalu.Ujaran kebencian yang dituliskan
menyangkut aparat saat berada di kerusuhan 21 Mei yang
terjadi di Jakarta. Berdasarkan informasi yang diperoleh,
pelaku menuliskan tentang aparat dengan nada menghina
dan mengucapkan sumpah serapah pada saat kerusuhan
di Jakarta 21 Mei kemarin. Tulisan tersebut ditulis dengan
menggunakan bahasa Sunda.

Kab Sumedang

Jawa Barat

Mei

Penegakan hukum

Negara

Polri

Posting Hoax Kapolri
Perintah Tembak
Tempat Meski Cucu
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Bentuk Provokasi
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""Saya memohon kepada semua umat untuk
menghentikan 'postingan' (unggahan) di media sosial yang
berisikan segala bentuk aksi anarkis, karena hal itu hanya
akan menularkan kepanikan bagi khalayak ramai, dan
pada sisi lain menambah semangat bagi para perusuh,""
tuturnya."

Ia berharap pemerintah dan aparat keamanan untuk di
satu sisi memberikan jaminan keamanan pada masyarakat
dan pada sisi lain juga dapat bertindak persuasif kepada
rakyat yang terprovokasi dengan pendekatan kultural.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak
menyebarluaskan unggahan yang berisikan tindakan
anarkis.

""Kiranya segala masalah yang dikemukakan dapat
ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku,"" tuturnya.

"Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
(PGI) Gomar Gultom mengimbau semua pihak untuk
menghentikan segala bentuk provokasi yang hanya
berdasar pada asumsi-asumsi atau berdasar pada
kepentingan-kepentingan.""Saya mengimbau masyarakat
untuk tidak terpancing dengan berbagai informasi dan
provokasi yang dapat memicu kerawanan sosial,"" kata
di Jakarta, Rabu (22/5/2019).Ia mengimbau seluruh
masyarakat agar tetap tenang dan menghadapi segala
persoalan secara proporsional dengan menyerahkannya
kepada instansi yang berwenang.

AKBP Muryanto menjelaskan, Hardianor diringkus di
kediamannya Sabtu (25/5) sekitar pukul 23.00 Wita.
Dia dijemput polisi setelah Tim Patroli Cyber Bidhumas
Polda Kalteng menemukan akun Facebook dengan nama
Nuy banyak mengunggah hoaks dan ujaran kebencian
terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hingga
saat ini Hardianor masih diperiksa di Subdit Cyber Crime
Ditreskrimsus Polda Kalteng. Saat diperiksa, dia meminta
maaf dan mengakui perbuatannya sudah dilakukan sejak
enam bulan lalu. Dia mengaku hanya membagikan berita,
foto, dan video yang dia dapat dari akun-akun Facebook
lainnya."

"Hardianor alias Nuy alias Annoy (23) ditangkap polisi
gara-gara mengunggah informasi hoax alias bohong dan
ujaran kebencian lewat akun Facebook-nya. Dia hingga
saat ini masih diperiksa polisi.""Masih diperiksa intensif.
Tadi malam baru diamankan,"" kata Kasubbidpenmas
Bidhumas Polda Kalteng AKBP Muryanto saat dihubungi
lewat telepon, Minggu (26/5/2019).
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Gereja Katedral
Siapkan Parkir Bagi
Ribuan Jemaah
Tarawih Akbar di
Istiqlal

Dia memprediksi akan ada sebanyak 10 ribu jemaah
yang hadir di Tarawih Akbar tersebut, jumlah itu diukur
dari jumlah yang disediakan oleh Pemprov DKI di Masjid
Istiqlal.""Kalau dari takjilnya untuk 10 ribu orang. Tapi
saya yakin lebih banyak, pasti padat,"" ucapnya.Untuk
memperlancar jalannya acara Tarawih Akbar ini, Masjid
Istiqlal juga sudah beberapa kali melakukan rapat dengan
pejabat Pemprov DKI untuk menurunkan anggota Dishub
dan Satpol PP.""Ini kan dibantu dinas perhubungan kami
udah kordinasi. Keamanan udah Satpol PP yang punya
wilayah, kepolisian udah koordinasi juga,"" katanya."

Selain halaman Gereja Katedral, jemaah juga akan
diarahkan untuk menggunakan halaman parkir Lapangan
Banteng, Hotel Borobudur, dan Kementerian Agama yang
letaknya tak jauh dari Masjid Istiqlal.""Paling nanti jemaah
ada yang parkir di depan lapangan Banteng di Hotel
Borobudur keliling sana itu,"" katanya.

"Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Tarawih Akbar di
Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019).
Acara ini diprediksi akan dihadiri lebih dari 10 ribu
jemaah. Untuk itu, Gereja Katedral membuka halaman
parkirnya untuk para jemaah tarawih nantinya.Kepala
Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul
Salam mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Gereja
Katedal yang terletak di seberangnya untuk menggunakan
lapangan parkir gereja.""Iya kalau Katedral pasti, tetangga
kami, satu keluarga kami. Enggak masalah,"" kata Abu saat
dikonfirmasi, Rabu (8/5/2019).
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Potret Toleransi:
Gereja Katedral Bogor
Gelar Buka Puasa

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, yang turut hadir
dalam kegiatan tersebut menganggap kebersamaan
antarumat beragama ini sebagai lambang persatuan di
Kota Bogor. Persatuan ini, menurutnya, tengah diupayakan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ketika tensi politik
sedang tinggi.""Ada pesan dari Kang Bima (Wali Kota
Bogor), bahwa beberapa hari terakhir Muspida berusaha
keras untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Terutama pada 22 Mei dalam rangka menetapkan hasil
Pilpres,"" kata Dedie."

Menurut dia, undangan berbuka puasa bagi umat
Islam ini sebagai upaya saling mendukung kebebasan
beribadah antar agama. Karena keberagaman beragama
dianggapnya sebagai hal yang membuat negara Indonesia
tetap eksis.""Kita sebagai umat beragama memang saling
mendukung satu sama lain. Artinya kalau kita hidup
beragama dan beriman, kalau tidak diungkapkan secara
eksplisit maka keberimanan kita menjadi tidak nyata,""
tuturnya.

"Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK)
Paroki BMV Katedral Bogor menggelar buka puasa
bersama umat islam Bogor, dengan tema 'Perbedaan
Adalah Keindahan' di Gereja Katedral Jalan Kapten
Muslihat Kota Bogor Jawa Barat, Senin (20/5).""Saya amat
berterima kasih kepada saudara-saudari yang beragama
Islam, menerima undangan kami buka puasa di tempat
ini. Mari kita menghormati satu sama lain,"" ujar Uskup
Keuskupan Bogor, Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM saat
memberikan sambutan.
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Muhammadiyah
Terapkan Gerakan
Tengah Sebagai
Pencerah

Piagam Madinah juga menunjukkan sikap toleransi dan
moderat Nabi Muhammad. Di mana Nabi mengakui
keberadaan Yahudi dan menyantuninya.Di samping itu,
menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul
Mu'ti, indeks kerukunan antar umat beragama di Indonesia
sudah sangat maju, yaitu di atas angka 70.""Tapi fenomena
sebaliknya terjadi, yaitu intoleransi yang tinggi di internal
umat beragama. Misalnya konflik antar kelompok di dalam
Islam. Konflik umat Islam sangat terbuka,"" ujar Abdul
Mu'ti."

"Perbedaan bukan halangan untuk membangun peradaban
umat dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya,
Muhammadiyah menerapkan konsep Umatan Wasathan
yang merupakan gerakan tengah yang berorientasi
pada pencerahan.Ketua PP Muhammadiyah Dadang
Kahmad mengatakan membangun masyarakat tengah
telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Piagam
Madinah. Piagam itu berisi 47 pasal dan terdapat prinsip
Wasathiyah.Dalam konteks kekinian di Indonesia, prinsip
Wasathiyah tercermin dalam pedoman Muhammadiyah.
Prinsip itu menjunjung perdamaian dan persatuan.""Jadi,
ada sistem sosial yang saling menopang, menjadi
bangunan yang saling memperkuat, tidak saling
memusuhi. Persoalan menyangkut kepentingan bersama
diputuskan secara demokratis,"" kata Dadang, Senin, 13
Mei 2019.
Kota
Yogyakarta
DI Yogyakarta

Mei

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Promosi Toleransi

Non Negara

Non Negara

PP
Muhammadiyah

PP
Muhammadiyah
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Tokoh Lintas Agama
Serukan Kerukunan
Umat Beragama

Pria yang menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi dan
Kesatuan Bangsa PHDI Pusat ini menuturkan, pemilihan
merupakan sebuah hak dan kewajiban warga negara.
Oleh karena itu, kemungkinan ada pemilih yang berbeda.
Namun semua umat Tuhan adalah bersaudara.Hal ini
sesuai dengan ajaran dalam agama Hindu, Vasudheva
Kutumbakam. Untuk itu, usai pemilu semua harus
bergandengan tangan serta tetap menjaga persatuan
dan kesatuan. Ia pun, meminta kepada umat Hindu
menjalankan swadarmanya. Yakni kembali ke bidang
masing-masing setelah pemilu selesai. Plus menjaga
kebersamaan dan persatuan.""Mengenai hasil pemilu,
mari kita serahkan kepada pihak terkait dan tunggu
pengumumannya,"" jelas Udayana Sangging."

"Tokoh lintas agama dari dari PHDI Pusat, KWI, PGI,
Permabuddhi, Matakin, MUI, NU, Muhammadiyah dan
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama
Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyerukan agar
masyarakat di seluruh Indonesia merawat kerukunan
antar umat beragama pasca pemilu serentak.Menurut
Perwakilan dari PHDI Pusat Nyoman Udayana Sangging,
sebagai majelis agama Hindu mereka telah mengirim surat
edaran kepada umat Hindu di seluruh nusantara sebelum
pemilihan agar berdoa di Pura masing-masing demi
kelancaran dan kedamaian pemilu serentak.""Di Jakarta
ada di beberapa tempat. Salah satunya doa bersama di
Pura Rawamangun, Jakarta Timur. Kami mendoakan agar
pemilu berjalan tertib, tidak ada masalah, tenang dan
damai,"" ujar Udayana Sangging di Cikini, Jakarta Pusat,
Kamis (2/5).
Kota Jakarta
Pusat
DKI Jakarta

Mei

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Negara

Non Negara

UKP-DKAAP

Sekelompok
Tokoh Lintas
Agama
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"Pasca Waisak, Vihara
Hemadhiro Adakan
Buka Bersama dan
Santunan Yatim Piatu"

""Acara bukan pada hari ini semenjak vihara belum jadi
setiap tahun terus mengadakan buka puasa sebagai
bentuk toleransi diantara kita. Hari besar Waisak, terjadi
pada saat umat Muslim melaksanakan ibadah Puasa.
Ini membuktikam alam memberikan contoh bahwa di
NKRI begitu harmonis hidup beragama. Sebagai bentuk
kerukunan contoh nyata dan saling bahu membahu,""
ujarnya dalam sambutan.Senada dengan Lurah
Kapuk, Ujang Sungkawa ungkapkan bahwa kegiatan
ini perlu dilakukan sebagai wujud keharmonisan dan
toleransi.""Kegiatan ini sangat bagus, perlu ditingkatkan
dan dilakukan sebagai wujud dari toleransi beragama agar
kehidupan semakim harmonis dan selalu rukun,"" ujar
Ujang Sungkawa."

"Vihara Hemadhiro adakan Buka Bersama dan Santunan
Anak Yatim Piatu. Momentum pasca Waisak, kegiatan ini
dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama
di sekitar Vihara Hemadhiro Mettavati.Serangkaian
kegiatan diawali dengan memberikan santunan Yatim Piatu
dilanjutkan dengan buka bersama dan Sholat Berjamaah.
Hal ini agar antar umat beragama semakin rukun dan tetap
toleran, seperti yang dikatakan oleh Romo Asung (Ketua
Vihara Hemadhiro Mettavati).
Kota Jakarta
Barat
DKI Jakarta

Mei

Praktik Toleransi

Non Negara

Komunitas
Budha
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Pemerintah Nilai
Pancasila Ampuh
Tangkal Radikalisme

Paham radikalisme, papar Sujatmiko, selalu pasang-surut,
dan pandai mengikuti perkembangan.Radikalisme, baik
secara offline lewat pertemuan-pertemuan, dan online,
yang massif di dunia maya ini terus bergerak.Meski
demikian, pada prinsipnya, paham ini selalu memanfaatkan
kondisi nasional yang kritis. ""Tidak ada, kalau dalam dunia
pendidikan, satu kampus-pun, tidak ada satu pendidikanpun di Indonesia ini yang imun (kebal) terhadap paham
radikalisme dan terorisme.Betul-betul mereka masuk
dalam berbagai lini. Ini betul-betul tantangan,"" sebut
pejabat berpangkat Kolonel ini."

""Apalagi tidak sama agamanya pasti dibilang kafir. Sama
agamanya-pun kalau tidak sesuai dengan aliran mereka
dibilangnya murtad,"" ujar Sujatmiko dalam diskusi
""Kita Indonesia, Kita Pancasila"" di kantor Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Jakarta (28/5/2019).

Rentan terpapar, dalam konteks ini, berarti mereka yang
dekat dengan akses, mempunyai komunikasi, saluran
media dan sebagainya.Radikalisme sendiri, menurut
keterangan Kasubdit kontra propaganda direktorat
pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT), Sujatmiko, meliputi empat hal yaitu anti-Pancasila,
anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), antiKebhinekaan dan menganut paham takfiri atau mengkafirkafirkan orang.

"Radikalisme, begitu pula terorisme, akan masuk ke
dalam masyarakat atau golongan masyarakat yang rentan
terpapar.

Kpta Jakarta
Selatan
DKI Jakarta

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Negara

Kemenko
Polhukam

BNPT
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Ikhtiar PP IPNU
Cegah Radikalisme
dan Kenakalan
Remaja

Gerakan radikalisme belum menemukan jalan menurun.
Berbagai aksi dan persebaran ideologinya masih
terus berlangsung dalam beberapa kurun. Bahkan
benihnya sudah ditanam di benak siswa usia belasan
tahun. "Persoalan yang muncul, mengapa bibit-bibit
radikalisme bisa masuk pada kalangan pelajar? Dan
bagaimana strategi agar mampu mencegah pemahaman
radikalisme memengaruhi cara berpikir pelajar saat
ini?" Kata Imaduddin Abdillah, Wakil Ketua Umum
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU),
kepada NU Online pada Ahad di Jakarta (19/5). Hal ini,
menurutnya, menjadi PR besar dan fokus pembahasan
bagi masyarakat, terutama bagi organisasi kepelajaran
seperti IPNU. Selain masalah radikalisme, IPNU juga,
lanjut Imad, menyoroti kenakalan remaja khususnya
pelajar. Kenakalan ini salah satunya dipicu oleh minuman
keras atau minuman beralkohol. Mengutip, Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, Wakil
Ketua Umum PP IPNU itu mengungkapkan umur mulai
minum alkohol terutama pada usia 15-19 tahun pada
pria sebesar 70 persen dan wanita 58 persen. Sementara
pada usia 20-24 tahun, pria yang mengonsumsi alkohol
sebanyak 18 persen dan wanita 8 persen. "Pendapat dari
kebanyakan remaja yang mengkonsumsi miras, mengapa
dia suka mengkonsumsi minuman keras alasannya karena
saat itu dia galau atau ada masalah sehingga langsung
minum-minuman keras agar hilang sedikit masalah
dalam hidupnya, walaupun hanya sementara tapi bisa
menenangkan pikirannya," jelasnya. Ia menyebut bahwa
minuman keras atau minuman beralkohol kini bukanlah
hal yang tabu lagi di kalangan masyarakat terutama pada
kalangan pelajar. Bahkan, lanjutnya, peredarannya pun
sudah tak terkendali.
Kota Jakarta
Pusat
DKI Jakarta

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Non Negara

Lembaga/
Banom NU

Begini Cara
Mencegah Anak dari
Paham Radikalisme

Cegah Paham
Radikalisme, Polsek
Belitang Lakukan
Bimbingan Kepada
Warga
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Sementara itu, Kapolsek Belitang Ipda Agus Junaidi
membenarkan seringnya dilakukan sambang dan binluh
terhadap warga masyarakat sehingga terjalin komunikasi
dan kerjasama yang baik.""Kita berharap akan tercipta
lingkungan yang kondusif serta memelihara tali silaturahmi
antara masyarakat dengan pihak Kepolisian, apabila
terjadi gangguan kamtibmas segera ditindaklanjuti,"" kata
Kapolsek."

"Polisi secara intens melakukan sambang sekaligus
sosialisasi pembinaan dan penyuluhan (Binluh) kepada
warga. Seperti halnya yang disampaikan Kanit Binmas
Bripka Suprianto dalam kunjungannya ke kantor
Kecamatan Belitang pada Rabu (29/5/2019) pagi.Dalam
kunjungannya Bripka Suprianto menyampaikan terkait
Kamtibmas, di antaranya agar warga berperan aktif
bahu-membahu bersama Polisi.Sehingga menciptakan
lingkungan yang bebas dari kejahatan, termasuk bebas
dari kejahatan Terorisme dan Paham Radikalisme,
kejahatan 3C (Curat, Curas, Curanmor).""Kita juga
sampaikan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan
memberikan himbauan agar tidak membuka lahan dengan
cara membakar hutan,"" ujar Bripka Suprianto.

""Hasilnya terlihat sikap eksklusif yang muncul masyarakat
seperti tolerasi bersyarat. Tumbuh benih-benih eksklusif
dalam beragama,"" katanya."

Peran serta para guru, kata Mukhtasar sangat penting
untuk menanamkan karakter yang sesuai dengan nilainilai Pancasila. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
FKPT DIY, katanya, berdasarkan pemetaan narasi seperti
ekstrimisme, radikalisme, fundamentalisme, islamisme,
bahkan terorisme muncul benih-benih intoleransi di DIY.

"Usia anak-anak rentan terpapar berbagai paham
radikalisme. Untuk mencegahnya, perlu peran serta
orangtua dan guru untuk menanamkan nilai-nilai
Pancasila kepada anak-anak sejak dini.Kepala Forum
Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY, Prof.
Mukhtasar Syamsuddin mengatakan anak-anak usia
dini rentan dirasuki paham-paham yang selama ini
dinilai bertentangan dengan Pancasila. FKPT akan
melibatkan kalangan guru sejak PAUD hingga SMA untuk
menanamkan nilai-nilai Pancasila.""Anak-anak ini yang
masih sangat bersih, perlu diisi dengan materi yang bersih
dari paham-paham radikalisme. Guru bisa mengajak
mereka untuk menolak paham-paham radikalisme,""
katanya di sela-sela kegiatan workshop ""Harmoni dari
Sekolah"" yang digelar FKPT DIY bersama puluhan guru di
DIY, Kamis (9/5/2019).

Kab Sekadau

Kota
Yogyakarta

Kalimantan
Barat

DI Yogyakarta

Mei

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Non Negara

Polres

FKPT

"BNPT dan FKPT
Jabar Perkuat
Pemahaman
Antiradikal-terorisme
Para Guru"

Mendikbud Bicara
Pencegahan
Radikalisme di
Sekolah
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""Pemerintah khususnya Kemendikbud bersama dengan
Kementerian Agama, karena memang domain pendidikan
kita ada sekolah dan madrasah, terus sistem kita, caracara kita mengatasi agar jangan sampai praktek tidak baik,
terutama pemikiran dan paham yang berbahaya yang
ancam ideologi nasional itu, bisa diatasi,"" kata Muhadjir di
Kantor Pusat Kemendikbud, Jakarta, Kamis (2/5/2019).Ia
pun menyebut, dalam upaya mengatasi maupun mencegah
penyebaran paham-paham yang dianggap berbahaya
itu, Kemendikbud tidak dapat bekerja sendiri, melainkan
butuh dukungan dari banyak pihak."

"Isu radikalisme atau terorisme selalu berkaitan
dengan ruang lingkup sekolah maupun kampus
sebagai tempat belajar banyak hal. Dalam momen Hari
Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, Kamis
(2/5/2019) bagaimana pemerintah menyikapi isuisu tersebut?Ditemui usai menjadi pembina upacara
peringatan Hardiknas, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan isu tersebut
belumlah seutuhnya mereda. Oleh karenanya pihaknya
terus melakukan berbagai upaya pencegahan.

Menurut Ketua FKPT Jabar, Yaya Sunarya SH MM, saat
ini informasi paham radikal terorisme ke pelajar semakin
gencar melalui media sosial, guru, maupun sistem
pembelajaran di dalam dan luar kelas.Yaya memaparkan
Hasil Survei yang dilakukan oleh Subdirektorat
Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan. Survei
menunjukan bahwa para pelajar (generasi milenial) tidak
memiliki bekal pemahaman keagamaan yang kuat, untuk
memperoleh pemahaman keagamaan."

"BNPT dan FKPT Jawa Barat akan mengadakan seminar
Integrasi Nilai-nilai Agama dan Budaya di Sekolah Dalam
Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan melalui FKPT,
di Masion Pine Hotel Kotabaru Parahyangan, Kamis
(23/5/2019).Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas
guru kelas TK/PAUD dan Guru Pendidikan Agama di
tingkat SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat dengan
pemahaman antiradikal terorisme beserta cara – cara
praktis pencegahan penyebaran paham radikal terorisme
melalui proses pembelajaran dan penguatan pada
pemahaman terhadap nilai-nilai kebudayaan.

Kota Jakarta
Selatan

Kota Bandung

DKI Jakarta

Jawa Barat

Mei

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Non Negara

Negara

Mendikbud

FKPT

BNPT
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Polri Klaim Berhasil
Deradikalisasi
Puluhan Teroris

Iqbal masih merahasiakan angka pasti mantan teroris
yang diklaim telah dideradikalisasi Polri. Namun dia hanya
menjelaskan Polri merupakan bagian dari salah satu unsur
untuk menjalankan Program Deradikalisasi yang digagas
oleh BNPT.""Jumlahnya banyak, saya belum bisa sebutkan
sekarang. Ada banyaklah itu. Lebih dari puluhan. Tapi kita
sudah banyak berhasil deradikalisasi sudah banyak yang
membantu kita,"" katanya."

"Polri mengklaim pihaknya telah berhasil melakukan
deradikalisasi puluhan kombatan ISIS dan
memanfaatkannya untuk membantu Densus 88
Antiteror.Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen
Muhammad Iqbal mengungkapkan pihaknya bersama
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait akan
terus membantu mantan teroris yang berencana kembali
ke jalan yang benar.Menurut Iqbal, ada SOP yang harus
diterapkan seluruh stakeholder dalam rangka meluruskan
jalan mantan teroris di Indonesia.""Prinsipnya kami akan
menyambut baik setiap warga negara, mantan teroris
yang ingin kembali ke jalan yang benar. Kita harus cerdas
menanggapi itu sudah ada SOP-nya,"" tuturnya, Kamis
(16/5).
Kota Jakarta
Selatan
DKI Jakarta

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Negara

Polri
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Menengok Pondok
Pesantren yang
Didirikan Mantan
Teroris di Deli
Serdang

""Melihat banyaknya anak-anak eks teroris yang tidak
sekolah atau putus sekolah bahkan menjadi buruh anak,
tentunya ini membahayakan karena mereka bisa jadi
mengikuti jejak langkah orang tuanya yang salah,"" ungkap
Ghazali, Rabu (8/5). Ghazali mengatakan, tantangan
yang dihadapi pada awal memulai pesantren ini datang
dari masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang
curiga dengan didirikannya pesantren yang menampung
anak-anak mantan teroris tersebut. ""Ketika kita sudah
memulai tahun pertama, kita didukung dan diberikan
support oleh pihak keamanan dan negara dalam hal ini
oleh BNPT (badan Nasional Penanggulangan Teroris) yang
tertarik dengan ide-ide yang kita buat, sehingga mereka
membantu dengan sepenuhnya termasuk membangunkan
kelas dan masjid,"" jelasnya."

Dia ingin membimbing anak-anak mantan terorisme yang
kerap menjadi korban atas perbuatan keji yang dilakukan
kedua orang tua, sehingga menimbulkan rasa dendam
lantaran ketidakpahaman dan dikucilkan dari lingkungan,
bergelut dalam batin setiap anak yang mengetahui bahwa
orang tuanya adalah teroris.

"Pondok tersebut Al-Hidayah, termasuk satu model
pondok pesantren yang terbilang unik di Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara. Didirikan tahun 2015 oleh
seorang mantan pelaku teroris bernama Khairul Ghazali
alias Abu Ahmad Yasin, yang sempat divonis enam tahun
atas tindak pidana perampokan Bank CIMB Niaga pada
Agustus 2010.Pondok pesantren ini merupakan buah hasil
keinginan kuat Ghazali untuk memutus mata rantai paham
radikalisasi.

Kab Deli
Serdang

Sumatera
Utara
Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Non Negara

Pondok
Pesantren
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Pimpinan BNPT
Silaturahmi ke
Yayasan Lingkar
Perdamaian

Kepala BNPT berharap apa yang dilakukan oleh YLP ini
bisa menjadi embrio yang bagus karena YLP ini telah
menjadi rujukan dan role model oleh dunia internasional.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terorisme ibarat virus yang
sangat mematikan. Oleh karena itu dibutuhkan metode
dan vaksin khusus dalam melawan dan menangkalnya."

Suhardi Alius menjelaskan, silaturahmi ke YLP tersebut
merupakan upaya dirinya dalam membangun rasa
kekeluargaan dengan mantan napiter seiring memasuki
Ramadan. Menurutnya, kekeluargaan harus tetap dijaga,
dan ke depan tetap memberikan manfaat positif dalam
upaya penanggulangan terorisme.“Mereka adalah mantan
napiter yang sudah baik, beserta keluarganya dan menjadi
saudara-saudara kita, dan ini dalam rangka menyambut
Ramadan,” ujar Suhardi Alius

"Pimpinan BNPT silaturahmi ke Yayasan Lingkar
Perdamaian (YLP) di Dusun Tenggulun, Kecamatan
Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat
(3/5/2019). Silaturahmi dipimpin langsung Kepala BNPT,
Komjen Pol Suhardi Alius.Seperti diketahui, YLP berisi
para mantan napi teroris dan mantan kombatan dalam
kasus terorisme. Yayasan ini dipimpin Ali Fauzi Manzi, adik
kandung terpidana seumur hidup Ali Imron dan terpidana
mati Muklas alias Ali Gufron dan Amrozi dalam kasus
bom Bali I.Kepala BNPT dan rombongan juga silaturahmi
kepada terpidana 20 tahun penjara dalam kasus yang
sama, Umar Patek, yang sedang menjalani masa pidananya
di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo.
Kab Lamongan

Jawa Timur

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi
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Negara

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

BNPT
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Puluhan Mantan
Napiter Buka Puasa
Bersama di Lapas
Porong

Sementara Direktur Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi
mengungkapkan kedatangannya dan para mantan teroris
lain untuk berempati. Yakni memberikan support untuk
napiter, khususnya yang belum mendapatkan grasi dan
remisi. Apalagi, masih ada 3 napiter yang mendapat
hukuman seumur hidup.“Kami aktif melakukan advokasi
untuk mereka yang memang sudah benar-benar kembali
ke NKRI. Kami selalu mengingatkan rekan-rekan jangan
pernah lupa kepada rekan-rekan yang masih di dalam
Lapas. Kalau makan enak, jangan lupa sama kawan-kawan
yang masih di dalam Lapas. Untuk itu, setiap bulan kami
urunan dan berbagi dengan ikhwan-ikhwan sekalian,”
ungkapnya."

Kabid Pembinaan, Sumardi mengaku senang dengan
kedatangan pihak Lingkar Perdamaian. Menurutnya,
kegiatan ini bisa jadi support yang baik bagi napiter yang
ada. Apalagi, kegiatan ini sudah berlangsung rutin selama
beberapa tahun ini.“Kami harap hubungan baik ini bisa
berlangsung secara terus-menerus,” katanya.

"Suasana guyub rukun menghiasi buka puasa bersama
mantan narapidana teroris (napiter) di Lapas Kelas I
Surabaya di Porong, Sidoarjo, Senin (20/05/2019) petang.
Sebanyak 23 mantan napiter ini berbaur bersama 4
napiter binaan Lapas Kelas I Surabaya.Kegiatan ini dinisiasi
Yayasan Lingkar Perdamaian bekerja sama dengan pihak
Lapas. Bahkan Direktur Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi
membaur bersama Kabid Pembinaan, Sumardi dan Kepala
KPLP, Taufik Rahman.

Kab Sidoarjo

Jawa Timur
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"Tunjukkan Toleransi
Beragama, Istri
Gusdur Sahur di
Wihara Bogor"

Wanita Katolik
Sengaja Order Piza
buat Buka Puasa
Driver Ojol Sekeluarga
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Saat si driver mengucapkan selamat berbuka puasa,
ternyata si penumpang tersebut bukanlah beragama Islam
melainkan Katolik. ""Saya Katolik mas,"" kata Agnes. Sang
driver tampak terkejut dan meminta maaf."

Sang driver ojol girang bukan kepalang. Berulang kali ia
mengucapkan terima kasih kepada penumpang baik hati
itu. Bahkan si penumpang berjanji untuk memberikan
bintang 5 kepada driver tersebut.""Kalau sudah dibeli nanti
klik konfirmasi makanan sudah dikirim saja. Nanti saya
kasih bintang 5,"" ungkap si pengorder.

"Seorang pengorder sengaja memesan penganan khas
Italia, piza melalui driver ojek online, hanya agar si
pengojek dan keluarga bisa berbuka puasa Ramadan
dengan makanan tersebut.Kisah mengharukan ini viral
setelah diunggah akun Instagram @dramaojol. Penumpang
bernama Agnes Claudia memesan seloyang piza untuk
menu berbuka puasa sang driver ojol.Awalnya, driver ojol
tersebut tak percaya, namun si penumpang mengatakan
ia benar-benar ingin berbagi kebaikan selama bulan
Ramadan.""Mas itu pizanya buat mas dan keluarga buka
puasa. Tidak perlu diantar ke alamat mana-mana. Cuma
mau berbagi kebaikan saja mas di bulan puasa semoga
bermanfaat,"" kata si penumpang dalam pesan aplikasi
ojek online seperti dikutip Suara.com, Rabu (8/5/2019).

""Merajut tali persaudaraan yang lebih erat di antara anak
bangsa, itu tujuannya. Agar saudaranya yang beragama
Islam bisa melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya,""
ujar Sinta.Sinta berharap, bukan hanya kebersamaan
antaranak bangsa yang kian rekat, melainkan juga saling
menyayangi dan menghormati dalam hal beribadah
maupun aktivitas positif lainnya.""Karena itu saya
mengajak semuanya untuk menyelenggarakan ini sebagai
ungkapan rasa persaudaraan, rasa saling menyayangi,
saling menghormati,"" kata Sinta."

"Sinta Nuriyah, istri mendiang Presiden keempat KH
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melaksanakan
sahur bersama di Wihara Dhanagun Kota Bogor Jawa
Barat, Selasa (7/5/2019), untuk menunjukkan toleransi
antarumat beragama.""Saya menyadari bahwa kita ini
tinggal di negara Republik Indonesia yang masyarakatnya
majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama.
Kita punya semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbedabeda tapi satu,"" ujar Sinta di Bogor, usai acara tersebut.
Pada kegiatan bernama ""Sahur Keliling 2019"" itu, Sinta
mengajak anak jalanan, kaum duafa, serta anak yatim
piatu untuk santap sahur bersama diselingi tausiyah dan
marawis.Menurut dia, kegiatan itu bermaksud merekatkan
kebersamaan meski dalam keberagaman.
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Pameran Foto
Bhinneka Tunggal Ika
Digelar di Slowakia

Dubes RI untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso, dalam
sambutan pembukaan pameran foto menyampaikan
ucapan terima kasih atas dukungan dari pihak
universitas dan Pavol Demes sehingga pameran foto
ini dapat terealisasi.“Sangat penting bagi Indonesia
menginformasikan kepada publik Slowakia khususnya
generasi muda Slowakia untuk mengenal Indonesia
sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia
dan menjaga toleransi beragama. Diharapkan melalui
pameran ini dapat diberikan pengertian bahwa setiap
agama membawa ajaran kebaikan sehingga tidak perlu
ada sentimen terhadap agama tertentu,” ujar Adiyatwidi
Adiwoso melalui siaran pers, Kamis (2/5/2019)."

"KBRI Bratislava di bekerja sama dengan Constantine
the Philosopher University di Nitra, Slowakia,
menyelenggarakan pameran foto hasil karya Pavol
Demes, mantan Menteri Luar Negeri Slowakia,
mengenai kehidupan beragama di Indonesia denga
tema “Indonesia: Unity in Diversity”.Foto yang dalam
Pameran yang berlangsung sejak 24 April 2019 hingga
10 Mei mendatang itu merupakan foto-foto koleksi Pavol
Demes saat kunjungan ke Indonesia pada April 2019
dalam rangka mempelajari secara langsung kehidupan
beragama di Indonesia yang memiliki keragaman budaya,
agama, dan ras. Terdapat kurang lebih 75 foto yang
ditampilkan untuk menggambarkan kehidupan beragama
di Indonesia.
Slowakia
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Dewan Adat Dayak
Singkawang:
Perbedaan Itu
Anugerah, Damai Itu
Indah

Ini adalah rangkaian kebersamaan masyarakat Kota
Singkawang untuk bersama-sama menjaga dan merajut
Kota Singkawang sebagai kota tertoleran.""Marilah kita
bersahabat dan berbuat untuk bergandengan tangan
menjaga dan memelihara Kota Singkawang sebagai kota
tertoleran,"" ajaknya.Hal senada diungkapkan Ketua
MUI Kota Singkawang Muhlis. Ia mengapresiasi kegiatan
ini dengan baik.Ia berharap mudah-mudahan melalui
kegiatan ini yang dilaksanakan dalam bulan ramadan dapat
memberikan keberkahan kepada masyarakat."

"Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Singkawang,
Stepanus mengajak bersama-sama menghargai pilihan
pasca pemilu serentak 2019.Pilihan boleh beda, tetapi
tetap bersaudara dengan berlandaskan UUD 1945,
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.""Kita yakin
dengan keberagaman dan kebersamaan ini bahwa
perbedaan itu anugerah, damai itu indah,"" katanya, Senin
(20/5/2019).Ia juga mendukung kegiatan silaturahmi
sekaligus buka puasa bersama yang diinisiasi Polres
Singkawang di Hotel Dangau, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan
Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Sabtu (18/5/2019)
lalu.
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Perkokoh Persatuan,
PMII di Situbondo
Gelar Dialog
Kebangsaan

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Awan Hariyono,
dalam dialog tersebut menyampaikan, bahwa Indonesia
memiliki kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri
berbagai macam suku, adat, agama, dan Bahasa.""Dengan
Pancasila sebagai landasan negara sehingga semua
perbedaan itu disatukan sebagai kekuatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam kehidupan
sehari-hari tentulah toleransi tidak dapat dipisahkan,""
ungkapnya."

""Sebagai generasi masa depan, kita wajib melestarikan
budaya yang santun dan bermartabat serta terus
memperkokoh persatuan dan toleransi di tengah tengah
masyarakat yang majemuk ini,"" katanya.

"Pasca hiruk pikuknya situasi Nasional yang mendebarkan
usai Pemilu pada 17 April 2019, hingga lahir aksi 22Mei,
Pengurus Komisariat PMII STKIP PGRI Situbondo
menyelenggarakan Dialog Kebangsaan yang digelar di
Gereja GKJW Situbondo, Jumat (24/5/2019).Acara yang
mengusung tema ""Pembela Bangsa, Penegak Agama""
teraebut, dihadiri oleh semua kader PMII Situbondo dan
Aliansi pemuda Lintas agama.Sebagai Keynote Speaker
pada kegiatan tersebut yaitu, Kapolres Situbondo AKBP
Awan Hariono, dan Dandim 0328 Situbondo, Letkol Inf
Ahmad Juni Toa.Ketua Pengurus Komisariat PMII STKIP
PGRI Situbondo, Tolak Ali mengatakan, bahwa pihaknya
ingin mengajak para pemuda khususnya kaum milenial
terus memperkokoh persatuan dan memperkuat toleransi
antar umat beragama di Situbondo.
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"Membangun Kasih
dan Toleransi dalam
Perayaan Waisak di
Candi Muara Takus"

Candi ini dipercaya adalah peninggalan kerajaan
Sri Wijaya, merupakan salah satu kerajaan HinduBuddha. Dan salah satu upaya dalam melestarikan dan
memperkenalkan kepada dunia, bahwa di Candi Muara
Takus pernah ada sebuah kerajaan yang pernah berjaya
di bumi nusantara.""Walaupun kita berbeda suku, agama,
ras dan golongan tetapi kita tetap satu didalam wadah
Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhineka Tunggal
Ika sebagai moto negara kesatuan republik Indonesia,""
katanya dilansir Antara.Gubernur Riau, Syamsuar yang
hadir pada peringatan itu mengatakan, acara itu memiliki
makna pentingnya membangun kasih sayang terhadap
sesama mahluk, saling memberi, tolong menolong dan
menjaga toleransi sesama umat beragama.""Perayaan Tri
Suci Waisak, salah satu yang ditekankan adalah bahwa
nilai-nilai agama Buddha yang dipakai dalam filosofi
kebangsaan untuk mempersatukan negara republik
Indonesia, tentunya juga harus ditegakan di bumi Riau,""
katanya."

"Peringatan Hari Waisak 2563 BE/2019 secara nasional
berlangsung meriah di Candi Muara Takus, Kabupaten
Kampar, Riau, Sabtu malam (25/5). Sekitar 3.500 umat
Buddha serta tamu undangan dari berbagai negara hadir
di candi bersejarah itu.""Kegiatan ini merupakan perayaan
hari besar agama Budha yang diperingati oleh umat
Buddha di seluruh Indonesia, juga merupakan sebagai
bentuk rasa cinta tanah air kepada negara Indonesia,""
kata Ketua I Pengurus Pusat Sangha Agung Indonesia,
Bhante Thanavaro Mahatera kepada wartawan.Candi
Muara Takus pertama kalinya menjadi lokasi perayaan
Hari Waisak secara nasional, meski setiap tahun selalu ada
perayaan Waisak di sana.
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Toleransi Antar Umat
Beragama di Sulsel,
Lihatlah Toraja

Menghadirkan Jalaluddin Basyir SS MA (Dosen
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya UIN Alauddin
Makassar), Miguel Dharmadjie ST CPS (Penyuluh Agama
Buddha Non-PNS - Walubi Sulsel), dan Dr Patawari SH
MH (Pengurus KAHMI Makassar yang juga Wakil Direktur
Pascasarjana Universitas Indonesia Timur) sebagai
pembicara."

Hal tersebut mengemuka pada Diskusi bertema Toleransi
Antar Umat Beragama di Sulawesi Selatan, Selasa sore, 21
Mei 2019.Acara yang dirangkaikan buka puasa bersama ini
digelar di Warkop 115, Jl Toddopuli Raya, Kota Makassar.

"Sebagai negara yang masyarakatnya beragam suku,
agama dan kepercayaan, satu sisi adalah modal sekaligus
kekayaan bangsa Indonesia.Namun di sisi lain, bisa
menjadi peluang terjadinya konflik sosial bernuansa
SARA.Karena itu, keberagaman ini harus bisa dikelola
dengan baik.Semua masyarakat harus sadar dan bisa
mengaplikasikan spirit toleransi antar umat beragama
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
Menjaga keutuhan umat beragama dengan tetap
menumbuhkembangkan hubungan sosial antar umat
beragama yang tidak mempertentangkan SARA menjadi
tugas semua elemen masyarakat, termasuk generasi
millenial.
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Umat Budha di
Jakarta Siapkan
Makananan Buka
Puasa untuk Umat
Muslim

Saepul Anwar, pedagang asongan, adalah salah seorang
yang menikmati hidangan tersebut sejak bulan puasa
dimulai. ""Ya ramai, enak ya (acaranya) ramai-ramai.
(Makanannya) ya lumayan enak,"" kata Saepul.Lim Amoi,
seorang warga Tambora, Jakarta Barat, adalah salah satu
jemaat wihara yang ikut menyiapkan makanan berbuka
setiap harinya.Ia datang ke wihara setiap pukul 16.00 sore
khusus untuk mempersiapkan makanan-makanan yang
akan dihidangkan.Ia menyatakan sangat bahagia melihat
orang-orang dapat berkumpul untuk berbuka puasa.Lim
menambahkan ia berharap kegiatan ini dapat memupuk
persatuan warga."

Selain itu, ada pula yang sedang menuangkan takjil
kacang hijau ke dalam gelas plastik.Tepat saat jam
berbuka puasa, puluhan anak-anak hingga orang dewasa
memasuki halaman wihara untuk menikmati makanan
berbuka gratis itu. Sejumlah umat beribadah seperti biasa
saat yang lainnya menyiapkan makanan berbuka puasa.

"Umat Buddha berharap acara buka puasa bersama dapat
menjadi momen untuk berbagi dan merajut persatuan.
Sore itu, Wihara Kim Tek Le atau Dharma Bakti di
Jakarta Barat tampak ramai. Di sisi sebelah kanan pintu
masuk vihara, beberapa orang bersembahyang sambil
membakar hio. Namun, di sisi sebelah kiri wihara, terlihat
pemandangan yang tak biasa.Saat itu puluhan umat wihara
bergotong royong menyiapkan makanan buka puasa di
atas meja yang dilapisi taplak berwarna merah.Ada yang
sedang menyendoki nasi ke dalam piring dan ada pula
yang menaburkan kerupuk ke tumpukan piring yang ada.
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Ramadan: Ketika
masyarakat Agama
Lain memberi
santapan buka puasa
untuk warga Muslim
di Makassar

Ramadan: Ketika
masyarakat Agama
Lain memberi
santapan buka puasa
untuk warga Muslim
di Surabaya

"Ramadan: Ketika
masyarakat Agama
Lain memberi
santapan buka puasa
untuk warga Muslim
di Tegal"

Ramadan: Ketika
masyarakat Agama
Lain memberi
santapan buka puasa
untuk warga Muslim
di Banda Aceh

"Ramadan: Ketika
masyarakat Agama
Lain memberi
santapan buka puasa
untuk warga Muslim
di Salatiga"
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Di Tegal, seorang warga keturunan Tionghoa membagikan
makanan dan minuman berbuka puasa di Alun-alun Tegal,
Jawa Tengah, Rabu (8/5). Tak mau ketinggalan, keturunan
Tionghoa juga membagikan takjil kepada pengendara
motor di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur,
Sabtu (11/5). Sedangkan umat Katolik membagikan
makanan sebanyak 300 bungkus untuk berbuka puasa
kepada pengendara kendaraan di depan Gereja Katolik
Santo Paulus Miki, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (9/5).
Sedangkan paket sembako disalurkan Yayasan Hakka
Aceh di Desa Peunayong, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (11/5).
Yayasan Hakka yang beranggotakan etnis Tionghoa
yang berdomisili di Aceh menyalurkan 2.035 paket
sembako untuk membantu warga kurang mampu dalam
melaksanakan ibadah puasa."

"Berbagai elemen masyarakat non-Muslim di sejumlah
daerah di Indonesia turun ke jalan dalam beberapa hari
terakhir demi membagikan paket makanan untuk warga
Muslim yang berbuka puasa. Pembagian paket sembako
serta makanan ini dilakukan oleh misalnya terlihat di
Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (12/5).Sejumlah umat
Buddha membagikan makanan untuk berbuka puasa
kepada pengendara di depan gedung Pusat Pelatihan
Meditasi Arama Maha Buddha, Makassar.
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Junjung Toleransi,
Tokoh Lintas Agama
dan Puluhan Model
Bagikan 1000 Takjil

FKUB Sumba
Timur Gelar Dialog
Kebangsaan
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Dalam dialog kebangsaan dengan tema Peran Agama
Dalam Menenun Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu ini
dihadiri utusan khusus Presiden Prof. Syafiq A. Mughni,
MA, Ph.D, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali,
ST.MT, para Tokoh agama Islam Sumba Timur, Ketua
BPD PERUATI Sumba Pdt. Aprissa Tanarau, M.Si dan
Wakil ketua Marapu Sumba Timur Umbu Remi, S. Kom
dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kabupaten Sumba Timur.Pdt. Alfred menyampaikan,
kerukunan antar umat beragama adalah hubungan antar
umat yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling
menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta
kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat"

"Dialog kebangsaan yang diselenggarakan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumba
Timur NTT dinilai memiliki arti penting dan strategis.
Ini karena bangsa Indonesia tengah mengalami
ujian yang dapat mengganggu rasa semangat, jiwa
dan persaudaraan.“Kegiatan dialog kebangsaan itu
sangat bermanfaat untuk dijadikan momentum dalam
berdialog, bertukar pikiran dan mencari solusi dala upaya
membangun kehidupan dan kerukunan antar umat
beragama di pulau Sumba yang lebih baik,” kata Ketua
FKBU Sumba Timur Pdt. Alfred Djama Samani, S.Th, M.Si
Kamis (30/5/2019)

“Kegiatan kita hari ini bagi-bagi takjil, dengan tema
kebersamaan, dengan menggandeng para pemuka agama.
Beliau menjunjung tinggi perdamaian,” katanya di Jalan
Pahlawan Kota Semarang.Bayu mengaku senang, ditengah
panasnya suhu politik, para pemuka agama non muslim
masih mau ikut memberikan makanan takjil."

Pimpinan Exist Modelling, Bayu Ramli yang menjadi
koordinator acara tersebut mengatakan kegiatan bagi
takjil para model bersama pemuka agama sebagai
bentuk toleransi kepada para umat muslim yang tengah
menjalankan ibadah puasa.

"Di bulan Ramadhan yang suci dan penuh berkah, tak
hanya umat muslim saja yang turut bersuka cita, para
tokoh lintas agama di Semarang turut berbagi kebahagiaan
dengan menggelar bagi-bagi takjil di Traffic Light Jalan
Pahlawan Semarang, Jumat (10/5).Pemandangan
tidak biasa di traffic light Jalan Pahlawan mengundang
penasaran warga yang melintas. Sebanyak 20 perempuan
cantik dan para tokoh lintas agama membagikan ribuan
takjil di kawasan tersebut.
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""Makna dari kata moderasi dalam kamus punya
padanan dengan kata moderator atau sebagai
penengah dalam diskusi, untuk menciptakan informasi
yang berimbang sehingga ada komunikasi yang baik.
Dalam hal penerapannya dalam beragama, bagaimana
kita menjalankan cara beragama secara moderat,""
katanya.Sementara itu Kabid Urusan Agama Kristen
Cynthia Evangeline Sepang MSi sebagai narasumber
menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan
para peserta memperoleh informasi-informasi mengenai
kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan melalui
itu tercipta pula dialog dan kerjasama antar pimpinan dan
umat di Kabupaten Kepulauan Sangihe"

"Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
Kabupaten Kepulauan Sangihe H Rikson Hasanati SAg
MPdI didampingi oleh Kasi Bimas Kristen Chrestian
Rumengan SH membuka kegiatan ""NGOPI"", Ngobrol
Pimpinan Gereja yang ada di Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (02/04/2019).Rikson
Hasanati menyampaikan bahwa dialog kerukunan intern
umat Kristen juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan
program Kementerian Agama di tahun 2019 yaitu Tri
Mantra yang terdiri atas moderasi beragama, kebersamaan
umat dan integrasi data.

""Kita harus menumbuhkan konsep-konsep praktik
multikulturalisme pada para pemimpin muslim untuk
saling menghargai, baik sesama muslim maupun dengan
non muslim dan juga harus menghormati budaya lokal,”
ujar Profesor Azyumardi Azra.Sementara di bidang
pendidikan, perlu adanya penanaman toleransi antar
umat beragama pada sistem pendidikan, mulai dari para
pengajar yang nanti akan meneruskannya pada anak didik
mereka, demikian dipaparkan Azyumardi Azra."

"Pasca pemilu, Indonesia perlu menumbuhkan kembali
nilai toleransi. Apalagi selama ini Islam di tanah air masih
dikenal sebagai Islam yang rileks. Demikian pembahasan
dialog Islam yang digelar di Berlin baru-baru ini.Untuk
menangkal konflik antar agama, dialog antar agama saja
tidak cukup. Penanaman pemahaman multikulturalisme
dan membangun sistem pendidikan yang lebih baik jadi
kunci utama dalam membangun perdamaian, baik di
tanah air atau dimana pun.Demikian dipaparkan oleh
Prof. Dr. Azyumardi Azra, pembicara utama pada seminar
""Tolerance of Islam in Pluricultural Societies"", akhir April
2019 di Villa Borsig, Berlin, Jerman.
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Ganjar, Ulama dan
Tokoh Lintas Agama
Doakan Perdamaian
Indonesia

Dalam acara itu, lanjut dia, semua tokoh agama se-Jateng
sepakat untuk mendorong kedamaian, keademan dan
ketenteraman di Indonesia. ""Kita doakan bersama, dari
Jawa Tengah untuk Indonesia agar tetap ayem, rukun dan
guyub. Semua bersatu dan tidak ada perpecahan. Kami
sepakat bahwa Jawa Tengah mendukung perdamaian,""
tegasnya.Menurutnya, apa yang ditampilkan tersebut,
adalah untuk memberikan ketenangan dan ketenteraman
pada masyarakat. Sebab saat ini, isu tentang hal-hal yang
memecah belah bangsa terkait pelaksanaan pemilu terus
berhembus.""Kami mengajak seluruh warga yang kemarin
berbeda pilihan dalam pemilu, yuk kembali bersatu. Hari
ini kami tunjukkan dari Jawa Tengah, meskipun kami
berbeda-beda, namun semua bisa bersatu. Dan hebatnya,
semua tokoh agama mendukung ini,"" paparnya."

"Sejumlah ulama dan kiai terkemuka di Jawa Tengah
bersama para tokoh lintas agama yang tergabung dalam
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng
berkumpul di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks
Kantor Gubernur Jateng, Selasa (21/5/2019) malam.
Dengan bergandengan tangan, mereka menggelar doa
bersama agar Indonesia tetap aman, tentram dan damai.
Acara Istigasah dan doa bersama ulama dan tokoh lintas
agama itu sengaja digelar Gubernur Jateng, Ganjar
Pranowo dengan harapan suasana Tanah Air menjadi
adem, ayem, guyub dan rukun serta dapat menangkal
potensi perpecahan.""Dengan sangat sederhana kami
bersama para tokoh agama se-Jateng yang tergabung
dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
berkumpul hari ini untuk istigasah dan doa bersama untuk
kedamaian, ketentraman dan kerukunan Indonesia,"" kata
Ganjar.
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Tokoh Lintas Agama
Berdoa Bersama
Peringati Bom
Surabaya

Romo Eka mengemukakan kegiatan refleksi hari ini tak
hanya untuk korban bom di tiga gereja di Surabaya, tapi
juga di Selandia Baru dan Sri Lanka.Ia juga meminta agar
kejadian tersebut tak lagi terulang, perlu keterlibatan dari
masyarakat serta perlu ditingkatkannya persaudaraan
antarumat.Sementara Kabid Humas Polda Jatim, Kombes
Pol Frans Barung Mangera yang mewakili Kapolda
Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan kegiatan
ini agar masyarakat Jatim tidak takut dengan teror.
Selain itu, tokoh agama menolak kekerasan ini dalam
rangka Surabaya aman tertib dalam pelaksanaan Pemilu
2019.""Kembali bersatu agar tidak mudah terkena
ideologi-ideologi yang tidak bertanggung jawab atas
keamanan bangsa,"" kata Barung."

"Para tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat
berkumpul serta berdoa bersama di Gereja Santa Maria
Tak Bercela (STMB) Surabaya, Senin malam 13 Mei 2019.
Mereka mengenang peristiwa bom Surabaya di tiga gereja
setahun lalu.Pimpinan Gereja STMB Romo Eka Winarno
mengatakan, kegiatan ini sebagai simbol setiap tanggal
13 Mei untuk menolak segala bentuk kejahatan, teroris
maupun kekekerasan lain yang mengakibatkan korban.Tak
hanya doa dan pujian dari perwakilan gereja, penampilan
hadrah dan seribu lilin juga mewarnai peringatan di
gereja yang berada di Jalan Ngagel tersebut.""Sejauh
saya mengenal dan bertemu dengan korban, mereka
mulai bangkit. Namun untuk pulih tidak bisa diukur tapi
mereka memaafkan. Karena pelaku juga salah tafsir dalam
memahami agama,"" ujarnya.
Kota Surabaya

Jawa Timur

Mei

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Non Negara

Negara

Sekelompok
Tokoh Lintas
Agama

Polda
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Pemerintah Harus
Penuhi Hak Umat
Hindu atas Rumah
Ibadah di Bekasi

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk
memastikan bahwa Pemda Bekasi agar tidak tunduk pada
tekanan massa yang menolak pendirian pura tersebut dan
tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Keberanian dalam melindungi hak asasi
manusia kaum minoritas dan kepatuhan pada hukum
sebelumnya pernah ditunjukkan oleh Wali Kota Bekasi
untuk Gereja Santa Clara, misalnya,” kata Usman Hamid."

"Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama
harus memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi menjamin hak umat Hindu setempat untuk
mendirikan pura, setelah bertahun-tahun mereka tidak
memiliki tempat untuk beribadah menurut Amnesty
International Indonesia. Saat ini belum ada satupun
tempat ibadah bagi sekitar 7.000 umat Hindu yang
ada di Kabupaten Bekasi menurut PDHI. Umat Hindu
di kabupaten tersebut berencana membangun pura
untuk pertama kalinya, namun mendapat penolakan dari
sekelompok orang. Kejadian ini menambah daftar panjang
intoleransi terhadap kelompok minoritas beragama di
Indonesia. Karena tidak adanya pura di Kabupaten Bekasi,
ribuan umat Hindu harus menempuh puluhan kilometer
hingga ke Kota Bekasi untuk beribadah di Pura Agung
Tirta Bhuana yang berada di kawasan Jakasampura.
Kota Bekasi sendiri saat ini memiliki sebanyak 29.000
umat Hindu yang beribadah di pura tersebut. Hal ini
mengakibatkan kondisi Pura Agung Tirta Bhuana menjadi
kelebihan kapasitas karena tidak mampu menampung
umat Hindu dari kedua daerah tersebut.
Kota Jakarta
Pusat
DKI Jakarta

Mei

Advokasi Agama/
Keyakinan

Non Negara

Lembaga
Swadaya
Masyarakat
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Puluhan Pemuda
Gereja di Timika
Papua Jaga Masjid
saat Shalat Tarawih

Pengamanan masjid ini dikoordinasikan oleh Kanit
Binmas Polsek Mimika Timur Aiptu Lalu Hiskam
A.Pejabat sementara Kapolsek Mimika Timur Iptu J
Maryen mengatakan, ada 21 pemuda yang dilibatkan ikut
mengamankan pelaksanaan shalat tarawih selama bulan
Ramadhan ini.""Dalam Ramadhan kali ini pengamanan
masjid juga pemuda gereja dan karang taruna,"" ujarnya,
Senin (6/5/2019)."

"Puluhan pemuda gereja di Distrik Mimika Timur, Mimika,
Papua, ikut membantu tugas kepolisian mengamankan
pelaksanaan shalat tarawih yang dilakukan umat muslim
di sejumlah masjid pada Minggu (5/5/2019) malam.
Para pemuda ini berasal dari Mudika Gereja Katolik
Mapurujaya, Persekutuan Angkatan Muda GKI Solafide
Mapurujaya, dan Karang Taruna Mapurujaya.Ada
sejumlah masjid yang diamankan agar umat muslim dapat
melaksanakan shalat tarawih dengan tenang selama bulan
suci Ramadhan 1440 H.Di antaranya Masjid Jabal Nur di
Kampung Kaugapu, Masjid Al Ma'rifat, dan Masjid Pondok
Pesantren Darussalam.
Kab Timika

Papua

Mei

Praktik Toleransi

Non Negara

Komunitas
Kristen
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Toleransi Beragama di
Kampung Eks Tapol
PKI

Maman mencontohkan, empati antar warga terlihat kala
mereka ditimpa kemalangan. Tanpa harus diundang,
seluruh warga akan datang untuk memberikan dukungan.
Memasuki Ramadan misalnya, mereka yang nonmuslim
bertoleransi dengan tidak menggelar kegiatan secara
berlebihan. Demikian pula saat perayaan Hari Raya Idul
Fitri, kata Maman, mereka yang nonmuslim berbaur dan
datang ke rumah orang Islam untuk sekadar mengucapkan
selamat lebaran. Sebaliknya pula, orang Islam akan
melakukan hal serupa saat mereka merayakan Hari
Natal.Pada prinsipnya, Argosari seperti keluarga yang
dipersatukan kesamaan nasib. Maklum saja, mengingat
mereka adalah eks tapol atau setidaknya anak turunan eks
tapol PKI."

"Argosari, begitu namanya. Kampung terpencil di
Kalimantan Timur itu menjadi tempat penampungan
tahanan politik yang terlibat PKI. Kini ada sekitar 167
KK di Argosari yang hampir semuanya tertutup terhadap
wartawan dan pemberitaan. Namun Liputan6.com
berkesempatan bertemu dengan Maman Sudana (76),
saksi hidup dan pelaku sejarah keberadaan Argosari.
Sejak awal bertemu saat sedang beribadah di Masjid
An Naas Argosari, dirinya sudah mewanti-wanti untuk
tidak membicarakan cerita kelam masa lalu.""Saya tidak
mau bicara politik, sudah bosan. Lebih baik bicara soal
keagamaan saja,"" kata Maman kepada Liputan6.com,
Jumat (10/5/2019). Maman mengatakan, suasana
perkampungan sangat mendukung keinginannya
menyingkir dari keramaian duniawi. Argosari sendiri
dihuni oleh orang-orang yang senasib sepenanggungan
dengannya.Rata-rata mereka hanya ingin menghabiskan
masa tuanya dengan tenang. Argosari bisa diibaratkan
Indonesia kecil dengan beragam suku bangsa dan
kepercayaan.""Kami semua adalah keluarga yang saling
mendukung satu dengan lainnya. Toleransi beragama
tumbuh otomatis tanpa perlu diajarkan,"" papar Maman.
Kab Kutai
Kertanegara

Kalimantan
Timur
Mei

Praktik Toleransi

Non Negara

Sekelompok
Warga

Survei Indeks
Kerukunan Umat
Beragama Tahun
2018 Ungkapkan
Fakta Ini

"Ulama NU Jadi Saksi
Kerukunan Beragama
di Manokwari Papua
Barat"
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Bahkan, anggota dewan pengasuh Pondok Pesantren
Darussalam Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan
Tegalsari, Banyuwangi, tersebut juga menegaskan bahwa
isu larangan jilbab, adzan dan aktivitas keagamaan di hari
Minggu kecuali kebaktian, adalah hoaks. Terbukti, berbagai
kegiatan keagamaan yang dia gelar selama di Manokwari,
dapat berjalan lancar.“Bahkan kita mendapat dukungan.
Jadi semua hanya isu,” tegasnya.Ulama yang juga Rektor
IAIDA Blokagung Banyuwangi, juga menyampaikan bahwa
Wakil Bupati Manokwari, Drs Edi Budoyo, adalah seorang
muslim. Dan dia berasal dari Salatiga, Jawa Tengah.“Wakil
Gubernur Papua Barat (Mohamad Lakotani) juga seorang
Muslim,” kata Gus Munib, ulama NU asal Banyuwangi
yang melihat indahnya kerukunan umat beragama di
Manokwari"

"Kunjungan ke Manokwari, Papua Barat, memberi
pengalaman berharga bagi H Ahmad Munib Syafaat
Lc MEI. Selain mendapat sambutan hangat dari Bupati
Demas Paulus Mandacan, S.Sos., M.Ec.Dev, ulama NU
(Nahdlatul Ulama) asal Banyuwangi ini juga melihat
indahnya kerukunan umat beragama setempat.“Saat
bersama beliau, saya bertanya tentang kabar bahwa
Manokwari adalah kota Injil, dan itu langsung dibantah,
karena menurut beliau itu tidak ada dan tidak mungkin
terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Gus
Munib, sapaan akrab H Ahmad Munib Syafaat Lc MEI,
Senin (17/6/2019).

Adapun dimensi kerjasama adalah bentuk nyata dari
hubungan sosial antar pemeluk.Dari survei tersebut,
skor tertinggi diperoleh provinsi NTT sebesar 78.90.
Disusul provinsi Sulawesi Utara 76.3, ketiga Papua Barat
76.2.Provinsi Papua mengalami koreksi skor cukup tinggi,
menurun sampai dengan -7, yang diikuti Jawa Tengah
74,1, dan disusul D.I Yogyakarta yang memperoleh skor
73,1.Walaupun begitu, tren menurunnya skor kerukunan
nasional ini masih berada pada kategorisasi wajar
berdasarkan cut off (pemenggalan) level berada dalam
kerukunan tinggi."

"Untuk menguji indikator kerukunan umat beragama
di Indonesia, pada tahun 2018 lalu, Puslitbang Bimas
Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama melakukan serangkaian Survei
Kerukunan Umat Beragama.Survei ini didasarkan pada tiga
dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.
Toleransi didefinisikan sebagai sikap kesediaan menerima
dan menghargai.Sedangkan kesetaraan adalah pandangan
dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain sama dalam
urusan hak dan kewajiban.

Kab
Manokwari

Jakarta Pusat

Papua Barat

DKI Jakarta

Juni

Mei

Praktik Toleransi

Promosi Toleransi

Non Negara

Negara

PBNU

Kemenag
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NU-Afghanistan
Dorong Diplomasi
“Islam Nusantara”
untuk Selesaikan
Konflik

Dihubungi melalui telepon, Kepala Pusat Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik & Afrika di
Kementerian Luar Negeri Indonesia Dr. Arifi Saiman
mengatakan kepada VOA, “Afghanistan merupakan
‘lesson learned’ atau contoh model bagaimana Nadhatul
Ulama menjadi perekat diantara kelompok suku di sana.
Selama ini kumpul di satu forum yang sama sangat sulit.
Tetapi lewat kepengurusan NU-Afghanistan mereka bisa
akur. Ini membuktikan bahwa konflik bisa diredam jika
alat peredamnya pas dengan situasi.’’Ia menambahkan,
""Ada prinsip-prinsip NU yang disetujui dan jadi dasar
dalam NUA itu, seperti bersikap moderat, menentang
radikalisme, mengedepankan rekonsiliasi dan toleransi. Ini
menjadi pintu masuk utama. Mungkin dianggap sepele,
tapi dampaknya signifikan.’’"

"Konflik berkepanjangan di Afghanistan tidak saja menelan
korban jiwa dan luka-luka serta hancurnya infrastruktur,
tetapi juga runtuhnya kepercayaan pada sesama. Berbagai
upaya dilakukan untuk mempertemukan kelompokkelompok yang bertikai ini, termasuk yang diupayakan
Nadhlatul Ulama sebagai salah satu organisasi massa
terbesar di Indonesia.Lewat konsep Islam Nusantara, yang
merupakan pengejawantahan praktik Islam yang moderat,
toleran dan tidak menggunakan kekerasan itu, pada Juni
2014 dibentuklah “NU-Afghanistan” atau NUA. Hingga
Juni 2019 ini NUA sudah dibuka di 22 dari 34 provinsi di
seluruh Afghanistan dan didukung oleh lebih dari 6.000
ulama.
Afghanistan

Luar Negeri

Juni

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Non Negara

PBNU
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Gusdurian Minta
Pemerintah Atasi
Diskriminasi Identitas
dan Sentimen Agama

“Pakaian itu bisa jadi secara personal kita meyakini bahwa
itu wajib atau tidak wajib, tapi itu sifatnya sangat personal,
tidak boleh dijadikan sebagai aturan yang dipaksakan
kepada semua orang, itu adalah hak konstitusinya
begitu. jadi kalau ada daerah-daerah yang sekarang, atau
organsasi-organisasi, institusi-institusi yang memaksakan
satu bentuk penampilan tertentu, itu sebetulnya
melanggar konstitusi,” kata Alissa saat bertemu Gusdurian
Surabaya, Kamis (27/6)."

Menurut Koordinator Jaringan Gusdurian Nasional, Alissa
Wahid, pemaksaan untuk memakai pakaian atas dasar
ketentuan agama tertentu tidak dapat dibenarkan secara
hak asasi manusia, yang juga diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Hal ini sama dengan memaksakan orang lain
menjalankan keyakinan dan agama yang tidak diyakininya.

"Sentimen agama dan identitas acap kali digunakan
untuk mencapai kepentingan politik hingga mengabaikan
kepentingan yang lebih besar dan menimbulkan persoalan
disintegrasi bangsa. Jaringan Gusdurian mendorong
pemerintah dan masyarakat menguatkan persatuan
dengan merawat kerukunan dan keberagaman.Upaya
merawat keberagaman dan kerukunan di Indonesia masih
menghadapi ujian dari dalam, karena agama dan identitas
masih menjadi alat atau sarana untuk mengkotak-kotakkan
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari upaya menjadikan
salah satu agama dan budaya, sebagai acuan kehidupan
bermasyarakat dan di dunia pendidikan.
Kota Surabaya

Jawa Timur

Juni

Advokasi
Kebijakan

Non Negara

Gusdurian
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"Belajar Toleransi
dari Film Pelajar
Purbalingga"

Film tersebut mengisahkan tiga orang sahabat yang
memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Amir
beragama Islam, Kusno penganut kepercayaan, sementara
Ayong memeluk agama Konghucu. Suatu ketika, Ayong
diperintah ibunya untuk mencari buah lamtorogung
(petai cina). Buah itu hendak diracik menjadi jamu buat
engkongnya. Kedua sahabatnya, Amir dan Kusno, turut
membantu.Dalam perjalanan, terdengar suara azan
Asar dari sebuah musala. Ayong pun mengingatkan
Amir untuk salat. Saat itu Amir tidak membawa sarung.
Kusno yang sehari-hari mengenakan kain jarit pun segera
meminjamkan."

"Sikap toleransi yang terusik oleh sejumlah konflik
di Indonesia menyentuh perasaan pelajar SMAN 2
Purbalingga. Lewat kelompok Brankas Film, Teater
Brankas (ekstrakulikuler SMAN 2) bersama Cinema
Lovers Community (CLC) Purbalingga menggarap sebuah
film pendek fiksi bertajuk ""Tepa Selira"".Sutradara film
""Tepa Selira"", Nazahah Kusnun Khotimah, menuturkan,
pengambilan gambar film bergenre anak-anak ini
dikerjakan di tiga lokasi berbeda, yaitu Desa Slinga
Kecamatan Kaligondang, Kelurahan Wirasana Kecamatan
Purbalingga, dan Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Proses syuting
film tersebut rampung pada Senin (17/6).""Bagi kami,
memproduksi film anak-anak merupakan tantangan
tersendiri karena harus lebih ekstra dalam menghadapi
pemain. Terlebih isi cerita tentang toleransi yang bagi
kami sebenarnya cukup berat tetapi menarik untuk
diungkapkan,"" kata pelajar kelas XII ini. Selasa (18/6).
Kab
Purbalingga
Jawa Tengah

Juni

Promosi Toleransi

Non Negara

Pelajar
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"Melihat Toleransi
Umat Beragama di
Timika saat Idul Fitri"

Berkunjung ke teman yang beragama Muslim untuk
memberikan selamat Idul Fitri, kata dia, dilakukannya
setiap tahun. Begitupun saat dirinya merayakan Natal.
Teman-temannya dari Muslim juga bersilaturahim ke
rumahnya untuk memberikan ucapan."

"Sejak pukul 05.30 WIT, pemuda pemudi dari Kristen
Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, sudah berada di
sekitar Lapangan Timika, Kota Timika, Papua. Kehadiran
mereka, tak lain untuk ikut membantu mengamankan
pelaksanaan shalat Idul Fitri 1440 Hijriah bagi umat
Muslim di lapangan tersebut, Rabu (5/6/2019). Mereka
juga terlihat mengatur kendaraan roda dua milik umat
Muslim yang terparkir di Jalan Budi Utomo, hingga depan
Graha Eme Neme Yauware. Selain itu, ada juga sejumlah
ormas dan komunitas, seperti Komunitas Pemuda Kei,
dan Komunitas Rosi 46 yang juga ikut mengamankan
shalat Id. Selain di Lapangan Timika Indah, shalat Id juga
berlangsung di 69 masjid yang tersebar di Mimika.Setelah
shalat Id, tradisi silaturahim terlihat sangat baik. Mereka
yang tidak merayakan Lebaran datang ke rumah yang
merayakan untuk memberikan ucapan selamat. Tradisi
silaturahim ini sangat kental di Papua, termasuk di Kota
Timika, Kabupaten Mimika. Tak hanya saat Lebaran saja,
tetapi di hari raya keagamaan umat lainnya tradisi ini juga
dilakukan. Seperti yang diungkapkan Spedy Paereng.
Spedy merupakan seorang pemuda yang aktif di gereja
Kab Timika

Papua

Juni

Promosi Toleransi

Praktik Toleransi

Non Negara

Non Negara

Jurnalis

Komunitas
Pemuda
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"Cerita Toleransi dari
Sikka, Kala Umat
Islam Shalat Id di
Depan Gereja"

Ribuan umat Muslim di Kota Maumere, Kabupaten Sikka,
Flores, Nusa Tenggara Timur, menunaikan shalat Idul Fitri
di depan gereja GMIT Kalvari Maumere, Rabu (5/6/2019)
pagi. Pantauan Kompas.com, ribuan umat muslim, anakanak hingga orang dewasa, mulai mendatangi lapangan
Kota Baru kota Maumere pada pukul 05.30 Wita. Baca
juga: Pesan Idul Fitri, Stop Sebutan Kecebong dan
Kampret Mereka menunaikan shalat Id beralaskan koran
dan sajadah. Shalat dipimpin Haji Adnan sebagai imam dan
Ustaz Hainun Rasyid sebagai khatib. Dalam ceramahnya,
Ustaz Hainun mengatakan, umat Muslim di Sikka diminta
agar melakukan kebaikan dan menjauhkan segala bentuk
kemungkaran. "Al-Quran telah menjadikan amal mahruf
nahi mungkar yaitu menyuruh manusia berbuat baik dan
mencegah perbuatan jahat sebagai identitas generasi
terbaik di dunia," katanya. Sementara itu, seusai shalat
Id, Bupati Sikka Roberto Diogo meminta agar semangat
Ramadhan dipertahankan sepanjang tahun, yakni
menahan godaan untuk tidak berbuat jahat atau buruk.
Warga diminta memperbanyak berbuat kebajikan bagi
sesama. Dia mengaku senang dengan tema yang diusung
dalam perayaan Idul Fitri tahun ini di Sikka, yaitu "Dengan
Semangat Idul Fitri 1440 Hijriah, Kita Tingkatkan Iman
dan Taqwa untuk Memperkokoh Rasa Persaudaraan Antar
Sesama Umat di Kabupaten Sikka".
Kabupaten
Sikka
NTT

Juni

Non Negara

Negara

Kebijakan Non
Diskriminatif

Promosi Toleransi

Non Negara

Praktik Toleransi

Jurnalis

Bupati/ Wakil
Bupati

Komunitas
Katolik
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Belasan Diplomat
Asing Berdiskusi Islam
Moderat di UMY

Muhammadiyah, misalnya, menghadirkan nilai-nilai
wasathiyyah sebagai Islam berkemajuan. Karenanya,
Muhammadiyah, salah satunya memberikan ruang yang
luas bagi perempuan. ""Dalam mempromosikan keadilan,
kerja sama, memperkenalkan religiusitas dan spiritualitas,
termasuk aspek-aspek pribadi, sosial dan ekologis,"" kata
Siti di Kampus Terpadu UMY, Jumat (21/6) lalu.Dosen
Hubungan Internasional UMY, Sidik Jatmika, mengatakan
nilai-nilai Islam di Indonesia sejak dulu hingga kini masuk
dengan menjunjung tinggi toleransi. Contohnya, banyak.
Salah satunya, keharmonisan umat Hindu dan umat Islam
di Kota Kudus, Jawa tengah. Dia mengingatkan, hingga
kini umat Islam di sana tidak mengonsumsi daging sapi
yang dilarang dalam Hindu"

Direktur Indonesia Consortium for Religious Studies
(ICRS), Siti Syamsiatun, menuturkan umat Islam di
Indonesia dinaungi begitu banyak organisasi. Semuanya,
tentu memiliki warna tersendiri.

"UMY menjadi tuan rumah Friends of Indonesia 2019:
Fellowship for Future Ambassadors. Tahun ini, diskusi
fokus membahas Islam wasathiyyah (moderat).Agenda
itu diinisiasi Direktorat Diplomasi Publik Dirjen Informasi
dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Kegiatan tahun ini menghadirkan sebanyak 12 diplomat
asing.

Kota
Yogyakarta
DI Yogyakarta

Juni

Promosi Toleransi

Non Negara

Perguruan
Tinggi Swasta

Dukung Toleransi,
Umat Hindu di
Lombok Ikut Takbiran
Idul Fitri

Pawai Obor Takbiran
di Bali
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Asmara menjelaskan, untuk mewujudkan kerukunan harus
mulai dari lingkup kecil, dari dusun kemudian kota hingga
nasional, jadi bisa aman tentram damai. Upaya mengajak
kalangan non-muslim untuk memeriahkan malam takbiran
ini dinilai sebagai salah satu cara menjaga kerukunan.
Kampung muslim Kepaon berupaya meningkatkan sikap
bagaimana bisa saling menghargai budaya agama ras
dan sebagainya sehingga perdamaian NKRI itu bisa kita
wujudkan.""Kami ingin mengajak semua masyarakat untuk
bisa menghargai perbedaan. Sesuai dengan tema yang
kami usung bergembira dalam keragaman,"" tandasnya."

"Ribuan warga muslim Kepaon, desa Pemogan, Denpasar,
Bali tumpah ruah saat mengikuti malam takbiran. Warga
berbagai usia mengikuti pawai obor dengan keliling
kampung.Menariknya, bukan hanya umat muslim yang
terlibat pada malam takbir ini. Tapi juga diikuti oleh
kelompok pemuda Hindu. Mereka membawakan musik
tradisional Bali, Baleganjur.""Kita juga mengundang
umat non-muslim, ada dari kalangan Hindu, Kristen dan
juga Budha. Baleganjur ini dari pemuda hindu,"" kata
Kepala Dusun Kepaon Muhamad Asmara, di sela acara
malam takbir di masjid Al-Muhajirin Denpasar, Kamis
(14/6/2018).

Salah seorang warga Dusun Gandari I Ketut Suweca
mengatakan bahwa pengalaman ini sangat luar biasa. Ini
pertama kalinya warga Dusun Gandari ikut takbiran. ""Jadi,
semua anak dan remaja, bahkan ibu-ibu pun ada yang
berpartisipasi untuk ikut,"" ujar I Ketut Suweca selesai
acara."

Menggunakan pakaian adat Bali, mereka tampak antusias
mengikuti pawai takbiran. ""Mereka membawakan musik
tradisional Bali, Peleganjur, lengkap dengan iringan
Bendera Tunggul, Payung dan Spanduk,"" kata Saipul
Ahkam.

"Sebanyak 90 orang umat Hindu di Dusun Gandari, Desa
Narmada, Kabupaten Lombok Barat ikut meramaikan
pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Partisipasi tersebut merupakan dukungan dukungan
terhadap komitmen desa itu untuk menjadi desa wisata
yang toleran. Warga desa ingin toleransi tersebut
menjadi contoh kerukunan antar umat beragama guna
menciptakan kedamaian.Menurut juru bicara Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat Saipul Ahkam, pawai takbir juga
diikuti warga Dusun Gandari dan Desa Narmada yang
didominasi umat Hindu. Mereka terdiri dari sepuluh umat
muslim dan sembilan puluh orang umat hindu.

Kota Denpasar
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Pendeta dan Pemuka
Agama Hindu Ikut
Pukul Beduk dan
Takbiran Keliling

“Saya terima kasih sekali telah diundang. Ini acara sangat
meriah, sangat positif untuk memupuk dan memelihara
nilai toleransi antar umat beragama,"" ujar Evorugilo di
sela acara.Hadir pula pemuka agama Hindu Purwakarta,
I Wayan Kandi. Dirinya mengaku merasakan betul rasa
saling menghormati antar umat beragama dalam momen
parade bedug ini.“Ini penting untuk ditiru di seluruh
nusantara agar rasa saling menghormati antar pemeluk
agama terjaga dengan baik,"" ujar dia yang juga disibukkan
menabuh bedug.Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat
dikonfirmasi di tempat yang sama mengatakan takbir
keliling merupakan tradisi kebudayaan masyarakat
Indonesia saat menyambut hari raya Idulfitri"

Evorugilo mengatakan ia berterima kasih kepada Pemkab
Purwakarta telah mengundang para tokoh lintas agama
untuk hadir dalam parade bedug ini.Dia berujar inilah
cermin toleransi sejati sebagai wajah Indonesia yang
sesungguhnya.

"Sejumlah tokoh pemuka agama Kristiani dan Hindu
ikut takbir keliling dan memukul bedug saat malam
takbiran di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (5/7/2016).
Sementara ulama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Purwakarta
melantunkan takbir bersama ribuan warga dari Jalan
Jenderal Sudirman hingga Jalan KK Singawinata.Pendeta
Evorigulo dari Gereja Isa Al Masih Purwakarta mendapat
giliran untuk menabuh bedug tanda dimulai acara parade
ini.Tabuhan pendeta tersebut disambut oleh alunan
takbir dari KH Jhon Dien selaku Ketua Satgas Toleransi
Purwakarta.
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Simpatisan FPI
Ditangkap Polisi
Karena Sebar Hoaks
dan Ujaran Kebencian

Karena itu Damai mewanti-wanti agar persoalan Ade tidak
disangkutpautkan dengan FPI. “Jangan dibuat bias ke
mana-mana sehingga malah dapat menimbulkan fitnah,”
katanya.rintah daerah tak punya waktu untuk melakukan
sosialiasi."

“Ya (Ade anggota FPI), tetapi pribadi yang iseng. Tidak ada
kaitannya dengan FPI. Itu klien saya,” ujar Damai.

Front Pembela Islam (FPI) membenarkan kabar yang
menyebut salah satu anggotanya di Bogor ditangkap polisi
karena kasus ujaran kebencian dan hoaks. Sebelumnya
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim
Polri menangkap simpatisan FPI bernama Ade Yuliawan
alias AY, warga Cibinong, Kabupaten Bogor yang getol
mempropagandakan ujaran kebencian melalui media
sosial.Ketua Tim Kuasa Hukum FPI Damai Hari Lubis
mengungkapkan, Ade merupakan salah satu anggota FPI
Bogor. Namun, Damai memastikan perbuatan AY tidak ada
kaitannya dengan FPI.

Setelah membuat konten propaganda, AY menyebarkan
ke media sosiai. AY merupakan pemilik akun Instagram
wb.official.id, officialwhitebaret dan akun YouTube Muslim
Cyber Army atau yang dikenal dengan singkatan MCA.

Ricky menuturkan AY adalah aktor di balik kontenkonten negatif yang sarat akan SARA, ujaran kebencian,
hoax yang selama ini bertebaran di media sosial dan
bersifat menyerang golongan tertentu serta pemerintah.
Kemampuan AY dalam mengolah konten di komputer
menjadi modalnya dalam membuat video, foto, dan meme.

"Bareskrim Polri meringkus seorang pria berinisial AY (32),
warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyebut AY
yang juga merupakan simpatisan ormas Front Pembela
Islam (FPI) ini kerap membuat konten propaganda
bernuansa SARA di media sosial.""AY merupakan kreator
maupun modifikator dengan menggunakan aplikasi, alatalat tertentu untuk membuat gambar serta video dari
akun medsos Instagram-nya dan akun channel YouTube
MCA,"" kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul, di Mabes
Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Jumat (28/6/2019).

Kota Jakarta
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DKI Jakarta
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"Sampaikan
narasi jihad untuk
diskreditkan tugas
polisi di FB, Faizal
Ditangkap"

Atas temuan itu, polisi kemudian melakukan penelusuran
untuk mencari tahu pemilik akun tersebut. Alhasil, tempat
persembunyian Faisal Karaeng Lomba diendus polisi. Ia
pun akhirnya ditangkap.""Seolah-olah mengatakan bahwa
anggota kita yang luka ini hanya main-main saja tidak ada
apa-apanya ini. Ini sangat berbahaya jika memberikan
ujaran kebencian seperti ini,"" tandasnya."

"Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani
mengatakan, ujaran kebencian yang ditulis Faizal di akun
pribadi facebooknya yakni menjelek-jelekkan aparat
kepolisian yang bertugas saat kerusuhan 21-22 Mei 2019
bahwa aparat kepolisian yang mengalami luka-luka hanya
didramatisir, dan menganggap pekerjaan polisi itu hal
biasa tidak lebih dari jihad para pendemo.""Dia katakan
bahwa ya Allah luka kecil didramatisir katanya mereka
jauh lebih jihad, hello bosku, bukan saya membenci aparat,
cuma sedikit info ji, sudah kewajiban aparat negara untuk
menjalankan tugas untuk mengamankan situasi, toh juga
mereka digaji tidak kerja gratis,"" ujar Dicky membacakan
isi postingan pelaku saat rilis di Mapolda Sulsel Jalan
Printis Kemerdekaan Kota Makasaar, Kamis (20/6/2019).
Kota Makassar

Sulawesi
Selatan
Juni

Penegakan hukum

Negara

Polda
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Ngobrol Santai
Isu Sosial dan
Radikalisme di
Angkringan Toleransi
Denpasar

Sebagaimana angkringan pada umumnya, tetap akan
mengedepankan suasana santai. Topik obrolanpun bebas,
tapi pada hari tertentu secara berkala digelar diskusi
tematik. Penasihat Gerakan Anti Radikalisme (GRAK) Bali
Nyoman Gde Sudiantara menyambut positif kehadiran
angkringan ini. Dia berharap ruang-ruang seperti ini
akan menumbuhkan semangat keberagaman di tengah
meluasnya aksi radikalisme. ""Warga Bali pastinya
mendukung apalagi tujuannya positif, radikalisme harus
dilihat sebagai musuh bersama dan cara menghadapinya
harus dengan berbagai pendekatan,"" kata Punglik, sapaan
akrabnya."

"Sebuah tempat santai di Denpasar, Bali, diberi nama ""
Angkringan Toleransi"", Sabtu (29/6/2019). Berlokasi di
Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, angkringan ini muncul atas
kegelisahan atas maraknya aksi radikalisme di berbagai
daerah di tanah air. Angkringan ini dikemas sederhana.
Menjajakan jajanan dan wedang ringan khas angkringan.
Ada nasi jinggo, tempe bacem, tahu, dan minuman sepeti
wedang beras merah, teh dan minuman lain. Pengelola
angkringan Boby Ganaris mengatakan, kehadiran
angkringan ini berawal dari kebutuhan ruang interaksi
warga yang ingin berbagi cerita tentang isu-isu sosial, baik
itu lingkungan maupun radikalisme. ""Setelah ngobrol
dengan teman-teman akhirnya sepakat bikin angkringan
toleransi karena rupanya radikalisme menjadi ancaman
yang cukup nyata bagi bangsa saat ini,"" kata pria yang
akrab disapa Bobi, Sabtu.
Kota Denpasar

Bali

Juni
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"Satpolairud Polres
Mempawah Tangkal
Radikalisme Dengan
Quick Wins Program
6"

"Ponpes Diharapkan
Bisa Tangkal Pola Fikir
Radikalisme"
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Disini Pondok Pesantren (Ponpes) yang dirinya kelola
mencoba membangun generasi anti radikalisme dan
kekerasan. Dengan adanya ponpes bisa membentuk
generasi yang selalu tabayyun, dan ponpes juga bisa
menciptakan generasi muda yang memiliki akhlak yang
baik. Maka sebetulnya untuk menciptakan generasi
yang baik seharusnya pendidikan tidak hanya diberikan
pendidikan formal saja, tapi lebih kepada pendidikan
agamanya juga harus lebih dikuatkan.“Jika generasi
mudanya memiliki keimanan dan agama yang kuat dan
didorong oleh ilmu formal yang jago. Generasi Indonesia
kedepan bisa gemilang, urusan duniawi pintar dan
agamnya kuat. Maka, dalam menyelesaikan masalah
dibarengi dengan kepala dingin, “cetusnya."

"Kencangnya isu perpecahan pascapilpres 2019 kemarin
membuat kekhawatiran sebagian Masyarakat. Untuk itu,
Pimpinan Ponpes Darussyifa Alfitroh Perguruan Yaspida
Sukabumi E.S. Mubarok meminta kepada masyarakat
untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang belum tentu
kebenarannya.“Disini kami ingin tekankan, biarkan proses
sengketa pemilu diserahkan kepada lembaga negara yang
bertugas. Sementara untuk menangkal faham kekerasan
dan radikalisme dan persoalan dilapangan sebetulnya bisa
ditanggani dan dipercayakan oleh pemerintah dalam hal
ini para lembaga pemerintah TNI/Polri, “jelas E.S. Mubarok

Kasat Polairud, melalui Paur Humas Polres Mempawah,
Ipda Imam Widhiatmoko menjelaskan, bahwa kegiatan
tersebut dalam rangka penyampaian bahya timbulnya
paham radikalisme dan anti pancasila.""Karena paham
radikal itu sasarannya adalah anak-anak muda, dan remaja,
karena tingkat emosional mereka masih labil dan mudah
dipengaruhi, sehingga perlu pencegahan ekstra bagi
remaja,"" terangnya.Melalui Paur Humas, Kasat Polairud
mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada
dan menjaga keluarga dari pengaruh negatif lingkungan
maupun media sosial dan elektronik.""Kita menekankan
kepada masyarakat agar jangan mudah percaya kepada
berita-berita hoax, dan harus selalu mengecek kebenaran
informasi yang didapat, apalagi saat ini situasi di Indonesia
rentan,"" pungkasnya."

"Satpolairud Polres Mempawah melakukan Quick Wins
Program 6 bertajuk ""Polisi Sebagai Penggerak Revolusi
Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik"",
Sabtu (15/6/2019).Kegiatan yang dilaksanakan di Balai
Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir itu
dihadiri oleh Kasat Polairud, Ipda Maryono, Lurah Terusan,
KBO Satbinmas, Iptu Daryono, dan anggota Satpolairud,
serta masyarakat Kelurahan Terusan.
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Tiga Rekomendasi
Muhammadiyah
untuk Menangkal
Radikalisme

Haedar mengungkapkan tak jarang orang menjadikan itu
sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan anarkistis.
Oleh karena itu, persoalan kesenjangan sosial harus
diperhatikan dan diatasi.Ketiga, masyarakat harus punya
strategi kebudayaan, yakni menjadikan gotong-royong
dan kebersamaan untuk menciptakan situasi sosial yang
kondusif dan ada zona tidak toleran terhadap berbagai
kekerasan. ""Kekerasan bisa tumbuh dalam konteks
aktualisasi massa, kalau dulu ada gerakan petani radikal,
kalau sekarang politik radikal,"" ucapnya"

Ia menilai dengan membawa kasus itu ke pengadilan,
maka motif pelaku serta jaringan di belakangnya bisa
diketahui dengan jelas.Kedua, pemerintah harus mulai
punya strategi yang lebih progresif dalam memecahkan
masalah kesenjangan. Berbagai macam kekerasan tumbuh
dalam situasi yang antagonis, terutama kesenjangan sosial.

Menurut Haedar, pelaku teror perlu digiring ke pengadilan
supaya akar persoalan bisa terungkap.""Kalau dulu
ditembak dan mati, sekarang pendekatannya lebih soft
tetapi tetap di jalur hukum,"" ucapnya.

"Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
membagikan tiga saran strategis yang bisa diterapkan
untuk menangkal radikalisme yang masih bermunculan
di tanah air. Hal itu dilontarkannya untuk merespons
peristiwa bom Kartasura beberapa hari lalu.""Kami prihatin
masih ada bom dan berharap hal seperti ini tidak terulang,
oleh karena itu penting untuk dilakukan beberapa
hal,"" ujar Haedar seusai acara syawalan di kantor PP
Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (5/6/2019).Pertama,
penegak hukum atau kepolisian harus menegakkan hukum
seadil-adilnya dan transparan.
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DI Yogyakarta
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"Kemenag Kaji
Modul Penangkal
Radikalisme untuk
Madrasah"

Salah satu anggota Tim Pengkaji Muqowwim
menambahkan, sebetulnya prinsip moderasi beragama
sudah ada sejak dulu namun mulai melemah. Oleh karena
itu, dalam modul tersebut, dikatakan Suyitno, terdapat
materi mengenai Living Moderate Islam Education in
Madrasah. ""Yang dibutuhkan sekarang man of action
bukan man of discussion. Guru harus dapat menjadi agen
penyampaian nilai moderasi,"" ujarnya"

"Kementerian Agama melakukan pengkajian draf
modul moderasi beragama. Modul tersebut nantinya
akan diperuntukkan bagi pembinaan guru dan tenaga
pendidikan di lingkungan madrasah. Pengkajian sendiri
dilakukan oleh Tim Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan
Islam Kemenag. ""Berdasarkan beberapa survei dan riset
yang dilakukan sejumlah lembaga, paparan paham radikal
cukup mengkhawatirkan, sampai guru juga kena. Jangan
sampai ini menjadi penyakit akut sehingga sulit untuk
disembuhkan,"" ujar Direktur GTK Madrasah Kemenag,
Suyitno dalam keterangan tertulis yang terkonfirmasi,
Selasa (26/6/2019). Ia menilai penerapan modul tersebut
efektif karena akan berjenjang hingga level madrasah.
Implementasinya, menurutnya, akan mengacu pada sistem
Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB).
""Polanya persis seperti PPKB. Kita siapkan ToT untuk
menjadi fasilitator nasional. Sehingga, program moderasi
beragama bisa dirasakan sampai bawah,"" ujarnya.
Kota Jakarta
Pusat
DKI Jakarta
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"Masjid Cheng
Ho,Lambang
Kerukunan Umat
Beragama Dalam
Kerangka Bhineka
Tunggal Ika"

Sedangkan Pendiri Masjid Laksamana Muhammad
Cheng Ho Arbian mengungkapkan jika masjid akan
dijadikan wisata religi sebagai wujud keragamanan dan
kemajemukan dalam NKRI.Masjid ini melambangkan
toleran antara suku cina sama semua suku yang ada di
Kabupaten Rokan hilir,Walau berbeda kita tetap dalam
satu ikatan yaitu Bhineka Tunggal Ika.""Ucapnya "

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno
mengatakan, Masjid Cheng Ho akan dilengkapi menara 17
tingkat dengan ketinggian mencapai 50 meter. Selain itu,
juga akan dilengkapi dengan Taman Pendidikan Alquran
(TPA) dan perpustakaan. “Dana pembangunan Masjid
Cheng Ho ini mengeluarkan dana sekitar Rp 10 miliar,”
ujarnya.

Pembangunan rumah ibadah di Kota Seribu Kubah dengan
nama Panglima Cheng Ho tersebut merupakan ke-17 di
Indonesia.Bukan hanya itu, masjid ini nantinya juga akan
dijadikan pusat kajian Al-Quran, pusat wisata religi, serta
jadi tempat mualaf center.

Syamsuar berharap kedepan, mesjid ini bisa bermanfaat
bagi warga sekitar serta jadi lambang toleransi umat
beragama. Tak hanya itu, memberikan kerukunan
beragama untuk kesejahteraan masyarakat Riau

"Masjid Muhammad Cheng Ho ke-17 akan dibangun di
Kota Bagansiapiapi, Ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil),
Riau. Mesjid diambil dari nama Panglima Perang kerajaan
asal China itu akan menempati tanah seluas 2 hektare,
tepat di belakang Pujasera Bagansiapiapi. Peletakan batu
pertama pembangunan masjid menelan biaya Rp 10 miliar
itu dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Rabu, 19 Juni
2019, jelang acara ritual Bakar Tongkang.
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Suster Bagi-bagi
Opor ke Polisi yang
Bertugas Saat Lebaran
di Bundaran HI

32 Terduga Teroris
Kalteng Ikut
Deradikalisasi di
Jakarta
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""Di Kalteng kesulitannya tidak ada program yang cukup
untuk melakukan program deradikalisasi khusus. Orangorang ini sudah tercuci otaknya, penanganannya harus
penanganan khusus,"" ujar dia.Dedi menjelaskan lebih
lanjut, bahwa 32 orang yang dibawa ke Jakarta ini terdiri
dari dua keluarga dengan sebagian besar merupakan
anak-anak dan dua orang dewasa yang dinyatakan sebagai
saksi."

Dedi menjelaskan alasan dibawa ke Jakarta karena
di Kalteng fasilitas untuk melaksanakan program
deradikalisasi tidak memadai. Sebab, mereka harus
menjalani deradikalisasi dengan penanganan khusus
karena tingkat paparan radikalismenya terbilang tinggi.

"Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri,
Brigadir Jendral Dedi Prasetyo mengatakan 32 terduga
teroris yang berasal dari Kalimantan Tengah dibawa ke
Jakarta untuk mengikuti program deradikalisasi yang
difasilitasi Polri dan BNPT.Mereka dibawa menggunakan
kapal laut lewat Pangkalan Bun, Pontianak, Semarang,
dan Jakarta.""32 orang menjalani program deradikalisasi di
Jakarta,"" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6).

Susi menyebut kelompok mereka sebagai Netizen
Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini pun baru pertama kali
dilakukan karena melihat banyaknya personel kepolisian
yang bertugas selama lebaran.""Ini pertama kali, karena
mereka seperti ini baru saat ini juga ada masalah keributan
kemarin jadi Brimob ditarik ke sini. Mereka saya dengar
juga sudah lama di Jakarta. Jadi ini partisipasi dan
solidaritas dari netizen untuk TNI-Polri,"" ucapnya"

"Sekelompok suster katolik membagikan makanan kepada
personel kepolisian yang bertugas di kawasan Bundaran
Hotel Indonesia (HI). Kegiatan ini dilakukan untuk
menghibur personel kepolisian yang tetap bertugas saat
lebaran.""Ini pas hari raya Idul Fitri, sementara banyak
Brimob dari luar kota tidak pulang jadi jauh dari keluarga.
Jadi kita ingin mereka tetap merasakan di rumah. Jadi
teman-teman ini semua masak sendiri, tidak ada yang
catering,"" kata koordinator, Susi Rizki, di Bundaran HI,
Jakarta Rabu (5/6/2019).Kegiatan bagi-bagi makanan ini
dilakukan di Pos Polisi Bundaran HI, Jakarta, sejak pukul
07.00 WIB. Makanan yang disediakan pun beragam, mulai
dari opor, rendang dan lainnya.""Itulah bentuk dukungan
kita buat Polisi dan TNI, yang ada sekarang untuk
Brimob,"" ucapnya.
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"Saran Alissa Wahid
Soal WNI Bekas ISIS
Minta Pulang ke
Indonesia"

Karena itu Alissa menyarakan agar pemerintah membuat
pusat deradikalisasi di Suriah yang ditujukan bagi WNI
yang sudah mengucap janji setia kepada ISIS. Selain
itu Alissa juga percaya bahwa mereka yang sudah
“sembuh” dari paham radikal bisa diajak bekerja sama
dengan pemerintah.“KIta dapat keuntungan, jadi tahu
jaringan mereka, mereka juga bisa jadi pendakwah yang
sangat baik supaya orang lain tidak mengalami hal-hal
mengerikan seperti mereka,” tutur dia."

"WNI yang terlibat ISIS di wilayah konflik Irak dan Suriah
berkeinginan kembali ke Indonesia. Tak ayal, hal tersebut
menimbulkan silang pendapat di tengah masyarakat.
Koordinator nasional jaringan Gusdurian, Alissa Wahid,
mengatakan harus ada penilaian khusus terkait siapa saja
yang bisa kembali ke Indonesia.Gak bisa all or nothing,
harus ada asesmen tersendiri ya,” ungkap Alissa kepada
IDN Times di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu
(22/6) kemarin. Menurut Alissa, tingkat radikalisme setiap
jihadis tidak bisa dipukul rata. Sebab, alasan mereka
hijrah ke Suriah pun tidak sama.“Kan ada orang-orang
yang berangkat ke sana dibawa oleh pimpinannya atau
keluarganya. Kalau sebagai pengikut kan hidupnya pasti
traumatik di sana. Nah orang-orang seperti ini harus
disembuhkan terus pulang ke Indonesia,” terang Alissa.
Kota Jakarta
Pusat
DKI Jakarta
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"Gabungan Elemen di
Jabar Serukan Lawan
Radikalisme dengan
Pancasila"

Abdy menjabarkan berdasarkan sejumlah riset, paham
radikal kini marak terjadi pada generasi milenial. Misalnya
saja di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka yang
menginginkan homogenitas, serta tidak mengendaki
adanya perbedaan.""Jika kita ingin maju maka perlu
diupayakan persatuan dan kesatuan, karena akan
melahirkan produktivitas. Di sini dibutuhkan peran
dari semua elemen, baik masyarakat dan pemerintah,""
ujarnya."

Menurut Abdy, ada yang lebih penting dibandingkan
sibuk mencari perbedaan, yaitu soal semangat persatuan
dan kesatuan. Apalagi, masyarakat Indoneisa dikenal
menghormati perbedaan dengan berlandaskan pada
Pancasila. Itu terbukti dalam sejarah.""Berdasarkan sejarah,
Indonesia pernah mengalami konflik ideologi agama dan
kebangsaan. Tapi karena sadar hal itu tidak produktif,
maka akhirnya semua bersatu kembali,"" katanya.

"Berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat mengusulkan
peradaban bangsa yang dapat menerima perbedaan.
Terlebih, perbedaan yang menjurus kepada paham
radikal yang menghambat produktivitas bangsa dan
negara.""Jawa Barat mengusulkan peradaban bangsa, yang
dapat menerima perbedaan. Karena kita negara dengan
masyarakat yang heterogen bukan homogen,"" ujar Tokoh
Muda Jawa Barat, Abdy Yuhana, dalam diskusi 'Legasi
Untuk Bangsa' di Bandung, Kamis (20/6). Diskusi itu juga
dihadiri oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah hingga
tokoh masyarakat.
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"Indonesia-Slowakia
Jalin Kerja Sama
Penanganan
Terorisme"

“Isu terorisme telah menjadi isu lintas batas sehingga
setiap negara perlu bekerja sama secara erat untuk
menciptakan strategi dan program yang efektif untuk
menghadapi radikalisasi dan ekstremisme kekerasan.
Masalah terorisme adalah masalah global, namun akar
permasalah terbentuknya terorisme di setiap negara
berbeda,” ujar Kepala BNPT Suhardi Alius.Dalam
penanggulangan masalah terorisme, Indonesia melakukan
dua pendekatan, yaitu pendekatan soft power dan hard
power. Dalam hal ini, BNPT bertugas melaksanakan
pendekatan soft power, sedangkan polisi melaksanakan
pendekatan hard power."

"Indonesia dan Slowakia melakukan penandatanganan
kerja sama penanggulangan terorisme. Penandatanganan
Memorandum of Understanding Between the National
Counter Terrorism Agency of the Republic of Indonesia
and the Ministry of Interior of the Slovak Republic on
Counter-Terrorism Cooperation, dilakukan di Bratislava,
Slowakia, Senin (24/06/2019).Penandatanganan dilakukan
oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Suhardi Alius dan Menteri Dalam Negeri Slowakia
Michal Bagacka di kantor Kementerian Dalam Negeri
Slowakia di Bratislava. Penandatanganan disaksikan Duta
Besar RI untuk Slowakia Adiyatwidi Adiwoso, pejabat dari
BNPT, dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia.
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"Bertemu Eks
Teroris, Ganjar Bahas
Langkah Pencegahan
Penyebaran
Radikalisme"

Langkah menertibkan sekolah yang mengajarkan halhal berbau radikalisme tersebut perlu dilakukan untuk
mencegah terorisme mulai sejak dini. Ketua Yayasan Gema
Salam, Joko Tri Harmanto alias Jack Harun menilai, doktrin
ke anak biasanya mengikuti orang tuanya, setiap hari
ditanamkan ajaran kafir"

Dia juga akan mengumpulkan Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS) Jateng untuk rencana tersebut.""Saya
akan bilang kepada kepala sekolah. Radikalisme di sekolah
tidak boleh ada lagi dan akan terus kita awasi. Kita akan
tertibkan agar mencegah adanya pikiran-pikiran yang tidak
sepaham dengan pendiri bangsa,"" kata Ganjar di lokasi.

"gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu
sejumlah mantan narapidana teroris (napiter) di Sala
View Hotel, Solo, Jumat (28/6). Bersama para mantan
napiter yang tergabung dalam Yayasan Gema Salam
tersebut, Ganjar bersilaturahmi dan membahas langkah
pencegahan penyebaran radikalisme.Kepada para mantan
napiter, Ganjar menyampaikan keprihatinannya terkait
kondisi anak-anak dan remaja saat ini yang memiliki
pemikiran radikal. Selain menanyakan penyebab, Ganjar
juga menggali informasi dari eks napiter, bagaimana
mengantisipasi dan mencegah berkembangnya paham
radikalisme di kalangan remaja. Dari hasil silaturahmi
tersebut, Ganjar mengaku mendapatkan banyak masukan
positif. Di antaranya dalam waktu dekat, dia akan
menertibkan sekolah yang tidak mengajarkan murid sesuai
nilai Pancasila.
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"Polda NTB Intens
Sosialisasi Program
Quick Wins Polri
untuk Cegah
Radikalisme "
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Kepolisian Daerah (Polda NTB), semakin intens dalam
mensosialisasikan program Quick Wins Polri Point ke 4
tentang Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri
Kontra Radikal dan Deradikalisasi khusus ISIS dengan cara
mengunjungi para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari,
Kabupaten Lombok Barat, Senin (17/06). "Program ini
sesuai yang diamanatkan peraturan Kapolri No. 11 tentang
Quick Wins Polri giat 4, Polisi sebagai penegak revolusi
mental dan tertib sosial di ruang publik tentang cara
pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra
radikal dan deradikalisasi khusus paham ISIS,” kata Kapolda
NTB, Brigjen Pol Drs. Nana Sudjana melalui PS. Kasubbid
PID Bidhumas Polda NTB, Kompol R. Sudjoko.

""Pencegahan aksi radikalisme dan terorisme harus
dilakukan secara serius dengan menguatkan langkah
dalam melakukan sinergi pencegahan terorisme dari pusat
hingga daerah,"" ujarnya. Selain itu mengajak masyarakat
menyaring informasi yang diterima dari media sosial dan
sumber lain serta mencegah terjadinya doktrin-doktrin
serta pemahaman yang keliru yang terjadi di tengah
masyarakat.Salah satu penyebab munculnya terorisme
adalah karena adanya pemahaman yang keliru terhadap
suatu ideologi melalui doktrin-doktrin dan juga adanya
delusi ""superhero"" yaitu dorongan dalam diri seseorang
untuk menjadi pahlawan yang bisa mengubah tatanan
sosial walau harus mengorbankan dirinya sendiri,""
katanya"

"BNPT meminta aparat kelurahan dan desa di Sumatera
Selatan dan provinsi lain di Tanah Air untuk berpartisipasi
dalam melakukan pencegahan berkembangnya paham
radikalisme dan terorisme.""Aparat kelurahan dan desa
diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan pemerintah
kepada masyarakat agar bersama-sama dalam mencegah
radikalisme dan terorisme serta melaporkan segala
bentuk paham tersebut,"" kata Kepala Seksi Partisipasi
Masyarakat BNPT Setyo Pranowo, di Palembang, Kamis
(27/6). Dalam acara rembuk aparatur kelurahan dan
desa membahas tentang literasi informasi dengan thema
""Saring Sebelum Sharing"" yang digelar FKTP Sumsel.
Dia menegaskan, aparat kelurahan dan desa serta
masyarakat perlu segera melapor kepada pihak berwenang
jika mengetahui ada warga yang dicurigai berpikir dan
bertindak radikal serta teror.
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Selain akan berkoordinasi dengan dua kementerian itu,
Hamli menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi
dengan pihak akademisi karena ada hal yang harus
dibenahi terkait psikologis maupun ideologi. Hamli
memprediksi para simpatisan ISIS yang kembali ke
masyarakat bakal mengalami marginalisasi. BNPT pun
bekerja sama dengan pihak berwajib di tempat domisili
simpatisan ISIS berasal."

"BNPT akan memulangkan warga negara Indonesia
yang menjadi simpatisan ISIS di wilayah konflik Irak dan
Suriah. Mereka akan ditampung di Kementerian Sosial.
Dirjen Pencegahan BNPT Brigjen Hamli mengatakan
pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian
Sosial dan Kementerian Agama terkait pemulangan WNI
simpatisan ISIS. ""Kami akan kerja sama dengan berbagai
pihak, terutama Kemensos, karena yang punya tempat
itu Kemensos, yang nanti akan menampung, kemudian
kementerian agama, kemudian akademisi,"" kata Hamli di
Hotel Goodrich, Jakarta, Kamis (20/6).

"Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Teroris
(BNPT), Marsekal Muda Asep Adang Supriyadi, memimpin
rombongan dan berkunjung ke Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah, Rabu (19/6/2019) siang. Kunjungan itu
dalam rangka menguatkan sinergitas antar kementerian/
lembaga yang tergabung dalam satuan tugas (satgas)
penanggulangan terorisme di Sulteng. Dalam kunjungan
itu, BNPT melaksanakan rapat koordinasi dan silaturahmi
di kompeks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi. ""Kami
ingin membantu sasaran-sasaran mana yang pas untuk
dibantu,"" ungkap perwira tinggi TNI AU itu"
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Dialog Kerukunan
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Banjarmasin Urutan
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Dialog bertema Potret Kerukunan Beragama di Kota
Banjarmasin dan Kalimantan Selatan Bersama Peneliti
pusad Paramadina Jakarta ini dengan nara sumber Siswo
Mulyartono dan Husni Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(Pusad) Paramadina."

"Hasil mengejutkan disampaikan sejumlah riset yang
dilakukan beberapa lembaga memotret tentang kerurunan
di Kota Banjarmasin.""Berdasar hasil riset Indek Demokrasi
dan lain-lainnya, hasilnya sungguh mengejutkan, tingkat
in toleransi di Banjarmasin tahun 2017 masuk 10
besar,"" papar Norhalis Majid panitia penyelenggara
dari LK3 sekaligus moderator Dialog Kerukunan.Dialog
Kerukunan yang digagas Lembaga Kajian Keislaman dan
Kemasyarakatan (LK3), Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kalsel dan Kota Banjarmasin yang berlangsung
di lantai V Kantor Banjarmasin Post ini dihadiri Pemimpin
Perusahaan Banjarmasin Post A Wahyu Indriyanta,
Pemimpin Redaksi Musyafi', pengurus FKUP Provinsi dan
Kota Banjarmasin, Ikasba Kalsel, Banser Banjarmasin,
mahasiswa dan lain-lain.

Kemampuan Indonesia dalam menangani kasus terorisme
telah mendapatkan pengakuan internasional, terutama
dalam hal penegakan hukum. Karena itu, Indonesia sering
diundang untuk menjadi pembicara di berbagai forum
yang membahas isu terorisme. "Dari segi kemampuan
penegak hukum kita menggunakan human intelijen,
menggunakan pendekatan yang sifatnya komprehensif,
addressing deradikalisasi, bagaimana menangani itu. Ini
juga kita jadi contoh banyak negara. Bahkan di beberapa
tempat kita diangkat menjadi chair dari working group
untuk isu counter balance extremism. Artinya, ada
acknowledgement dan negara lain belajar dari kita," ujar
Febrian.

Indonesia mempersiapkan diri untuk mengusung tema
mengenai counter-terrorism di presidensi selanjutnya
pada September tahun depan. "Rencananya nanti kita
akan angkat isu kontraterorisme," kata Direktur Jenderal
Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Febrian
Alphyanto Ruddyard di Kantin Diplomasi, Kompleks
Kemlu, Jl Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa
(11/6/2019).Tema ini dipilih oleh Indonesia karena
pengalaman dalam penanganan kasus terorisme. Tema ini
menjadi daya tawar bagi Indonesia di dunia internasional.
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"Dialog Lintas Agama
Menjaga Kerukunan
Antar Umat Beragama
dan NKRI"

Kemenag juga menegaskan bahwa kegiatan ini adalah
bentuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama
untuk keutuhan NKRI.“Kami dalam kegiatan ini semoga
bisa menginspirasi semua elemen masyarakat di Kota
Sampit terutama MB Ketapang untuk senantiasa menjaga
dan menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam
perbedaan beragama,” pungkasnya."

Dari 17 kecamatan se Kotim, kecamatan MB Ketapang
merupakan palibg lengkap, yakni Islam, Kristen, Buda,
Hindu, Katolik, dan Konghucu. Lanjutnya, ajaran semua
agama itu sama selalu mengajak kompak bertindak
menuju kebaikan bersama“Kita sadar kita berbeda-beda,
tetapi bhineka tunggal ika, walaupun berbeda suku, agama
tetap satu Indonesia. Yang berbeda jangan di samakan,
yang sama jangan di bedakan. Agama nya beda, jangan
disamakan ajarannya tidak sama, keyakinannya, rumah
ibadahnya, arah ibadahnya. Tetapi semua punya agama,
punya keyakinan. Kita ciptakan kedamayan antara kita
umat beragama walau berbeda-beda,” jelasnya

"Kemenag Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan
kegiatan dialog lintas agama di Aula Kantor Kemenag,
Sabtu (22/6).Kegiatan ini guna meningkatkan rasa
cinta tanah air dan meningkatkan rasa semangat dalam
memelihara kerukunan umat beragama untuk keutuhan
NKRI.Dialog ini menghadirkan beberapa narasumber dari
Pemda, Polsek, dan Kantor Kementerian agama. Kepala
Kemenag Kotim H. Samsudin mengatakan saat ini di
Kecamatan MB Ketapang terdapat 6 agama.
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"Islam Moderat
Indonesia
Dikampanyekan di
Belanda"

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, I Gusti Agung
Wesaka Puja menyampaikan bahwa Islam wasathiyyah
(jalan tengah) atau moderat merupakan cara yang sesuai
bagi semua agama untuk bersikap. Dalam praktiknya
Indonesia sudah menjalankan nilai-nilai dari wasthiyyah
tersebut sejak lama.Konferensi tahun ini di hadiri sekitar
300 orang dan melibatkan para akademisi, peneliti dan
budayawan dari berbagai latar belakang yang beragam
baik dari Indonesia, maupun Belanda."

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman H Saifuddin
yang hadir sebagai pembicara utama menekankan bahwa
prinsip beragama jalan tengah (middle way) sudah bukan
hanya merupakan harapan suatu negara atau sekelompok
masyarakat saja, melainkan merupakan kebutuhan
bersama segenap bangsa. “Hal ini demi menciptakan
tatanan dunia yang damai, rukun, anti kekerasan, dan
saling menghargai perbedaan serta saling mengapresiasi
keragaman.

"Konferensi Internasional Kedua mengenai Islam moderat
yang bertajuk Seeking The Middle Path (Al Wasatiyya):
Articulations of Moderate Islam diselenggarakan di
Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda.Pejabat
Pensosbud KBRI Den Haag Belanda, Renata Siagia, kepada
Antara London, Senin (24/6) mengatakan konferensi
Internasional tentang Islam moderat tersebut merupakan
acara dua tahunan yang digagas PCINU Belanda bekerja
sama dengan Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda.
Konferensi diselenggarakan untuk mempromosikan dan
lebih memahami konsep dari wasathiyyah yang kerap
diterjemahkan sebagai Islam pertengahan atau jalan
tengah.
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"Bincang Kebangsaan
Dengan Yenny Wahid
di KBRI Berlin"

Dia mengatakan bahwa media sosial juga sering menjadi
alat untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara
menyebarkan hoax dan menciptakan perpecahan.""Kita
perlu membangun konter narasi terhadap berbagai hoaks
dan fake news yang berkembang di media sosial. Ini juga
salah satu bentuk dialog yang penting kita kembangkan
terus menerus""."

""Kita perlu banyak bertemu, banyak dialog.
Mengedepankan titik-titik persamaan dan menjembatani
perbedaan. Kalau sudah saling mengerti, saling paham,
Insya Allah saling tuding dan saling curiga akan berkurang”,
jelas Yenny.

"Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau
masyarakat Indonesia di Jerman memperbanyak dialog
konstruktif di semua lapisan untuk menjembatani
perbedaan.Yenny menyampaikan hal itu pada acara
Bincang Santai dengan Masyarakat Indonesia di
Berlin, Jerman. Sekitar 70 orang hadir pada acara yang
berlangsung di KBRI Berlin hari Minggu, 23 Juni 2019.
Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno bertindak
selaku moderator pada acara itu.Menurut Yenny, hasil
survei Wahid Foundation, sebelumnya dikenal sebagai
Wahid Institute, menekankan pentingnya membangun
pemahaman yang lebih baik melalui dialog yang konstruktif
di semua lapisan masyarakat. Hal itu diperlukan untuk
mengantisipasi fenomena ""divided nations"" yang tengah
menggejala di berbagai negara saat ini.
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"Gema Toleransi
dari Gereja Lereng
Gunung Slamet"

Ketua panitia Perayaan Pentakosta GKJ Pengalusan,
Pendeta Bagus Imam Tjahyono mengatakan pelibatan
banser dan santri tersebut merupakan upaya untuk
merawat semangat toleransi antar umat beragama. Tahun
ini, Minggu Putih GKJ Pengalusan bertema ‘Endahing
Seduluran’ atau indahnya persaudaraan.""Acaranya kami
kemas sedemikian rupa, agar kebersamaan yang toleran
antar sesama manusia di Purbalingga terjalin erat,""
katanya menurut informasi yang diterima Liputan6.com,
Kamis (13/6/2019).Rangkaian pentakosta sendiri diawali
dialog lintas agama di gedung GKJ Pengalusan, Sabtu
(15/6/2019), pukul 15.00-19.00 WIB. Dialog ini akan
mendatangkan lima narasumber. Kelima narasumber itu
yakni Wakil Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU) Purbalingga, KH Akhmad Khotib, Pdt Maria
Puspitasari dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwokerto."

Satkoryon Banser Kecamatan Mrebet dilibatkan dalam
pengamanan. Panitia juga menghadirkan puluhan santri
dari Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlatus Sholikhin
Sukawarah, Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar.

"Sebentar lagi umat Nasrani merayakan Pentakosta atau
Minggu Putih. Bagi masyarakat desa yang bermukim
di lereng Gunung Slamet di Purbalingga, peringatan itu
menjadi momen penting untuk memperkuat toleransi
antar umat beragama.Gereja Kristen Jawa (GKJ)
Pengalusan, Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet telah
melibatkan banser dan santri dalam perayaan Pentakosta
atau Minggu Putih, Sabtu dan Minggu, 15-16 Juni 2019
mendatang.
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"MUI Palu Sebut
Kearifan Lokal Jadi
Fondasi Kerukunan
Antar Agama"

Namun, ketika agama diterjemahkan dalam kehidupan
sosial dan bersentuhan dengan agama lain, maka
dibutuhkan sikap moderat dan toleran guna mewujudkan
kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis yang
juga merupakan tujuan dari setiap agama.Kearifan lokal,
sebut dia, meski bersifat terbatas dalam lingkup komunitas
lokalnya, tetapi memiliki kemampuan untuk merekatkan
perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk perbedaan
keyakinan yang ada dalam batasan komunitasnya.Oleh
karena itu, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai basis
dalam membangun kerukunan umat."

"MUI Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, memandang
perlunya penguatan kearifan lokal, budaya dan adat yang
ada di Sulteng.Hal itu diperlukan sebagai pendekatan
dalam membangun dan meningkatkan kulitas kerukunan
antar umat beragama di provinsi tersebut.""Realitas
keberagaman dalam kehidupan masyarakat merupakan
kenisayaan sosial,"" ungkap Ketua MUI Kota Palu, Prof Dr
KH Zainal Abidin, saat dihubungi, Sabtu (29/6/2019) sore.
Prof Zainal Abidin yang merupakan Guru Besar Pemikiran
Islam Modern mengemukakan, agama adalah sumber nilai
universal bagi penganutnya.
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"Deklarasi Abu Dhabi
Perekat Islam dan
Non-Muslim"

Menurut Syafiq, partisipasi komunitas secara menyeluruh
sangat penting. Sehingga upaya manipulasi agama untuk
menimbulkan konflik dapat dihindari.Sementara itu,
Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama,
Mons Miguel Angel Ayuso Guixot, dalam makalah yang
dibacakan Pastor Markus Solo, SVD menyatakan bahwa
nilai-nilai dialog antaragama juga tercermin dalam
Deklarasi Abu Dhabi. Hal itu yakni penekanan atas pesan
persaudaraan. "

""Diperlukan Community-based Approach yang didasari
empati, rasa percaya, cinta, dan harapan,"" ujar Syafiq
dalam rilis pers yang diterima Republika.co.id, Rabu
(19/6). Pernyataan tersebut Syafiq sampaikan dalam
Seminar Internasional bertemakan Interreligious Dialogue:
Perspectives from Asia menyampaikan pemaparan soal
deklarasi Abu Dhabi tersebut di Universitas Urbaniana,
Italia, Selasa (18/6) waktu setempat.

"Dokumen tentang Persaudaraan Manusia bagi
Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama atau Deklarasi
Abu Dhabi telah ditandatangani Paus Fransiskus dan
Imam Besar Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb beberapa waktu
lalu. Pemaknaan dan pengejewantahan Deklarasi Abu
Dhabi pun terus diupayakan masyarakat lintas agama.
Dalam pandangan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog
Antaragama dan Peradaban, Prof Syafiq A Mughni,
tantangan global dewasa ini meliputi pacuan senjata,
ketidakadilan sosial, korupsi, kesenjangan ekonomi,
kemerosotan moral, terorisme, diskriminasi, dan
ekstremisme. Untuk menanggulangi tantangan tersebut
diperlukan dialog dan kerja sama internasional.
Italia
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Komunitas Solo
Bersimfoni Gagas
Sekolah Toleransi

""Diharapkan lingkungan sekolah mampu melaksanakan
Hastha Laku Solo, yakni tepa slira, lembah manah,
andhap ashor, grapyak semanak, gotong royong, guyub
rukun, ewuh pekewuh, dan pangerten,"" jelasnya di acara
Sosialisasi Model Sekolah Adipangastuti di Komplek Balai
Kota Solo, Kamis (20/6) lalu.Farid menjelaskan, Sekolah
Adipangastuti menerapkan parameter peningkatan sikap
saling menghargai, penurunan jumlah kasus intoleransi
dan tindak kekerasan di sekolah, terciptanya kegiatan
belajar mengajar yang mengedepankan perilaku dan sikap
positif, serta mengedepankan keamanan dan keselamatan
warga sekolah."

"Perkumpulan Solo Bersimfoni menggagas adanya
Sekolah Adipangastuti di Kota Solo. Gagasan tersebut
dilatarbelakangi atas keprihatinan terhadap perilaku
intoleran yang mulai menjangkit masyarakat. Ketua
Solo Bersimfoni M Farid Sunarto mengatakan, Sekolah
Adipangastuti merupakan implementasi dari penerapan
aspek sikap perilaku yang bijaksana, baik, lembut dan
sabar dengan parameter tertentu yang menekankan
nilai-nilai lokal budaya Jawa. Adi artinya besar, pangastuti
artinya bersikap bijak. Sekolah Adipangastuti diharapkan
mampu meningkatkan perilaku warga sekolah untuk
menjaga budaya toleransi berdasarkan nilai-nilai budaya
lokal serta dapat menghindari risiko dampak perubahan
sosial dan perilaku menyimpang di lingkungan sekolah.
Kota Solo
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"Ketua PBNU
Silaturahmi dengan
Imam Masjid St
Eriksplan Stockholm"

“Ini hal baik agar orang luar negeri juga bisa belajar budaya
dan keindahan Islam Nusantara di Indonesia,” lanjutnya.
Dalam tanggapannya, Ustadz Muslim menyampaikan
bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia
dapat memimpin dalam mempromosikan Islam yang
damai dan dalam hubungan antar agama.Ustad Muslim
juga menyatakan bahwa Swedia sangat terbuka dengan
kehadiran Islam, dan bahkan dirinya telah beberapa kali
bertemu dan berdialog mengenai hubungan antar agama
dengan Church of Sweden (Gereja Swedia)"

Ketua PBNU, Marsudi Syuhud bertemu dan berdiskusi
dengan Imam Masjid St Eriksplan, Stockholm, Ustadz
Muhammad Muslim di sela-sela kunjungannya ke Swedia,
Jumat (21/6). Pertemuan tersebut utamanya membahas
mengenai perkembangan Muslim dan hubungan antar
agama di Swedia.""Indonesia sebagai negara Muslim
terbesar di dunia dan PBNU berpandangan bahwa Islam
adalah damai hubungan antar agama dapat ditingkatkan di
Indonesia dan juga di dunia,"" tutur Marsudi.Ia menyebut
PBNU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan
tertua di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Karena itu, Marsudi menawarkan beasiswa bagi Warga
Negara Swedia untuk belajar Islam di PBNU di Indonesia.

“Ini hal baik agar orang luar negeri juga bisa belajar budaya
dan keindahan Islam Nusantara di Indonesia,” lanjutnya.
Dalam tanggapannya, Ustadz Muslim menyampaikan
bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia
dapat memimpin dalam mempromosikan Islam yang
damai dan dalam hubungan antar agama.Ustad Muslim
juga menyatakan bahwa Swedia sangat terbuka dengan
kehadiran Islam, dan bahkan dirinya telah beberapa kali
bertemu dan berdialog mengenai hubungan antar agama
dengan Church of Sweden (Gereja Swedia

"Ketua PBNU, Marsudi Syuhud bertemu dan berdiskusi
dengan Imam Masjid St Eriksplan, Stockholm, Ustadz
Muhammad Muslim di sela-sela kunjungannya ke Swedia,
Jumat (21/6). Pertemuan tersebut utamanya membahas
mengenai perkembangan Muslim dan hubungan antar
agama di Swedia.""Indonesia sebagai negara Muslim
terbesar di dunia dan PBNU berpandangan bahwa Islam
adalah damai hubungan antar agama dapat ditingkatkan di
Indonesia dan juga di dunia,"" tutur Marsudi.Ia menyebut
PBNU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan
tertua di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Karena itu, Marsudi menawarkan beasiswa bagi Warga
Negara Swedia untuk belajar Islam di PBNU di Indonesia.
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Deklarasi Tokoh Lintas
Agama Siap Jaga
Kerukunan Umat di
Tegal

""Kami atas nama sepuluh organisasi kemasyarakatan dan
keagamaan Kota Tegal Dengan ini menyatakan, bahwa
kami: 1. Siap mempertahankan Pancasila sebagai satusatunya ideologi bangsa Indonesia.Siap menjunjung tinggi
Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Siap menjaga keamanan, perdamaian, dan kerukunan umat
beragama di Kota Tegal."

Pembacaan isi deklarasi tersebut dipimpin oleh Ketua
PCNU H. Abdal Hakim Thohari. Berikut isi deklarasinya.

Sejumlah 10 ketua Ormas tersebut, yaitu PD
Muhammadiyah H. Nadirin Maskha, BKSG Pdt. Roy Tampi,
Parisada Hindu I Gusti Nyoman Sudjana, Metta Vihara
Istanto B, Makin Lie Ing Liong, GKHKY Romi Agustinus
Dwiyantoro, INTI Harijanto Soelijanto, Yayasan Tridharma
Lie Kecung, GOW Hj. Debby Firoeza Indiany, dan PCNU
H. Abdal Hakim Thohari.

"Berlangsungnya kegiatan halal bihalal yang diadakan
para tokoh lintas agama Tegal, juga menjadi kesiapan
mereka untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota
Tegal. Hal itu secara bersama, mereka deklarasikan saat
berlangsungnya kegiatan halal bihalal di Adipura Balai
Kota Tegal, Senin (17/6/2019) malam.
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"Pesan Damai
Dari Maluku “For
Indonesia” Katong
Samua Basudara"

Masyarakat Maluku mengajak seluruh komponen bangsa
khususnya masyarakat Maluku untuk memperkuat
ketahanan sosial dalam rangka mengantisipasi berbagai
bentuk polarisasi politik identitas dan provokasi yang
dewasa ini marak bertebaran di media sosial dalam
bentuk hoax dan hate speech.Masyarakat Maluku
menolak dengan tegas berbagai bentuk polarisasi
masyarakat untuk kepentingan sosial serta mengajak
seluruh komponen masyarakat untuk terus merawat dan
mengembangkan pertalian sejati hidup orang basudara
serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana falsafah orang Maluku
yaitu potong di kuku rasa di daging ale rasa beta rasa dan
sagu salempeng dibagi dua."

Terhadap berbagai perselisihan yang timbul dalam
masyarakat hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang
damai arif dan bijaksana melalui dialog musyawarah untuk
mufakat atau melalui jalur penegakan hukum dan kami
menolak dengan tegas penyelesaian masalah dengan caracara kekerasan atau anarkis yang dapat mengakibatkan
disintegrasi bangsa.

"Bertempat di Depan Gong Perdamian Dunia, Jumat
(28/06) pagi ratusan Warga Maluku yang ada di Kota
Ambon, mengirim pesan damai “For Indonesia Katong
Samua Basudara”. Pesan damai itu berisi “Maluku Cinta
Damai”. berisikan empat poin penting dibacakan pimpinan
umat beragama diantaranya Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Maluku, Majelis Ulama Indonesia
(MUI), MPH Sinode GPM, Keuskupan Amboina, Walubi
Maluku dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Empat poin isi deklarasi Maluku Cinta Damai yakni kami
masyarakat Maluku adalah masyarakat yang cinta damai,
kami mengajak seluruh komponen bangsa khususnya
masyarakat Maluku untuk menghargai perbedaan suku
agama ras golongan dan pilihan politik dengan motto
walaupun berbeda suku agama golongan warna kulit
bahasa tetapi Katong Samua Basudara.
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Paguyuban Lintas
Iman Amankan
Jalannya Salat Idulfitri
di Purwokerto

Gubernur Ganjar Pranowo yang hadir bersama istri Siti
Atikoh dan putra Muhammad Zinedine Alam Ganjar
mengapresiasi kehadiran teman-teman dari Paguyuban
Lintas Iman Purwokerto.""Luar biasa di Banyumas ini,
Paguyuban Lintas Iman-nya kuat, saat Natalan ada Banser
yang berjaga, kita salat Idulfitri mereka yang menjaga dan
memungut sampah,"" katanya."

Menurut Agus, kegiatan ini merupakan wujud konkret
toleransi yang harus dijunjung tinggi. ""Intinya kami
ingin membantu saudara-saudara muslim yang saat ini
merayakan Idulfitri, salah satunya menjadi bagian dari
penyelenggara salat Idulfitri ini,"" ujarnya.

"Perayaan Idulfitri diwarnai indahnya toleransi
antarumat beragama. Seperti halnya salat Idulfitri di
alun-alun Purwokerto, Selasa (5/6/2019). Puluhan
orang dari Paguyuban Lintas Iman Purwokerto tampak
ikut menjaga jalannya pelaksanaan ibadah tersebut.
Mereka mengenakan pita merah putih di lengan, ada
yang bertugas sebagai among tamu, menjaga parkir,
menjadi tim kesehatan hingga membersihkan sampah.
FA Agus Wahyudi selaku koordinator kegiatan tersebut
mengatakan, kegiatan itu digelar setiap tahun. ""Ini
sudah tahun ketiga. Tiap tahun pelayanan yang diberikan
bertambah, untuk tahun ini ada 12 titik tempat Salat Id
yang turut dijaga teman-teman Paguyuban Lintas Iman
Purwokerto,"" ungkap pemuda dari Gereja Katolik Katedral
Kristus Raja Purwokerto itu.
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Vatikan Dukung
Alumni Cipayung
Gelar Konferensi
Internasional
Perdamaian

Ketua FKUB Jabar
Nilai Politisasi Agama
di Pilpres 2019
Ancam Kerukunan
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Dalam pidatonya, Rafani menyebutkan label yang
tersemat pada masing-masing pendukung paslon, cebong
dan kampret, dapat memunculkan perpecahan. Terlebih
hal tersebut, lanjutnya, diperparah dengan penggunaan
media sosial oleh pihak tak bertanggung jawab. ""Kita
juga menyaksikan stigma negatif yang diberikan oleh
masing-masing pendukung paslon 01 dan 02, ada sebutan
'cebong' dan 'kampret'. Lebih celaka lagi kita didramatisasi
oleh penggunaan medsos secara tidak bertanggung jawab.
Jadi, ada politisasi agama plus penggunaan medsos (tidak
bertanggung jawab),"" ungkapnya."

"ujung pada disintegrasi bangsa bila tidak tertangani
dengan baik. Hal tersebut disampaikannya pada acara
“Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat
Jabar Pascapemilu 2019”. Acara yang digelar di gedung
Paguyuban Pasundan Bandung, Rabu (26/6/2019),
tersebut dihadiri para pemuka agama, akademisi,
dan kepolisian. ""Masyarakat sekarang betul-betul
terpolarisasi. Celakanya lagi yang kami lihat di lapangan
itu terjadi politisasi agama. Kalau agama dibawa ke ranah
politik dan tidak teratasi dengan baik, ke depannya mau
seperti apa,"" ungkapnya.

Dukungan itu ditegaskan oleh Sekretaris Dewan Kepausan
Untuk Dialog Antar Umat Beragama, Markus Solo Kewuta
SVD saat menerima kunjungan Ketua Forum Komunikasi
Alumni PMKRI, Hermawi Franziskus Taslim, yang
didampingi Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat
Satu Bangsa), di Vatikan, Senin (3/6/2019).Deklarasi
Abu Dhabi tentang Perdamaian itu berjudul “Documento
Sulla – FRATELLANZA UMANA Per Pace Mondiale
E La Convivenza Comune” atau “Sebuah Dokumen
tentang– Persaudaraan Umat Manusia Untuk Perdamaian
dan Hidup Bersama”. Dokumen yang bersejarah ini
diterjemahkan dalam 7 (tujuh) bahasa termasuk Inggris,
Arab, Jerman dan Italia."

Dalam keterangan yang diterima Selasa (11/6/2019),
rencana Konferensi Internasional Perdamaian itu, menurut
Dewan Kepausan Untuk Dialog Antar Umat Beragama,
sesuai dengan semangat Deklarasi Abu Dhabi yang
ditandatangani antara Pimpinan Tertinggi Gereja Katolik
Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmad Al
Thayyeb pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat
Arab.

"Dewan Kepausan Untuk Dialog Antar Umat Beragama
mendukung rencana Konferensi Internasional Perdamaian
yang akan dilaksanakan oleh Alumni Cipayung. Konferensi
itu rencananya diadakan di Roma Italia, Kairo Mesir, dan
Jakarta.
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"Bertemu di Vatikan,
Paus Minta 36
Uskup Indonesia
Terapkan Deklarasi
Persaudaraan Abu
Dhabi"

Guru Besar: Generasi
milenial perlu
dikenalkan moderasi
beragama
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Generasi milenial, kata dia, sangat akrab dengan teknologi
informasi sehingga mereka memiliki jaringan yang sangat
luas (global) dan bersentuhan dengan beragam kultur,
cara berpikir dan bahkan beragam keyakinan.Oleh karena
itu, kata dia, mereka harus memiliki wawasan keagamaan
yang inklusif tapi pada saat yang sama memiliki kekuatan
akidah yang mapan. Di sinilah nilai-nilai moderasi Islam
perlu ditanamkan. Di samping itu, penanaman nilai-nilai
moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya
penyebaran faham radikalisme di dunia maya."

"Guru Besar Pemikiran Islam Modern IAIN Palu, Sulawesi
Tengah, Prof Dr KH Zainal Abidin, M.Ag mengemukakan
Kementerian Agama dan organisasi keagamaan, tokohtokoh agama, perlu mengenalkan moderasi beragama
kepada kalangan milenial, usia produktif, dan generasi
muda yang melek terhadap media sosial.""Sangat penting
untuk memberikan pemahaman moderasi Islam, dalam
rangka mewujudkan upaya moderasi beragama di
Indonesia pada umumnya, dan di Sulawesi Tengah pada
khususnya,"" katanya di Palu, Jumat.Ia juga menyebut
perlu adanya upaya pemberian pemahaman dan
penanaman nilai-nilai moderasi Islam terhadap generasi
muda Islam, untuk membetuk generasi yang moderat di
Sulawesi Tengah.

Diwawancarai VOA melalui telepon hari Jumat pagi (14/6),
Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia KWI yang
juga Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharya Pr.
mengatakan pertemuan dan diskusi berlangsung sangat
intensif.“Salah satu yang beliau (Paus.red) tekankan
adalah dokumen Abu Dhabi yang ditandatanganinya awal
Februari lalu bersama Imam Besar Al Azhar. Dokumen itu
mendapat tanggapan sangat baik juga dari para pemimpin
umat Muslim... Kami diminta Paus menggunakan naskah
itu untuk menyampaikan pada umat di tataran akar
rumput agar dapat diterapkan,"" ungkapnya."

"Tiga puluh enam uskup di wilayah Gereja Katholik
se-Indonesia hari Selasa lalu (11/6) bertemu dengan
Paus Fransiskus di Vatikan. Dalam pertemuan itu Paus
meminta para uskup ikut membantu menerapkan deklarasi
persaudaraan yang ditandatanganinya di Abu Dhabi,
Februari lalu.Selama lebih dari dua jam 36 uskup yang
berkarya di wilayah Gereja Katholik se-Indonesia berdialog
langsung dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Berbagai
hal dibahas dalam pertemuan yang dikenal sebagai “Ad
Limina Apostolorum” dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan
lembaga dalam struktur Takhta Suci Vatikan itu, termasuk
soal memperkuat hubungan dengan pemimpin dan umat
beragama lain.
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"Milenial Lintas
Rumah Ibadah
Serukan Bersatu
dan Cerdas dalam
Menghadapi Situasi"

Untuk itu ia menyerukan kepada para generasi milineal
untuk bersatu dan cerdas dalam menghadapi situasi yang
cenderung memecah belah masyarakat.Dalam acara
yang dilanjutkan dengan diskusi itu, perwakilan Kesatuan
Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Gede Hendra pun
mengatakan generasi milenial harus mampu membuktikan
dirinya tidak terpengaruh dengan adanya situasi yang
dapat menimbulkan perpecahan."

“Untuk yang sedang hangat-hangatnya ini hanya eliteelite saja yang mengejar kepentingan kekuasaan. Yang
dikorbankan adalah masyarakat,” ucap Suprionoto dalam
acara bertajuk 'Menjaga Pancasila Mulai Dari Rumah
Ibadah' di pelataran Masjid Masjid Cut Meutia, Jakarta
pada Sabtu (1/6/2019).

"Memperingati hari lahir Pancasila, Gerakan Milenial Lintas
Rumah Ibadah (MLRI) menyoroti adanya kecenderungan
para elite politik di Indonesia yang menyebabkan
perpecahan di antara masyarakat.Perwakilan dari
Generasi Muda Buddhis Indonesia, Suprionoto W.
mengatakan perpecahan itu timbul sebagai akibat dari
kepentingan mereka untuk mengejar kekuasaan, tetapi
malah mengorbankan masyarakat.Suprionoto mengatakan
saat ini Indonesia memiliki ciri khas yang jarang dimiliki
negara lain terutama dalam hal keberagaman. Namun,
di saat yang sama katanya banyak orang justru berusaha
menganggu ideologi yang dimiliki Indonesia yakni
Pancasila sebagai pedoman toleransi antara satu dengan
yang lain.
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"Doa Lintas Agama
untuk Jalin Kerukunan
di Makam Bung Karno
Kota Blitar"

Tokoh Lintas Agama
di Lamongan Kembali
Serukan Tolak
Kerusuhan
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Yuhronur mengaku langkah Lamongan dalam menjaga
stabilitas keamanan telah mendapat apresiasi dari
pemerintah pusat dengan diperolehnya penghargaan
dalam menangani konflik sosial. ""Atas nama Pemkab
Lamongan kami ucapkan erima kasih banyak atas
komitmen untuk menjaga keamanan khususnya di
Lamongan,"" ujarnya. Wakapolres Lamongan, Kompol
Imara Utama berharap kegiatan semacam ini bisa saling
mendekatkan antara ulama dan umaro. Dia mengajak
para tokoh agama dan tokoh masyarakat Lamongan untuk
bersama-sama menjaga keamanan negara.""Saat ini masih
berlangsung sidang gugatan pemilu di MK untuk itu mari
kita bersama-sama mensikapinya dengan cerdik dan tidak
terpengaruh dengan hasutan dari orang-orang yang tidak
bertanggung jawab,"" harapnya."

Tak hanya tokoh lintas agama, acara deklarasi menolak
segala bentuk kerusuhan itu juga dihadiri Pemkab
Lamongan. ""Mari bersama-sama kita saling menjaga
keamanan, khususnya di wilayah Lamongan,"" ajak Sekkab
Lamongan, Yuhronur Efendi saat memberi sambutan.

"Tokoh lintas agama di Lamongan menolak segala bentuk
kerusuhan dalam bentuk apapun. Aksi menolak kerusuhan
ini diwujudkan dengan menggelar doa bersama di
Gedung Sasana Krida Jagrakarsa Polres Lamongan, Selasa
(18/6/2019).

Heru mengatakan rangkaian puncak acara Haul Bung
Karno dimulai sejak pagi.Pada pagi harinya diadakan
semaan Alquran di kompleks Makam Bung Karno.Menurut
Heru acara ini rutin dilaksanakan tiap tahun pada haul
Bung Karno. Doa lintas agama ini untuk merekatkan rasa
toleransi dan kerukunan antar-agama."

Mereka menunggu giliran untuk memanjatkan doa di
pusara Bung Karno.""Hari ini ada doa lintas agama di
Makam Bung Karno. Doa lintas agama ini rangkaian acara
Haul Bung Karno,"" kata Ketua Panitia Haul Bung Karno,
Heru Santoso.

"Suasana di kawasan Makam Bung Karno (MBK) Kota
Blitar terlihat ramai, Kamis (20/6/2019).Sejumlah orang
dari berbagai agama berkumpul di kompleks makam
Proklamator dan Presiden pertama RI itu.Sebagian
berkumpul di halaman dalam pusara Bung Karno.
Sejumlah orang yang berkumpul di halaman dalam terlihat
duduk berkelompok di atas karpet. Sejumlah orang
dari agama Katolik itu terlihat memanjatkan doa-doa.
Sedangkan, sebagian orang dari agama lain tampak berdiri
bergerombol di depan gapura masuk ke pusara Bung
Karno.
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Damainya Lebaran
Bersama Pemuda dan
Tokoh Lintas Agama
di Lampung

Wakil Sekretaris Pemuda Katolik Komcab Pringsewu
Paulus Suwantoro mengaku sangat bahagia dapat
berpartisipasi membantu petugas kepolisian dalam
mengamankan ibadah umat Islam di Kabupaten
Pringsewu. Ia mengungkapkan juga bahwa keikutsertaan
seperti ini dilakukan sudah sejak tahun lalu. Suwantoro
pun berharap kehadiran mereka dapat membantu
sekaligus menjadi gambaran kerukunan antar umat
beragama yang ada di Kabupaten Pringsewu. ""Senang
bisa ikut berpartisipasi membantu, dan senang bisa
bersilahturahmi dengan masyarakat Kecamatan
Pringsewu,"" ungkapnya."

"Berpakaian seragam putih dengan warna kuning dan
hijau menghiasi bagian lengan dan leher, sejumlah pemuda
nampak aktif membantu kelancaran acara shalat Idul Fitri
di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (5/6). Menggelar
tikar, mengatur arus lalulintas, memarkir dan menjaga
kendaraan dilakukan oleh para pemuda ini. Sesekali
mereka berdiskusi dengan para petugas keamanan
dan TNI yang juga menjaga keamanan serta ketertiban
pelaksanaan shalat yang setiap tahun digelar oleh Panitia
Peringatan Hari Besar Islam Pringsewu. Mereka ini adalah
ormas Pemuda Katolik Kabupaten Pringsewu. Selain itu
ormas Pemuda Kristen juga ambil bagian dalam kegiatan
ini.
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Potret Kerukunan
Umat Kristiani dan
Islam di Jember saat
Idul Fitri

Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Romo Henrikus Suwaji
O.Carm mengatakan aksi ini sebagai pembuktian bahwa
perbedaan antar agama tak mengorbankan persatuan
yang ada di Kota Jember.Walaupun kami berbeda agama,
tapi kami satu sama lain adalah saudara. Perbedaan jangan
sampai mencerai beraikan umat. Namun perbedaan agama
membuat jalinan persaudaraan harus semakin kuat,""
ungkap Henrikus Suwaji, Jumat (7/6/2019).Ketua Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jember, Gus Muis
Shonhaji mengapresiasi aksi yang dilakukan jamaah gereja
Santo Yusup yang dipimpin sang pastor."

"Ada satu cerita menarik yang membekas saat salat Idul
Fitri di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dua umat; agama
islam dan Kristen menjalin hubungan dengan toleransi.
Saat penganut islam sedang menunaikan ibadah salat idul
fitri di Masjid Jami Baitul Amien, Jember, umat kristiani
di Gereja Santo Yusup memberikan alas untuk salat dari
koran dan terpal.Bahkan kerukunan antar umat ini juga
berlangsung saat umat islam menjalankan salat Idul Fitri,
beberapa kaum kristiani menjaga area salat.Tak berakhir
di situ, usai salat Idul Fitri, dengan akrab kaum kristiani
mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kaum muslimin
sambil bersalaman.Kerukunan antar kedua umat beragama
ini diabadikan dan disebarkan oleh sebuah akun twitter @
maharanialiyyie
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Ketua MATAN Jabar:
Promosikan Islam
yang Damai Melalui
Dunia Maya

IAIN Palu Jadikan
Paham Islam
Rahmatan Lilalamin
Sebagai Fokus Utama
dalam Program KKN
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Mahasiswa yang turun ke lokasi KKN di wilayah terpencil
di Donggala merupakan upaya IAIN Palu dalam pembinaan
umat khususnya masyarakat terpencil. Karena itu, setiap
posko dan mahasiswa, di sertai dengan tim pendamping
yang terdiri dari dosen.Pemerintah Kabupaten Donggala
mendukung penuh langkah IAIN Palu melakukan
pembinaan masyarakat terpencil melibatkan mahasiswa
KKN."

"Sebanyak 360 peserta kuliah kerja nyata (KKN) dari
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah,
mulai diturunkan ke sejumlah daerah terpencil Kabupaten
Donggala, Rabu (26/6/2019).Mereka yang tergabung
dalam angkatan VI gelombang ke-II Tahun 2019 itu,
wajib menyebarkan Islam rahmatan lilalamin, Islam
moderat, Islam yang santun yang menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dan perbedaan, selama mengikuti proses
KKN sampai pada 25 Juli 2019 mendatang.""Mahasiswa
peserta KKN harus memperlihatkan akhlak yang baik
di masyarakat, memberikan pemahaman keagamaan
tentang Islam rahmatan lilalaamin kepada masyarakat bila
di perlukan,"" ujar Rektor IAIN Palu, Prof Dr H Sagaf S
Pettalongi.

“Hari ini bangsa kita sedang menghadapi berbagai
persoalan kebangsaan, khususnya narasi keagamaan.
Saudara-saudara kita mungkin terlalu percaya diri
sehingga agama dijadikan alat provokasi, alat kepentingan
politik, sehingga ada istilah kapitalis agama yaitu
menggunakan agama untuk kepentingan sesaat atau
kepentingan misi mereka,” ujar Ketua Mahasiswa Ahli
Thoriqoh al-Mu`tabaroh an-Nahdliyyah (MATAN) Provinsi
Jawa Barat (Jabar) Dr. Ajid Thohir di Bandung, Jumat
(28/6/2019)."

"Perkembangan teknologi dan informasi di era digital
telah menghadirkan tantangan baru tidak hanya bagi
masyarakat, tetapi secara luas tantangan dan ancaman
bagi kehidupan berbangsa. Era post-truth telah menandai
pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama
dan para pembuat opini di mana fakta berkontestasi
dengan hoax dan kebohongan untuk di ranah publik.
Artinya propaganda di media sosial dapat memberikan
pengaruh kuat terhadap stabilitas dan kedaulatan suatu
negara. Untuk itu semua pihak harus turun tangan
berjihad dengan mempromosikan persatuan melalui dunia
maya. Semakin banyak konten yang mempromosikan
perdamaian, persatuan, dan kesatuan, semakin pula
nuansa kehidupan nyata terkonstruksi dalam bingkai
kesatuan.
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Lanjutnya, terdapat 21 anggota komunitas Garda Santa
Anna yang diterjunkan di sekitar Masjid Istiqlal. Di sana
mereka juga bertugas membantu mengarahkan umat
muslim yang mencari tempat untuk parkir.Bersama
dengan petugas kepolisian, dalam pantauan Bisnis,
suasana jalan di sekitar Masjid Istiqlal, yakni Jalan Katedral
dan Jalan Perwira terpantau lancar kendati banyak mobil
yang diparkir di bahu jalan."

"Selain petugas kepolisian, pengamanan Salat Id di Masjid
Istiqlal, Jakarta, dibantu juga oleh sejumlah komunitas
dari umat Katolik, Rabu (5/6/2019).Bukan hanya umat
dari Gereja Katedral yang letaknya tepat berseberangan,
tetapi umat dari gereja lain pun berpartisipasi di dalamnya.
Pieter, Wakil Ketua Garda Santa Anna - salah satu
komunitas umat Katolik yang berjaga - mengatakan
bahwa tujuan mereka berpartisipasi dalam pengamanan
jalamnya Salat Id umat muslim di Istiqlal adalah sebagai
wujud toleransi dan kerukunan umat beragama.""Kami
[Garda Santa Anna] terpanggil untuk ikut serta menjaga
keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah saudarasaudara kita umat muslim di Masjid Istiqlal. Ini wujud
toleransi dan kerukunan antarumat beragama,"" ujarnya
kepada Bisnis, Kamis (5/6/2019).

Suasana hari Lebaran di Ambon diguyur derasnya hujan.
Meski demikian, hujan tidak menyurutkan niat dan
semangat ribuan pemeluk agama Islam yang hadir sejak
pukul 06.30 WIT untuk mengikuti salat di Masjid Alfatah,
yang berdaya tampung 10 ribu orang. Kapolda Maluku
Irjen Royke Lumowa memantau langsung pelaksanaan
salat Idul Fitri di Masjid Raya Alfatah dan Masjid Jami"

Sedangkan salat Id di Ambon dipusatkan di Masjid Raya
Ambon. Salat Idul Fitri juga diikuti Gubernur Maluku
Murad Ismail bersama keluarga, Wakil Wali Kota Ambon
Syarief Hadler, serta sejumlah pejabat daerah Maluku
lainnya

"Pelaksanaan salat Idul Fitri di Kota Ambon berlangsung
khidmat. Para pemuda gereja dari Angkatan Muda Gereja
Protestan Maluku (AMGPM) dan kepolisian setempat
turut menjaga keamanan saat umat Islam di Ambon
menjalankan salat Id.""Satu regu dari personel Brimob
Polda Maluku ditambah empat personel Polsek Nusaniwe,
empat personel Polisi Reaksi Cepat (PRC) Polres Ambon
dibantu FKPM Negeri Amahusu, Polmas kecamatan, serta
AMGPM Ranting Bethesda terlibat dalam melakukan
pengamanan,"" kata Kasubag Humas Polres Pulau Ambon
dan Pulau-pulau Lease Ipda Julkisno Kaisupy, yang dikutip
dari Antara, Rabu (5/6/2019).
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Umat Nasrani Jaga
Pelaksanaan Salat Idul
Fitri di Manado

"Muda Mudi Kristen
dalam Idul Fitri 1440
H Berbeda Tetapi
Tetap Bersaudara"
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Ada yang spesial, sebelum dilaksanakan gelaran sholat
Ied, sejumlah masyarakat dari luar agama Islam turut
membantu, rela luangkan waktu untuk ikut menata dan
mempersiapkan tempat penyelenggaraan ibadah sholat
Ied, umat muslim di momen Lebaran 2019.Sekitar 200
remaja pemuda pemudi Kristen Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur yang diprakarsai oleh Badan Kerjasama
Gereja Balikpapan turut membantu pelaksanaan sholat
Ied Idul Fitri 1440 H di Lapangan Apel Bekangdam VI/
Mulawarman, Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur pada Rabu (5/6/2019)."

"Hubungan toleransi antar umat beragama di Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berjalan harmonis,
penuh cinta antar sesama dan antara beda agama.
Atmosfer ini terasa mengental di momen Lebaran 2019,
hari raya Idul Fitri 1440 H di Kota Balikpapan.Perayaan
Idul Fitri 1440 H merupakan peringatan kemenangan
kaum muslim setelah berjuang di bulan Ramadhan
menjalankan ibadah puasa, perang terhadap hawa nafsu.
Nah, kali ini masuk hari raya Idul Fitri 1440 H masyarakat
muslim melangsungkan sholat Ied.

Dengan menggunakan seragam identitas gereja, para
umat nasrani tak hanya berjaga-jaga, melainkan juga ikut
menertibkan arus lalu lintas di sekitaran masjid. Mereka
juga membantu mengatur area parkir kendaraan milik
jemaah salat Idul Fitri.Bagi para umat nasrani, penjagaan
yang dilakukan itu merupakan bentuk persaudaraan yang
sudah terjalin sangat lama di Sulawesi Utara.""Ketika kami
umat nasrani melakukan ibadah besar, yang melindungi
kami itu adalah umat muslim. Begitulah sebaliknya yang
kami lakukan. Ini adalah bentuk persaudaraan kami yang
sulit untuk dibuat retak,"" kata A. Sakul, jemaat Gereja
Katolik Stasi Santa Teresa dari Kalkuta Griya Paniki Indah."

"Toleransi antarumat beragama tidak hanya menjadi
slogan belaka di Kota Manado, Sulawesi Utara. Toleransi
sudah menjadi identitas Negeri Nyiur Melambai. Tak
heran, beberapa survei dan penelitian menempatkan Kota
Manado sebagai daerah dengan indeks toleransi terbaik di
Indonesia.Salah satu contoh bentuk toleransi itu terlihat
pada pelaksanaan salat Idul Fitri 1440 Hijriah, Rabu pagi
(5/6). Umat nasrani, baik Protestan maupun Katolik,
tampak melakukan penjagaan di sejumlah masjid yang ada
di Kota Manado.
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"Kemenag RI Minta
Moderasi Beragama
Dikenalkan pada
Mahasiswa Baru"

Toleransi Antar
Umat Beragama,
Pemuda Katolik Bantu
Bersihkan Tempat
Shalat Id
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Daniel Sihotang perwakilan pemuda gereja yang dipercaya
sebagai korlap mengatakan kegiatan ini adalah sebagai
wujud kepeduliannya sesama umat beragama dalam
wujud kebhinekaan.“Kami dari remaja dan pemuda gereja
yang juga kebetulan adalah tetangga lingkungan di Masjid
Al Munawar ingin membangun suasana yang damai dan
rasa yang nyaman melalui keikutsertaan kami untuk
bersama mengamankan jalannya ibadah sholat Ied yang
dilangsungkan oleh saudara kami umat muslim,” ujarnya.
Pelaksanaan shalat Ied berlangsung lancar dan tertib
dibawah mentari pagi yang cerah. Usai salat, tampak
jamaah Al Munawar berjabat tangan sebagai bentuk
Ukhuwah Islamiah baik kepada anggota keluarga maupun
kerabat dan tetangga serta antar umat muslim."

"Toleransi antar umat beragama, diperlihatkan oleh
puluhan remaja, Orang Muda Katolik Paroki St Petrus
dan Paulus Dahor. Mereka membantu membersihkan
sisa alas sajadah yang digunakan umat muslim saat sholat
Id, di halaman dan jalanan sekitar Masjid Al Munawar
Simpang Lima Muara Rapak, Rabu (5/6) pagi. Kebahagiaan
dan toleransi juga terlihat di masjid usai sholat Idul Fitri
berlangsung.Selain itu Orang Muda Katolik ini berbagi
tugas, selain ada yang membersihkan sisa koran, ada
pula yang mengatur area parkir. Selain itu, mereka juga
membantu menyeberangkan warga di jalan raya.

Kondisi inilah yang mendorong Wakil Rektor/Wakil Ketua
Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni PTKIN
se-Indonesia kembali membahas desain Pengenalan
Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sebagai
ritus penyambutan mahasiswa baru di kalangan UIN, IAIN
dan STAIN dan PTKIS. Hal ini dibahas di Malang pada 26
Juni 2019.Arskal Salim GP, Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI,
mengatakan acara PBAK harus dijadikan momentum
untuk mengenalkan bahkan menguatkan pemahaman
moderasi beragama."

"Kemenag RI mengungkapkan, ada gejala kuat munculnya
pemahaman keagamaan yang radikal dan intoleran di
kampus Islam. Ancaman itu muncul dari angka-angka hasil
penelitian menunjukkan tingkat ancaman itu meningkat.
Akibatnya, ruang moderasi yang menjadi kultur dan
budaya PTKIN menjadi terancam.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat aturan
tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.
Pencatatan administrasi pernikahan bagi mereka yang
bukan penganut agama yang diakui di Indonesia pun
diresmikan 23/07/2019. Presidenmeneken Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No 24/2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Melalui PP tersebut, negara kekinian
mengakui dan mengatur tata cara pernikahan antara
penganut agama penghayat kepercayaan.

Mabes Polri memastikan penghayat kepercayaan
di Indonesia tetap bisa mendaftar menjadi anggota
kepolisian Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019). Kepala
Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen
Polisi Dedi Prasetyo mengatakan sesuai dengan pasal
21 ayat b calon anggota kepolisian harus beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh agama
termasuk aliran kepercayaan yang diakui undang-undang
bisa mendaftar.
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Negara Bangsa

peresmian pencatatan
perkawinan
penghayat
kepercayaan

Polri Pastikan
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Doa Bersama Lintas
Agama
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Satu persatu, tokoh dari agama lintas seperti Islam,
Katolik, Protestan, Budha dan aliran kepercayaan Sapta
Darma berganti naikkan doa sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing."

"Doa tokoh lintas agama berkumandang di Desa
Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung,
Sabtu (20/7) siang.
Temanggung

Mataram

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia
atau Ikadin Kota Mataram menggelar dialog terbuka
bertema khilafah vs negara bangsa di Mataram, Kamis,
(25/07/19). Dialog terbuka ini merupakan bentuk
persetujuan Ikadin untuk memberikan keilmuan tentang
paham-paham yang ada di Indonesia.

Kota Serang
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Mereka adalah jemaat dari GKI atau Gereja Kristen
Indonesia Kota Serang. Aksi tersebut mereka lakukan
untuk saling membantu umat beragama dalam
menjalankan ibadahnya. Orang- orang yang serempak
menggunakan baju putih tersebut, memberikan tas bahan
berwarna hijau dengan ukuran sedang yang bisa memuat
sandal atau alas koran untuk kepentingan salat Ied."

"Toleransi Kota
Serang, Jemaat Gereja
Bagikan Tas Pas
Lebaran"

"Rasa toleransi sesama umat beragama sangat terlihat di
alun-alun Kota Serang. Pasalnya satu hari sebelum Idul
Fitri, terdapat sejumlah orang dari Gereja memberikan tas
kepada puluhan umat Islam di wilayah itu. Tas tersebut
ditujukan agar umat Islam tak kerepotan membawa barang
saat menuju lapangan untuk menunaikan shalat Ied.
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Perpres 71/2018 tentang Tata Pakaian pada Upacara
Kenegaraan dan Acara Resmi. alasan dalam aturan ini
untuk mendukung keberagaman yang ada di dalam tubuh
Paskibraka. (30/7). Kementerian Sekretariat Negara
memastikan pemerintah tetap memperbolehkan rok untuk
digunakan oleh pasukan pengibaran bendera pusaka atau
Paskibraka , saat upacara pengibaran Bendera Merah
Putih, pada 17 Agustus 2019. Penggunaan rok hanya
untuk perempuan yang tak memakai jilbab.

Menciptakan Toleransi
pasca rekonsislasi
Pilpres 2019

Aturan Berseragam
Paskibra

Data Medsos
untuk Menangkal
Radikalisme

Penyuluhan Anti
Radikalisme
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Polri menggelar penyuluhan pentingnya menangkal paham
radikalisme. Acara itu digelar di Mapolrestabes Surabaya.
Acara tersebut dihadiri perwakilan Densus 88 Mabes
Polri, Kemenag Jatim, pengamat teroris dan mantan
penganut paham radikal Nasir Abbas. (31/7) "Program
Quick Wins 4 merupakan program dari Mabes Polri yang
membahas tentang terorisme, radikalisme dan intoleransi.
Yang mana kita tahu memang rentan terpapar oleh
pemahaman-pemahaman khususnya idelogi yang bertali
dengan keagamaan.

""Saya ingin pendataan dosen, pegawai, juga mahasiswa,
siapa yang terpapar radikalisme. Jangan sampai terjadi
radikalisme yang marak terjadi sekarang,""(26/7).
(Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya
tidak akan memantau media sosial satu per satu setiap
hari. Pendataan dilakukan agar Kemenristekdikti mudah
melakukan pelacakan dari media sosial apabila terjadi
permasalahan terkait radikalisme."

Surabaya

Jakarta

Jakarta

"Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies
Jerry Massie berpendapat, proses rekonsiliasi sosial
pasca-Pilpres 2019 seharusnya tak hanya dilakukan
oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saja
(5/7/19). Jerry mengatakan, proses rekonsiliasi oleh
tokoh agama dan masyarakat harus diarahkan untuk
menciptakan harmonisasi, toleransi, dan integrasi."

"Kubur Intoleransi dan
Radikalisme dengan
Pemikiran Moderat"

5

"Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan
meminta setiap kampus untuk mulai mendata akun media
sosial mahasiswa baru, dosen, hingga pegawainya untuk
mencegah penyebaran radikalisme.

Demak

"Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa
Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh mengajak semua
pihak untuk melawan intoleransi dan radikalisme dengan
menyebarkan pemikiran moderat. pada saat membuka
kegiatan bahtsul masail yang diselenggarakan oleh
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jateng pada
Senin (8/7) di komplek makam Sunan Kalijaga Kadilangu
Demak, Jawa Tengah."
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Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
menggiatkan program Duta Damai Goes to School.
Kegiatan dengan tema semangat mileneial anti radikalisme
dan dan terorisme di medsos ini diselenggaeakan di Hotel
Arya Duta, (28/7). Duta Damai Goes to School diikuti
160 pelajar SMA dan sederajat di Kota Manado dan
dilaksanakan oleh Duta Damai Dunia Maya Sulawesi Utara
(Sulut). Tidak hanya memberikan "imunisasi" radikalisme
dan terorisme, kegiatan ini juga menggelar lomba
pembuatan video pendek 1 menit.

Kemenag (NTB), H Zamroni Aziz meminta seluruh kepala
madrasah yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan
Kabupaten Dompu untuk menjadi pelopor menangkal
radikalisme dan paham anti Pancasila. dalam kegiatan
ini setidaknya ada 3 (tiga) variabel kunci yang biasa
didiskusikan, yakni pendidikan karakter, deradikalisasi
wawasan keagamaan, dan moderasi Islam. (7/18)
Keseluruhan variabel tersebut menjadi peran dan
tanggung jawab guru, kepala madrasah, dan pengawas
untuk mentransformasi pesan yang terkandung dalam
setiap variabel kepada siswa/siswi madrasah.

Kepolisian melibatkan FKUB Sulteng untuk mencegah
tumbuh dan berkembangnya faham radikalisme,
dengan memberikan pemahaman sebagai bentuk upaya
pencegahan deradikalisasi di Kabupaten Poso (29/7)

DPR menggandeng pengurus Dharma Wanita di berbagai
kementerian dan lembaga untuk ikut andil mencegah
masuknya ideologi transnasional yang tidak sejalan
dengan napas bangsa Indonesia. Dharma Wanita mampu
mencabut radikalisme sampai ke akarnya sehingga
berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi
Indonesia.(8/7)

Kementerian Agama (Kemenag) berusaha mencari solusi
terbaik untuk mengatasi persoalan maraknya Radikalisme
dikalangan mayarakat. (9/7).Dakwah damai di masyarakat
harus diperbanyak. Jangan sampai menggunakan
cara-cara dakwah yang menimbulkan ketakutan dan
kekerasan. Pendekatan sopan santun dan lembut harus
dikedepankan. Kemudian, penting rasanya gerakan
pemberdayaan ekonomi umat. Insyaallah kalau faktor
ekonomi ini sudah teratasi tidak akan ada lagi gerakan
radikal maupun paham radikal.

Pembekalan Anti
Radikalisme Kepada
Siswa

Menangkal Paham
Radikalisme dan Anti
Pancasila

Pencegahan
Radikalisme

DPR Gandeng
Dharma Wanita cegah
Ideologi Radikalisme
di Kementerian

Dakwah Damai cegah
Radikalisme
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Komunitas
Perempuan

DPR
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FKUB Provinsi
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Kemenag
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Pelajar

Dialog Antar Umat
Beragama

Pemkot Kediri Gelar
Doa Bersama Lintas
Agama

Doa Bersama HUT
Bhayangkara
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"Polrestabes Surabaya bersama dengan Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya mengelar
""Suroboyo Berdoa"". Mereka sengaja datang selain
berdoa bersama juga syukuran memperingati HUT
Hari Bhayangkara ke-73.(5/7). Menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat tidak hanya dengan cara langsung
seperti mengerahkan ribuan personel menjaga objekobjek vital kota atau rutin melakukan patroli keamanan.
Namun lebih dari itu melibatkan tokoh agama dan saling
menjaga komunikasi serta silaturahmi juga tak kalah
pentingnya."

Doa bersama umat lintas agama ini merupakan agenda
rutin setiap Hari Jadi Kota Kediri. Doa bersama diikuti
umat agama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu,
Konghucu serta Penghayat Kepercayaan."

Surabaya

Kediri

Kab.Tuban

(Kemenag) Kabupaten Tuban menggelar kegiatan dialog
lintas Agama, bertempat di Resto Kayu Manis, jalan
Basuki Rahmat Tuban (16/07). Acara dialog dihadiri oleh
FKUB, Generasi Muda Lintas Agama, Unsur Polri dan TNI,
akademisi kampus, MUI, Organisasi Keagamaan, Kepala
KUA se-kabupaten Tuban, dan penyuluh agama Islam.
Dalam kesempatan tersebut, Drs. Sahid, MM, Kepala
Kantor Kemenag Tuban menyampaikan bahwa tokoh
agama (Toga) harus mampu memberikan pembinaan
terhadap umat, bagaimana agama menjadi penuntun dan
pemersatu, bukan pemecah belah.

Dialog Antar Umat
Beragama
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"Pemerintah Kota Kediri menggelar doa bersama yang
diikuti antar umat beragama. Kegiatan dalam rangkaian
peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke 1.140 berlangsung di
Balai Kota Kediri, Jumat (26/7).

Pidie

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh,
bekerja sama dengan Kesbangpol Aceh, menggelar dialog
tentang penyelesaian konflik internal agama di Kantor
Kesbangpol Pidie Jaya, (4/7). Nasir Zalba, menyatakan
banyak praktik baik dalam kerukunan antar umat
beragama di Aceh yang perlu dikampanyekan
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Polri
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FKUB Provinsi
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Jakarta

Jombang

Jakarta

Manado

Jakarta

"Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan
mengurangi konflik karena perbedaan, kita perlu untuk
saling menghormati. Rasa saling menghormati ini,
kita terjemahkan sebagai sebuah narasi besar yaitu,
toleransi. (8/7)"

Presiden Joko Widodo menegaskan Islam di Indonesia
bersifat moderat dan modern. Ia membantah saat ini
dirinya menghadapi peningkatan fundamentalisme
di Indonesia. Hal itu disampaikan setelah dirinya
menyelesaikan pertarungan dengan 'lawan lamanya'
Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres)
2019. Menurutnya, saat ini seluruh warga Indonesia
harus bersatu merestorasi keadaan dan bekerja sama
membangun negeri. (26/7)

Film Garapan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PP
Muhammadiyah dengan Ponpes Tebu Ireng berupaya
menumbuhkan mengembalikan kisah historis pada
tempat semula. Film ini akan jadi jembatan jembatan
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani
nota kesepahaman (MoU) dengan Nusantara TV di
Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (29/7). Kerja sama ini
dalam rangka menyebarkan konten keislaman yang ramah.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa
kerja sama ini menemukan momentumnya, yakni di saat
kelompok-kelompok radikal menyerang NU, baik amaliyah,
harakah (gerakan), atau pun fikrah (cara berpikirnya).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara (Sulut)
mengajak semua masyarakat tetap menjaga persatuan
dan kesatuan serta harus berpegang pada kebinekaan
sehingga akan tetap rukun dan damai. Ketua MUI Sulut,
KH Abdul Gafur, di Manado, Rabu (31/7), mengatakan
sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya untuk
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta
masyarakat Indonesia dapat menjaga situasi keamanan
agar kondusif menjelang pelantikan presiden terpilih hasil
Pemilu 2019 pada Oktober mendatang.

Penguatan Toleransi
Beragama

Islam Indonesia Islam
Moderat dan Modern

Film Jejak Langkah 2
Ulama

MOU Penyebaran
Konten Keislaman

Menjaga Persatuan
dan Kesatuan Bangsa

Jaga Keamanan Pasca
Pilpres
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Komunitas
Pemuda
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Kab.
Kulonprogo

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kulon
Progo akan menggelar Kemah Pemuda Lintas Agama,
26-27 Juli 2019 ini di kawasan wisata Kalibiru. Hal
ini untuk menguatkan kembali konsep toleransi dan
kegotongroyongan di antara para pemuda dari berbagai
latar agama.

Kuliah umum lintas
Agama

Kemah Lintas Agama

Kesbangpol
Roadshow ke
Kampung Kerukunan
Umat Beragama

Twitter Tangkal Ujaran
Kebencian
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Twitter semakin memperketat kebijakan mengenai ujaran
kebencian yang ditujukan kepada kelompok agama
tertentu. Melalui kebijakan ini, Twitter dapat mendeteksi
dan menon-aktifkan sebuah akun jika terbukti melakukan
ujaran kebencian.

Empat tempat ibadah di Kelurahan Sungai Nibung
tersebut adalah Masjid Al Baqiyatus Sholihat, Gereja
Kristen Pantekosta, Vihara Budhayana, dan Klenteng Leng
Dan Keng. Keempatnya merupakan tempat ibadah yang
besar dan dengan jarak yang tak begitu jauh. Kegiatan
dipusatkan di Vihara Budhayana. 4/7"

Jakarta

Kab. Tanjung
Jabung Barat

Banda Aceh

Pimpinan HKBP memberikan Kuliah Umum di UIN ar
Raniry Banda Aceh. Kegiatan bertema "Kerukunan Umat
Beragama Menurut Pandangan Teolog"

Perjanjian Kerjasama
Pembinaan Agama
Kemenkumham
dengan Kemenag

"Sebagai kampung kerukunan umat beragama,
Kelurahan Sungai Nibung menjadi salah tujuan
kegiatan roadshow para Kepala Kesbangpol se-Provinsi
Jambi. Para Kepala Kesbangpol ini ingin melihat langsung
tentang kondisi di kelurahan yang memiliki tempat ibadah
untuk empat agama, dan umatnya rukun tanpa pernah ada
konflik agama.

Manado

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, Irwan
Musa SE MSi melakukan Penandatangan Perjanjian
Kerjasama, dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II
Kementerian Hukum dan HAM Kota Manado, dalam
rangka pembinaan agama bagi warga binaan di Balai
Pemasyarakatan Manado. (27/2). kerjasama ini bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, yang memiliki
pemahaman mengenai agamanya secara memadai
dan konsisten disertai wawasan multikultural, untuk
mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling
menghargai satu dengan yang lain.
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Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)
RI-PNG Yonif PR 328/DGH membantu warga dalam
pembangunan tempat wudhu Masjid Fisabilillah,
Kampung Sanggaria, Kabupaten Keerom, Papua.
Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG dari Yonif
PR 328/DGH, Mayor Inf Erwin Iswari, ketika dihubungi
dari Kota Jayapura, Rabu (3/7), mengatakan pembuatan
tempat wudhu merupakan program dari Dewan Masjid
Fisabilillah yang memerlukan bantuan.  

MUI Kota Palu, Menyerukan tentang pentingnya
membangun kerukunan umat beragama untuk
mewujudkan kedamaian demi pada kegiatan yang
berlangsung di greja kato;ok santo pulus.

Pengurus Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Malang
meniadakan jadwal misa pukul 6.00 WIB, pada Minggu
(11/8/2019). Sebab, dalam waktu bersamaan akan
berlangsung shalat Idul Adha 1440 hijriah di Masjid Agung
Jami Kota Malang.

Desa Keberagaman

TNI dan Non Muslim
Gotong Royong
Membangun Tempat
Whudu

Dialog Pentingnya
Menjaga Kerukunan
Umat Beragama

Toleransi Antar Umat
Beragama Saat Idul
Adha
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1

desanya merupakan satu-satunya di Jawa Timur atau
bahkan di Indonesia yang memiliki pemakaman di mana
pemeluk dari berbagai agama ada di satu kompleks, tidak
dipisahkan."

""Hanya di desa ini, tidak hanya orang hidup antarumat
beragama yang rukun, orang mati saja rukun karena
dikubur di satu makam,” kata Sidik, Rabu (3/7).

"Desa Wirotaman dinobatkan sebagai desa keberagaman
oleh Polres Malang pada akhir 2017. Gelar itu diberikan
lantaran ada tiga agama yang hidup di desa yang dihuni
sekitar lima ribu jiwa itu, yakni 80 persen penduduk
pemeluk Islam, 10 persen pemeluk Hindu, dan 10 persen
pemeluk Kristen.

Rumah Ibadah
Bersandingan Antar
Umat Beragama

30

Vihara yang berada di pemukiman ini berdiri kokoh
bersandingan dengan rumah ibadah Hindu Hien Che
Bhio. Uniknya, selain bersandingan dengan rumah ibadah
lain, Vihara Hemadhiro Mettavati juga membangunan
Mushola Yafat Bin Mustofa persis di depan vihara, untuk
warga sekitar mendirikan salat. Ketua Pengawasan Vihara
Hemadhiro Mettavati, Djohan Rohani yang biasa disapa
Aheng menjelaskan, keberadaan vihara ini tak lepas
dari semangat menjunjung tinggi toleransi antar umat
beragama.
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Umat Hindu melakukan sembahyang untuk memperingati
Hari Raya Nyepi di Pura Jonggol Shanti Loka yang
terletak di Dusun Jlono, Desa Kemuning, Kecamatan
Ngargoyoso, Karanganyar. Dalam keheningan melakukan
ritual sembahyang, warga dusun yang beragama Islam dan
Nasrani menjunjung semangat toleransi dengan berpatroli
menjaga keamanan dusun agar umat Hindu lancar dalam
melaksanakan ritual catur brata.

Daging kurban dari pengurus Masjid An-Nur, Jalan
Kelinci II Pasar Baru, Jakarta Pusat dibagikan kepada
warga nonmuslim yang ada di sekitar masjid. "Tiap
tahun kita tetap bagikan daging hewan kurban kepada
saudara kita yang nonmuslim," kata pengurus Masjid
An-Nur Jakarta Pusat, Abdurohman di Jakarta, Minggu
(11/8/2019) seperti dilansir

Umat Nasrani ikut serta dalam proses pemotongan
daging kurban. Kekompakan antara umat Islam dan
Nasrani tampak dari proses penyembelihan hewan
kurban di Musala Samsul Huda, Dusun Jogodayuh, Desa
Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten
Bantul. umat nasrani ikut serta dalam Memotong daging
kurban, 2. Menyiapkan tempat pnyembelihan, 3. Ikut Serta
dalam Distribusi daging kurban

Ribuan umat Muslim di Maumere, Kabupaten Sikka,
Flores, NTT, menunaikan shalat Idul Adha di depan Gereja
GMIT Kalvari Maumere, Minggu (12/8/2019).  

FKUB) Kabupaten Banyuwangi menggelar Kemah Pemuda
Lintas Agama yang diikuti oleh anak-anak muda dari
berbagai agama. Kemah bersama yang digelar tiap tahun
2019 ini mengambil tema “Merajut Kemajemukan dalam
Jalinan Persaudaraan Sesama Anak (29/8)

"Pembagian Daging kurban di lingkungan RT 01/
RW 01, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak hanya dibagikan
kepada kalangan umat Islam.Ketua RT 01 RW 01
Kelurahan Kaliwungu Sulis Setia mengatakan, warga di
lingkungannya memiliki agama yang berbeda, antara lain
ada yang beragama Islam, Kristen serta Konghucu."

Lurah Oebobo Kota Kupang, Jon Edward Purba, SE
mengatakan, pemotongan hewan kurban bersama
umat kristen di Masjid Nurul Iman Oebobo merupakan
wujud toleransi dan keberagaman. (11/8/2019).
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Kemah Lintas agama

Pembagian Daging
Kurban Untuk Non
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Pemotongan Kurban
Bersama Antar Umat
Beragama
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Kasubdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Lampung
AKBP Akbar Ahmad Defyudi mengatakan, ini rangkaian
kegiatan dari Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) diunila. "

"Direktorat Intelkam Polda Lampung melakukan sosialisasi
dan penyuluhan anti radikalisme kepada 6.000 mahasiswa
baru (maba) Universitas Lampung (Unila) di Gedung Serba
Guna (GSG), Selasa (13/8).

Kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan perlu
dijaga dan diperjelas untuk mendukung persatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini
tergambar dalam silaturahmi antara Polda Sumsel
dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Palembang, Selasa (6/8/2019) di Ruang Rapat II Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota
Palembang.

Kalengkongan mengatakan, melalui momen ini, kiranya
merupakan tujuan pendahulu bangsa Indonesia untuk
hidup berdampingan ditengah perbedaan."

“Selamat Hari Raya Idul Adha untuk saudara-saudari
muslimin dan muslimah dimana saja berada,” ujarnya usai
Misa Syukur, Minggu (11/08/2019).

Lampung

Palembang

Minahasa

Jakarta

Jeferson membagikan kebersamaan dan toleransi antar
umat beragama di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Jeferson mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan
acara kebaktian seorang kerabatnya yang meninggal.
Menariknya acara tersebut diselenggarakan di depan
sebuah masjid. Pengurus mesjid juga memperbolehkan
keluarga yang tengah berduka untuk mengadakan
kebaktian di depan mesjid karena terbatasnya halaman
rumah untuk mengadakan acara. (26/8)

Kunjungan Rumah
Ibadah

9

"Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Antonius dari Padua
Tataaran, Pastor Troy Kalengkongan Pr mengucapkan
peringatan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah bagi umat
Islam.

Bekasi

Jaringan Gusdurian Bekasi Raya saat ini memiliki agenda
dalam rangka menyebarkan ajaran Islam ramah dan
nilai-nilai kedamaian yang telah diwariskan oleh KH
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. "Beberapa waktu
lalu, Gusdurian Bekasi Raya sudah banyak bertemu
dengan berbagai tokoh dan pemuda lintas agama," (5/8).
tak hanya bertemu para tokoh agama akantetapi saling
mengunjungi rumah ibadah masing-masing agama.
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Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, mengemukakan
itu dalam Forum Harmoni dari Sekolah di Hotel Miyana
Deliserdang, Kamis (22/8/19). Kegiatan yang digelar
BNPT dan Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme
(FKPT) Sumut ini menghadirkan narasumber Guru Besar
UIN Sumut Prof Dr H Syahrin Harahap MA, Ketua FKPT
Sumut Dr Zulkarnain Nasution MA dengan moderator
anggota FKPT Syofyan Harahap yang juga Ketua DHD
PWI Sumut.

Peringatan Hari Pramuka ke-58 yang diperingati melalui
upacara yang digelar di Alun-alun Kota Rangkasbitung,
Selasa (20/8/2019) menjadi momentum bagi seluruh
Gerakan Pramuka di Kabupaten Lebak untuk bersamasama menanamkan jiwa patriotisme dan ideologi bangsa
yakni pancasila serta menolak paham radikalisme yang
dapat memecah belah persatuan bangsa indonesia.

Satuan Polair Polres Bangka Barat menggelar kegiatan
quick wins Polri di Mako Satpolair Polres Babar, Kamis
(8/8/2019). "Kegiatan ini terkait penertiban dan
penegakan hukum bagi bagi organisasi radikal dan anti
pancasila," ujar Fery Gunadi

GP Ansor Jateng memberikan dukungan penuh kepada
Undip yang masih terus berupaya menghilangkan
pengaruh-pengaruh paham radikal di kampus. (23/8).
Undip telah membentuk Tim Anti Radikalisme Undip
(Timaru) sebagai salah satu komitmen untuk menciptakan
suasana pendidikan bebas radikalisme.

"kuliah umum dengan tema ""Pencegahan Paham
Terorisme dan Radikalisme"" yang disampaikan ketua
BNPT pada kampus UNAD dan UNP pada saat
pembekalan mahasiswa baru, hal ini merupakan salah
satu upaya pencegahan dilakukan untuk membersihkan
kampus dari radikalisme dan terorisme, yakni dengan
membekali mahasiswa baru dengan wawasan kebangsaan
dan pemahaman tentang ancaman dan bahaya
radikalisme. (22/8) "

Guru harus jadi agen
anti radikalisme.

HUT Pramuka cegah
Radikalisasi

Tangkal Paham
Radikal melalui Quick
Wins Polri

Pembentukan
TIMARU oleh kampus
UNDIP tangkal
Radikalisme

Upaya Kampus cegah
Radikalisme
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Kab. Ende

Jakarta

"Tiga siswa Pasraman Candra Praba, Jelambar, Jakarta
Barat yang menjadi perwakilan pelajar beragama Hindu
di Kemah Pelajar Perdamaian 2019 yang diselenggarakan
Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Kerja Sama
Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) pada 1518 Agustus di Media Hotel and Tower, Jakarta Pusat
mengenal keberagaman."

Medan

Depok

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan
pemerintah daerah Kabupaten Ende menggelar penguatan
pranata adat dan budaya melalui festival adat dan budaya
di lapangan pancasila Jalan Soekarno dalam Kota Ende.
Festival adat dan budaya untuk perdamaian yang digelar
pada Selasa (6/8/2019) itu bertujuan untuk mengangkat
nilai-nilai tradisi dalam budaya di masyarakat sebagai
penggerak utama memajukan daerah dan desa dalam
pembangunan dengan mengutamakan kearifan lokal,
kerukunan dan perdamaian.

Suasana haru, penuh perdamaian kala menyaksikan
masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda
beda dapat duduk berdampingan dan saling menyapa
dalam acara tersebut."

"keluarga Fransiskan seluruh Indonesia rangkul umat
beragama, peringati 800 tahun Pertemuan Fransiskus
dengan Sultan Malik Al-Kamil sebagai wujud perdamaian
antar umat beragama yang digelar di Danau Toba
Convention Center Jalan Imam Bonjol Nomor 17,
Hamdan, Sabtu (24/8/2019).

Kepala BNPT berharap bila ditemukan hal-hal yang terkait
paham radikal di lingkungan kampus, hendaknya segera
dilaporkan ke pengelola kampus agar segera diantisipasi
dan diatasi. Kalau dibiarkan dan paham itu telanjur
menyebar, pasti akan sulit menanganinya,"" kata Kepala
BNPT saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa
baru Universitas Pancasila di Jakarta, Senin (26/8/2019)."

"Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, radikalisme
tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan kampus
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Rumah KeBhinekaan tersebut, berada di daerah Punden
Ki Hajar Seguh, selaku pembedah kawasan Dusun Sebaluh
(21/8)"

"Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM) yang tergabung dalam kelompok Kuliah Kerja
Nyata (KKN) 114, meresmikan Rumah KeBhinnekaan.
Persemian rumah KeBhinekaan ini, bertepatan dengan
kegiatan bersih Desa Pandesari Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang.

""Untuk itu kita perlu mengusahakan penyadaran dan
pelestarian nilai-nilai budaya atau kearifan lokal maupun
nasional,"" ujarnya saat membuka dialog dengan tema
'Membangun Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama'
di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Selasa
(20/8/2019)."

"Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menilai, kerukunan
dan toleransi merupakan ciri budaya yang harus terus
dipelihara, baik secara lokal maupun nasional.

Hajatan yang dihelat Kantor Kementerian Agama
(Kemenang) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong)
tersebut diikuti 23 tokoh lintas agama dari Islam, Kristen
dan Hindu."

"Toleransi antar-umat beragama di Kabupaten Bolaang
Mongondow (Bolmong) sudah dikenal sejak lama. Hal
itu harus tetap lestari di tengah gempuran radikalisme
dan ajaran sesat. Begitulah kesimpulan dialog Kerukunan
Lintas Agama (KLA) Bolmong Tahun 2019 di aula MTsN 1
Bolmong, Lolak. Kamis (15/8).

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama membuka sayembara logo peringatan
Hari Santri 2019 yang bertema Santri Indonesia untuk
Perdamaian Dunia. Direktur Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren Ahmad Zayadi menjelaskan bahwa
melalui sayembara ini, Kemenag memberikan kesempatan
kepada pegiat desain grafis dari berbagai kalangan untuk
menuangkan idenya untuk menyemarakkan peringatan
Hari Santri tahun 2019. Pihaknya berharap karya logo
para peserta nantinya dapat memberikan pesan dan
filosofi tentang peran dan potensi santri Indonesia dalam
kancah perdamaian dunia.
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Jakarta
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""Dalam upaya membangun tempat ibadah yang layak dan
baik bagi umat ini, selain kemampuan swadaya, jemaah
juga membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk
pemerintah,"" ungkap Amsal Yowei dalam keterangan
resminya, Jakarta, Selasa (24/9/2019)."

"Kementerian Agama (Kemenag) melalui
Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen kembali
menggelontorkan Dana Bantuan bagi Gereja di Papua.
Pemberian dana itu dilakukan oleh Kepala
Kanwil Kemenag Papua, Amsal Yowei, di Jayapura.

“Kepemilikan IMB tidak saja untuk pembangunan tempat
tinggal atau tempat komersial saja. Namun tempat ibadah
juga membutuhkan IMB untuk melengkapi legalitas tanah
dan bangunan yang berdiri di atasnya,” kata Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono usai menyerahkan
IMB Masjid Syuhada, Beji, Sabtu (24/8/2019) lalu."

"Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggratiskan biaya
pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus
untuk rumah ibadah. Maka itu, seluruh rumah ibadah
yang sudah berdiri di kota belimbing itu didorong untuk
memiliki IMB.

Nilai budaya asli kami tetap terjaga meski tercipta
berbagai kebudayaan dari hasil perjumpaan dengan
bangsa lain yang telah mengunjungi kota dan kepulauankepulauan di sekelilingnya. Kami saling menghormati dan
memahami satu dengan yang lain," kata Richard, dalam
Seminar Ambon: Menuju Kota yang Inklusif dan Toleran" di
ruang teater Thomas Aquinas Unika Soegijapranata, Senin
(26/8).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Kemenag
Tangsel, Abdul Rojak, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin
Davnie, Asda 1, Rahmat Salam, Ketua FKUB Tangsel,
Ahmad Dahlan, dan para tokoh lintas agama di kota
Tangsel."

"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tangsel, pada
Rabu (28/08/2019) mengadakan acara Dialog Lintas
Agama dengan topik “Smart City Ditinjau dari Kerukunan
Umat Beragama” bertempat di Restoran Telaga Sea Food,
BSD, Tangsel.
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Sebanyak 500 orang dewasa dan 118 anak-anak warga
sekitar pesantren Motivasi Indonesia, Setu, Bekasi,
mendapat bantuan sosial (Baksos) pemeriksaan mata
dan kacamata gratis dari Baksos 1000 Anak Bangsa
Melihat Terang Perhimpunan Persekutuan Doa Usahawan
Katolik Indonesia (Perduki) Chapter Selatan 1 Jalarta yang
bekerjasama dengan Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa,
Pesantren Motivasi Indonesia dan Ansor, pada Sabtu
(28/09).

Tokoh lintas agama berkumpul di Kantor Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Senin
(9/9/2019) dan menyerukan perdamaian di Papua. Hadir
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selaku tuan rumah,
Pdt Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI),
Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (PGI Biro
Papua), Anyir Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (GNI), dan
Usman Hamid (Amnesty International). Seruan untuk
Papua damai dibacakan bergantian oleh seluruh tokoh
yang hadir.

Bakti Sosial oleh
Perduki ke Pesantren

Menyerukan
Perdamaian di Papua
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Toleransi Kebaktian

Jogjakarta

3

Momen itu terjadi di Masjid Darussalam, Cempaka
Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (26/9)
yang lalu. Rumah keluarga warga yang meninggal ada
di gang sempit. Peti jenazah tidak bisa melewati pintu
rumah warga tersebut. Oleh sebab itu, pihak keluarga
meminta izin untuk mengadakan kebaktian tutup peti di
jalan depan Masjid. Pihak masjid mengizinkan dan tidak
mempermasalahkan."

"Foto-foto kebaktian umat Kristen yang berlangsung
di depan Masjid viral dan menuai pujian. Momen itu
dianggap memberi kesejukan.

Koordinator Kegiatan, Paulus Kristiyanto, menjelaskan
kegiatan ini mengangkat tema Memupuk Toleransi,
Merawat Keberagaman Menuju Jogja sebagai Kota
Kerukunan. Acara tersebut, kata dia, akan melibatkan
enam agama yang ada di Jogja, yakni Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buda dan Konghucu."

Merawat
Kebhinekaan melalui
Pentas Seni

2

"Sebagai salah satu upaya mempererat kerukunan
antarumat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kota Jogja akan menyelenggarakan Gelar Seni
Budaya Kerukunan Umat Beragama Kota Jogja di Lippo
Plaza, Sabtu (14/9/2019) malam.
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“Dalam penanggulangan terorisme, BNPT juga telah
menerapkan strategi untuk penanggulangan terorisme,
diantaranya, deradikalisasi"

"TNI AD menyelenggarakan FGD dengan tema ""Peran
Kowil dalam Deradikalisasi Guna Mendukung Pertahanan
Nirmiliter"", di Markas Direktorat Zeni Angkatan Darat
(Maditziad), Jakarta, Kamis (5/9/2019). Penanggulangan
aksi terorisme, Pemerintah Indonesia telah berupaya
secara sungguh-sungguh, yaitu dengan membentuk Badan
Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
mengatakan, nota kesepahaman ini perlu dilakukan
sehingga koordinasi, aksi dan program pembangunan
pemerintah untuk mencegah intervensi dan interupsi dari
hal yang tidak diinginkan lebih mudah dilaksanakan."

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja
meneken nota kesepahaman dengan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nota kesepahaman
ini dilakukan sebagai upaya mencegah berbagai upaya
radikalisme melalui laut.(10/9)

""Intinya adalah agar pemahaman tentang radikalisme
hilang dari perguruan tinggi,"" jelasnya saat ditemui di
Auditorium FISIP Undip, Tembalang, Semarang, Kamis
(26/9/2019) siang."

Jakarta

Jakarta

Semarang

Ambon

Frestifal Hadrat dan Totobuang di ambon pada 7
September 2019 membawa pesan Toleransi dan
Perdamaian. Kolaborasi musik tradisional dengan
totobuang serta hadrat juga alat musik moderen yang
brass melantunkan berbagai lagu daerah,Shalawat
dan lagu religi. Kegiaatan ini menggambarkan sebuah
kehidupan kekeluargaan yang istimewa karena perpaduan
alat musik ini merupakan wujud kerukunan umat
beragama.

Wapres Dialog
dengan Pendeta
papua untuk
Perdamaian

"Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam, menjelaskan
pendidikan deradikalisasi ini menjadi upaya akademik
yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku
pendidikan.

Jakarta

Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin menerima para
pendeta dari Papua di kediamannya, Menteng, Jakarta,
Kamis (5/9/2019). Ma'ruf Amin dan para pendeta Papua
berdialog mengenai situasi keamanan di sana. Kiai Ma'ruf
mengatakan, ke depannya permasalahan di Papua harus
diselesaikan lewat cara kebudayaan sehingga bisa diterima
oleh masyarakat di sana.
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membendung kerusuhan hingga tidak melebar ke konflik
agama di tanah Papua beberapa waktu lalu. Nifasri
menegaskan hal itu dalam acara Dialog Lintas Agama di
Kota Jayapura, Papua yang berlangsung selama tiga hari
(20-22/9/2019).

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
(PKUB) Kemenag, DR Nifasri, M.Pd mengakui
peran tokoh agama sangat besar dalam
membendung kerusuhan hingga

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor,
Yaqut Cholil Qoumas, beserta pengurus bertemu dengan
Pemimpin Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus, pada Rabu
(25/9) pagi waktu setempat. Mereka mengusung misi
perdamaian dan untuk membangun kesepahaman agama
bukan alat menggapai tujuan politik.

Dalam kegiatan yang mengambil tema ‘Dengan Dialog
Kita Bangun Moderasi Umat Beragama di Deli Serdang’,
Jayamin menjelaskan tujuannya adalah untuk memoderasi,
mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk
individu yang saleh secara personal ,tetapi juga mampu
menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk
menghargai umat lainnya."

"(Kemenag) Kabupaten Deli Serdang mengadakan Dialog
Kerukunan Umat Beragama di aula kantor Kecamatan
Pantai Labu. Kamis (12/9/2019).

Dialog yang mengangkat tema ""Tebarkan Kedamaian
Hidup Rukun dan Damai dalam Keberagaman"" itu selain
dihadiri Asisten II Muhammad Suja Alamri juga dari
pihak Kanwil Agama Sulut Muhtar Bonde, dan beberapa
stakeholder terkiat. "

"Dialog lintas umat beragama digelar Kementerian
Agama (Kemenag) dengan FKUB Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan (Bolsel) di Quin Resto Sondana
Bolaang Uki, Minggu (1/9/2019).

Pelaksanaan Program Orientasi Pendidikan Tinggi (Propti)
Gelombang II, Universitas Teknokrat Indonesia yang
berlangsung pada tanggal 19-21 September 2019 diisi
dengan Kuliah Umum yang dihadiri Kepada sebanyak
1.515 mahasiswa baru Teknokrat, Dir Intelkam Kombes
Amran Ampulembang menyampaikan materi tentang
“Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi”
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Para tokoh perempuan lintas agama kabupaten
badung, Kamis (26/9) berkumpul di ruang rapat Kantor
Kementerian Agama Badung, Puspem Badung guna
mengadakan Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Forum Perempuan Lintas Agama
(forpela) kab. Bandung

""Ini adalah sebuah acara yang sangat penting dalam
rangka kita membangun kerukunan antarumat beragama
dan lebih dari itu adalah bagaimana supaya tokoh
antaragama ini bekerjasama, bahu membahu untuk
membangun budaya damai,"" kata UKP-DKAAP, Syafiq
Mughni dalam jumpa pers di restoran kawasan Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)."

"Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama
Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) akan
menggelar musyawarah nasional (munas) tokoh
antaragama. Munas bertemakan 'Membangun Budaya
Damai untuk Persatuan Bangsa'.

Hal itu mengemuka dalam dialog bersama pelajar
dan mahasiswa yang digelar Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten di Gedung Wanita
Klaten, Kamis (12/9)."

"Sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk
agama yang berbeda, menjadi modal untuk membina
kerukunan di tengah masyarakat di Klaten. Untuk itu,
moderasi beragama perlu didorong agar kerukunan
terus terjalin.

Menghadirkan para tokoh agama sebagai narasumber,
antara lain, Bhanthe Shaddaviro Mahatera, Uskup
DR Boddeng Timang, Dr Darius Dubut dan Dr (Cand)
Humaidy."

"Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3),
bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kalimantan Selatan, menyelenggarakan dialog
theologis bertema Spiritualitas Titik Temu Agama-agama
di Rumah Alam Sungai Andai, Sabtu (7/9/2019).
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Dialog kebangsaan itu menghadirkan tokoh-tokoh, antara
lain, Menhan Ryamizard, wakil presiden terpilih KH
Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Muhammad Zainul Majdi
(TGB), Sri Sultan Hamengkubuwono, Hashim Sujono
Djojohadikusumo, dan Ustaz Zaitun Rasmin. (30/9)"

"Forum Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) akan menggelar
dialog kebangsaan bertema ""Jaga Bhineka Tunggal Ika,
Siap Bela Negara, Indonesia Rumah Kita"" di Grand Sahid
Hotel, Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2019 mendatang

Dalam diskusi, KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan,
semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan warisan
sejarah yang turun-temurun dan telah menjadi prinsip
hidup masyarakat di wilayah Indonesia sejak zaman prakemerdekaan."

"Dewan Pertimbangan Presiden, KH Yahya Cholil Staquf,
bersama Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus,
sejumlah pengurus GP Ansor, dan para Rohaniwan Katolik
Indonesia di Italia pada 26 September 2019 melakukan
‘dialog antar iman’ di Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Vatikan.

FKUB perlu menghitung rasio jumlah rumah ibadah
dengan jumlah pemeluknya sekaligus penyebarannya di
Kabupaten Bantul,” kata Halim, Rabu (25/9/2019)"

"Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mewacanaka
n moratorium mendirikan rumah ibadah  . Gagasan ini
membantah pendirian rumah ibadah yang menjadi salah
satu sumber gesekan antarpemeluk umat beragama.

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir
menyampaikan, Indonesia adalah negara yang paling
aktif mempromosikan dialog lintas agama. Dialog lintas
agama bertujuan untuk membangun toleransi antar
umat beragama demi terciptanya perdamaian dunia.
(19/9/2019) Kementerian Luar Negeri bekerja sama
dengan ormas Islam di Indonesia. Beberapa waktu lalu
pihaknya bekerja sama dengan NU menyelenggarakan
International Conference of Islamic Scholars yang diinisiasi
KH Hasyim Muzadi. Selain itu pihaknya juga bekerja sama
dengan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan World
Peace Forum yang digagas Din Syamsuddin.
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Di dusun kecil dan pelosok pegunungan Wonosobo
itu, berdiri rumah ibadah beda agama di satu kampung.
Namun, warga tak pernah mempermasalahkan, apalagi
membuat itu menjadi pemantik konflik"

"Dusun Pucung Pandak, Sidorejo, Kecamatan Selomerto,
Wonosobo, Jawa Tengah, toleransi telah terbangun sejak
puluhan tahun silam. Semua warga saling menjaga, meski
mereka berbeda agama.(16)

Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Kepala Badan
Kesbangpol Sekadau, Zad Manggung mengatakan
kegiatan ini untuk membangun dan menjalin kemitraan
dan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah
dan FKUB."

"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau
menggelar kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
dalam Beragama (FKUB) Sekadau di aula Kantor Bupati
Sekadau, Kamis (12/9).

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Bekerjasama
Dengan UIN Antasari Banjarmasin Gelar Dialog Buday
a Keagamaan Nusantara di Best Western Kindai Hotel
Banjarmasin, (16/9/2019). Dialog dibuka oleh Kepala Bad
an Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof Dr Abdurrahman
Mas'ud, dihadiri Kapuslitbang LKKMO Badan Litbang d
an Diklat Kemenag RI, Dr Muhammad Zain, Rektor UIN,
Prof Dr H Mujiburrahman. Selain itu, berbagai unsur
masyarakat termasuk dari Forum Komunikasi Umat
Beragama juga hadir dalam kegiatan kali ini.

“Penelitian yang kami buat di beberapa sekolah tinggi
dan perguruan tinggi di NTT menemukan 20,5 persen
generasi muda kita terpapar paham radikal,” kata Pater
Hendrik."

"Pengajar STFK Ledalero, Maumere, Pulau Flores, Pater
Dr. Hendrik Maku, SVD, memaparkan hasil mengejutkan
tentang paham radikalisme dalam Dialog   Kerukunan
Lintas Umat Beragama sedaratan Flores, Selasa
(24/9/2019) di Hotel Sylvia Maumere, Pulau Flores.
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Wakil Presiden Menerima Kunjungan Tokoh Lintas Agama
dari Myanmar di kantor Wapres jakarta Selatan, Untuk
berdiskusi toleransi dan kerukunan antar umat (9/9).

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai spiritual dan
tolerasni antar umat beragama, Satgas Yonif MR 411/
PDW turut membantu Gereja Imanuel Kampung Toray.
anggota TNI mengajarkan ilmu keagamaan bagi anakanak usia dini di Sekolah Minggu. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di rumah Rudoloph Kabarjay, Kampung
Toray, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua,
Rabu(4/9/2019).

Apresiasi Desa Rukun

Wakil Presiden
terima Tokoh Agama
Myanmar

TNI Ajarkan Ilmu
Agama

RRI Tolak Radikalisme
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sebagai media pemerintah, RRI melanjutkan terus menolak
paham radikalisme masuk ke Bumi Paguntaka. RRI
memasukkan tidak sesuai budaya daerah agar tetap
meminta Bhineka Tunggal Ika.

Minahasa

Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan
bantuan kepada enam rumah ibadah di desa bukit
tinggi, masing-masing Rp 25 juta atas keberhasilan
pencanangan Desa Sadar Kerukunan. Wakil Bupati
Minahasa Robby Dondokambey saat dikonfirmasi
mengatakan, hal tersebut tentu diharapkan mampu
mendorong pemerintah desa juga semua tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, instansi terkait lainnya
untuk tetap menjaga sinergitas dalam menjaga dan
merawat kerukunan yang sudah terjalin baik selama ini.

Jakarta

Kab. Merauke

Jakarta

Lampung

Tokoh Agama Serukan
Jaga Kondiusivitas

28

Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan mulai dari Ormas
Islam, lintas agama, dan organisasi profesi mengajak
seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga
kondusivitas kehidupan sosial dan politik. Mereka juga
menyerukan agar masyarakat tetap memelihara persatuan
dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. untuk mewujudkan kondusivitas daerah, para
tokoh tersebut menyampaikan tujuh poin kesepakatan
yang disampaikan kepada Gubernur Lampung. Pernyataan
sikap tersebut dibacakan Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid
dalam pertemuan di RM Kayu Jl Arif Rahman Hakim
Bandarlampung, Senin (30/9).

DKI Jakarta

Papua

DKI Jakarta

Sulawesi Utara

Sumatera
Selatan

September

September

September

September

September

Kampanye Anti
Radikalisme dan
Deradikalisasi

Praktik Toleransi

Promosi Toleransi

Promosi Toleransi

Pencegahan dan
Resolusi Konflik
Agama/ Keyakinan

Negara

Negara

Negara

Negara

Non Negara

Lembaga
Penyiaran

TNI

Wakil presiden

Bupati/ Wakil
Bupati

Sekelompok
Tokoh Agama

Semarang

Kab.Jayawijaya

Jombang

Keberadaan Generasi Muda (Gema) Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) sangat penting dalam menekan
potensi konflik antarumat beragama. Gema FKUB
diminta menjadi garda terdepan dalam mengawal
kehidupan berbangsa yang rukun dan damai berdasarkan
Pancasila. Hal itu mengemuka dalam audiensi antara para
pengurus Gema FKUB Kabupaten Semarang dengan
Wakil Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, di rumdin
wabup, Kamis (19/9).

Menyikapi situasi yang urung kondusif pasca demo
menelan jiwa di Kota Jayapura dan Wamena Kabupaten
Jayawijaya, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas
Pamtas) Yonif 713/Satya Tama, bersama Pemerintah
Daerah Kabupaten Keerom, Tokoh agama dan warga
masyarakat perbatasan negara RI - Papua Nugini (PNG)
menggelar doa bersama lintas agama.(25/29)

Peringatan Hari Santri Di Jombang dipastikan melibatkan
beragam unsur atau kalangan. Tidak hanya dari unsur
pesantren dan warga NU, tetapi juga sejumlah organisasi
masyarakat (Ormas) serta warga lintas iman. "Panitia
mengundang unsur-unsur lintas Ormas dan keyakinan
untuk bersama-sama menghadirkan citra positif Jombang
sebagai kota yang ramah dan toleran," katanya kepada NU
Online, Senin (23/9).

Generasi Muda FKUB
tekan Konflik Antar
Agama

Doa Bersama Lintas
Agama

Peringatan Hari Santri
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Launching Desa Tambarana sebagai desa sadar kerukunan
dirangkaikan dengan dialog merawat perdamaian dan
peresmian Tugu FKUB di Desa Tambarana,"

33
Kab. Poso

Kerukunan sebagai
Simbol Perdamaian

"FKUB bersama Kementerian Agama dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Poso menggagas dan membentuk
desa sadar kerukunan. Desa Tambarana di Kecamatan
Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, dipilih oleh instansi
tersebut sebagai desa percontohan kerukunan yang telah
diluncurkan instansi tersebut melibatkan masyarakat.(4/9
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seribu lebih anak yatim piatu di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) bersama sejumlah tokoh lintas
agama berdoa untuk kedamaian Papua yang kini
kondisinya sedang memanas. (1/9). Doa bersama
dilakukan sebagai bentuk menjaga pluralisme bangsa dan
menghalang isu radikalisme di Indonesia.

"Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana memimpin
kegiatan doa bersama untuk Papua . Kegiatan bertajuk
Cinta untuk Papua Dari Nusa Tenggara Barat itu
dilaksanakan di Pantai Senggigi, Lombok Barat, Sabtu
(7/9/2019) malam.Dalam sambutannya, Kapolda
NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada
undangan yang telah hadir diacara doa bersama untuk
Papua. Menurutnya, kegiatan ini sebagai wujud solidaritas
seluruh elemen masyarakat NTB untuk Papua dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."
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Agama
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Agama
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Pada kegiatan ini, perwakilan dari beberapa agama
menyampaikan doa untuk almarhum Presiden ketiga
RI tersebut. Seperti dari agama Islam, Kristen, Katholik,
Hindu dan Budha."

Dalam rangka Hari Jadi ke-209 Kota Bandung, umat
beragama menggelar doa bersama di masing-masing
tempat ibadah, Minggu (22/9/2019). Para umat beragama
mendoakan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan
untuk Kota Bandung. Umat Katolik menggelar doa
bersama di Gereja Katedral Santo Petrus Jalan Merdeka.
Pastor Leo Van Beurden OSC memimpin misa dan doa
bersama yang dihadiri sekitar 1.000 umat Katolik. Umat
Katolik mendoakan agar rahmat kedamaian dan kerukunan
Bandung yang silih asih asah asuh tetap dilimpahkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa.

Solo

Doa Bersama Lintas
Agama
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"Sejumlah tokoh lintas agama menggelar doa bersama
untuk almarhum Presiden ketiga RI, BJ Habibie, Rabu
(11/9/2019) malam. Doa bersama diadakan di Joglo,
rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Jalan Slamet
Riyadi. Doa bersama yang diadakan ini merupakan
rangkaian kegiatan bertajuk ""Wedangan Kebangsaan""
yang diadakan oleh Muspida Kota Solo dan juga
perwakilan dari berbagai suku di Indonesia yang tinggal di
Kota Solo.
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Doa lintas agama 'Maha Shanti Puja' digelar Yayasan
Veda Agni Prayascita untuk pembangunan Nusantara
di Lapangan Lumintang, Denpasar, Sabtu (31/8).
Doa bersama yang dihadiri Wali Kota Denpasar IB
Rai Dharmawijaya Mantra dan agama lintas agama
ini digelar untuk mendoakan Nusantara agar Bali
aman di marabahaya yang bisa dihidupkan oleh
masyarakat. "Sesuai tersurat dalam Sastra Hindu-Bali,
diselesaikan terjadi bencana yang dilakukan doa dan
persembahyangan bersama untuk mengatasi energi
negatif di alam,"

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengge
lar doa bersama untuk stabilitas keamanan di Provinsi
Papua dan Papua Barat. "Kami mengajak para pemuka dan
tokoh agama bergandengan tangan bersama pemerintah
atau pihak berwajib serta seluruh pemuda untuk bersatu
menyelesaikan persoalan yang memicu kericuhan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat" Doa bersama
untuk Papua dan Provinsi Papua Barat tersebut
berlangsung di Masjid Al Amman Mapolda Jabar, Selasa
(3/9/2019).

Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi Desa
Sadar Kerukunan. Desa terpencil yang berjarak sekitar
40 kilometer arah tenggara dari ibu kota kabupaten
Purwokerto ini menjadi satu dari lima desa di Jawa
Tengah, yang menjadi percontohan kerukunan antarumat
beragama. Sejak puluhan tahun silam, umat Islam,
Budha, Kristen dan kepercayaan di desa tersebut hidup
berdampingan.(3/9)

Tak ingin mengulangi massa 20 tahun yang lalu saat
berkecamuk di Maluku, yang dihitung Organisasi
Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang mengatasnamakan Pemuda Maluku Bersatu,
menyeret masyarakat untuk melawan hoax alias berita
bohong. Pemuda Maluku Bersatu ini terhimpun dari Badko
HMI Maluku-Maluku Utara, Komda PMKRI MalukuMaluku Utara, Korwil GMKI XI Maluku, Pemuda Muslimin
Indonesia, DPW Gema Mathlau'ul Anwar Maluku, dan
DPD Garda NKRI Maluku.

Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
yang baik dan benar dari ajaran agamanya masing-masing,
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengajak umat
beragama di Kota Depok untuk saling menjaga toleransi.
(29/9). Kota Depok memiliki penduduk yang beragam atau
multietnik. Untuk itu, seluruh umat beragama diharapkan
terus menjaga toleransi yang telah terbangun selama ini.
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Komunitas Sant' Egidio Kupang menyelenggarakan doa
dan dialog damai antar umat beragama di Kota Kupang.
Kegiatan doa dan dialog damai dilaksanakan di Aula Lontar
Hotel Internasional Sasando Kupang, NTT pada Sabtu
(26/10/2019). dilaksanakan dalam rangka untuk terus
menghidupi semangat Asisi yang dirayakan di setiap kota
dimana komunitas Sant'Egidio ada.

""Kami bersama dengan ajengan Anom di Cianjur
mengajak ulama muda mengajarkan siar agama Islam
dengan syariat Islam yang benar, tak terprovokasi ajaran
menyimpang seperti ajaran radikal dan sesat,"" ujar
Dandim 0608/Cianjur Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani,
Selasa (15/10/2019)."

"Jajaran Kodim 0608/Cianjur mengajak 400 ulama ajengan
Anom Cianjur untuk turut menangkal bahaya
ajaran radikalisme sesat yang menyimpang dan
membahayakan.

Fachrul meminta doa tersebut disampaikan dalam bahasa
Indonesia agar bisa dimengerti banyak umat Islam. Tapi,
ia tak mempermasalahkan jika doa lainnya disampaikan
dalam bahasa Arab."

"Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengimbau
para imam masjid untuk menyelipkan pesan-pesan anti
Islam radikal dalam setiap doa bersama. Fachrul menyebut
ajaran Islam radikal sebagai Islam sesat.

Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakri,
M.Si membuka seminar pada Kamis (12/09/2019),
mengatakan agama dan kepercayaan di Indonesia
mempunyai peranan penting dalam menciptakan
keharmonisan dan kerukunan umat beragama, guna
memberikan pengetahuan kepada lembaga keagamaan
tentang dinamika agama dalam pembangunan politik di
Jakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
DKI Jakarta mengundang 100 lembaga keagamaan di
Hotel Bale Arimbi, Bogor selama 2 hari 3 malam, KamisSabtu 12-14 September 2019.
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"Di Pulau Miangas, perbedaan bukan lagi hal yang
tabu dan aneh. Di pulau paling utara di Indonesia ini,
keberagaman dan toleransi adalah laku hidup yang tak
perlu diglorifikasi.sederhana yang menunjukkan tingginya
sikap toleransi warga Miangas salah satunya adalah
gotong-royong warga dalam kegiatan keagamaan.
Jika Idul Fitri tiba, warga dengan latar belakang agama
Nasrani pun antusias untuk ikut bersih-bersih lingkungan
masjid serta menyiapkan makanan."

“(Itu) mengharuskan seseorang mempunyai perilaku
dapat menghargai perbedaan pendapat atau pun
perbedaan suku, ras, dalam konteks perbedaan apapun,”
ujarnya ketika ditemui VOA di Bandung, Rabu (23/10)
siang. tawazun (seimbang), tawasuth (penengah),
dan tasamuh (toleran)."

Kep. Talaud

Ciamis

Kupang

Para tokoh agama lintas agama di Nusa Tenggara Timur
(NTT) menggelar doa bersama mendesak Presiden dan
Wakil Presiden Indonesia pada Minggu 20 Oktober
2019 mendatang. Doa bersama dengan wujud untuk
keselamatan bangsa dengan membawa para rohaniawan
dari berbagai agama itu dilangsungkan di Balai kota
Kupang, Jumat (18/10).

Dialog Sebagai
Solusi Penolakan
Pembangunan Rumah
Ibadah

"Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Darussalam,
Ciamis, Jawa Barat, mengajukan ‘konsep 3T’ untuk
semakin menumbuhkan sikap moderat. Siswa tersebut,
Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, mengatakan sikap moderat
sangat penting.

Jakarta

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengusulkan
solusi dialog untuk mengatasi persoalan penolakan
pembangunan gereja yang terjadi di sejumlah daerah.
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengkritisi
solusi tersebut dengan mengungkap masalah yang
selama ini mereka temukan di lapangan. "Sebenarnya
kan lebih banyak persoalan IMB ya, persoalan bagaimana
mendapatkan IMB yang sebetulnya seharusnya itu harus
difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana rumah ibadah
mendapatkan IMB. Tapi kan dalam kenyataannya, bahwa
justru persoalan ini banyak di pemerintah," kata Humas
PGI, Irma Riana Simanjuntak, Selasa (29/10/2019) malam
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NTT
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Potret toleransi
beragama yang
tengah viral di media
sosial ditunjukkan
barisan Ansor
Serbaguna (Banser)
Nadhlatul Ulama.

Fun Walk Lintas
Agama

Deklarasi Anti
Kerusuhan dan Anti
Radikalisme

Milenial diajak Tangkal
Radikalisme

Kapolri Tangkal
Radikalisme
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Dalam fit and proper test yang digelar oleh Komisi
III DPR RI, Idham Azis mengatakan, dirinya berjanji
untuk menangani permasalahan radikalisme dengan
mengendepankan pendekatan lunak dan keras. (30/10 )"

"Calon Kapolri Komjen Idham Azis baru saja disetujui
secara aklamasi sebagai Kapolri oleh Komisi III DPR RI.

Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir mewanti-wanti pemuda
dan mahasiswa di Banten tak mudah terpapar radikalisme
yang berujung aksi teror. Khususnya radikalisme yang
disebarkan di media sosial dan internet.(28/10/2019).

Pembukaan dibuka langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol
Luki Hermawan bersama Kasdam V Brawijaya, Sekertaris
Daerah Provinsi Jatim, Ketua DPRD Provinsi Jatim, Ketua
Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim selepas penampilan
drumband SMA Hangtua dan Brass Band Akademi
Kepolisian di lapangan Mapolda."

"Seluruh Ketua Osis SMA dan SMK se Jawa Timur
hadir dalam Silahturahim Forkompinda: Deklarasi Anti
Kerusuhan, Anti Radikalisme, di Gedung Mahameru
Mapolda Jatim, Rabu (16/10/2019).

Acara dihadiri Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Bekasi KH Athoilah Mursyid, pendeta Hindu, Adhi
Candra, jajaran muspida Bekasi, kepolisian, TNI, Pemuda
Banser, Ansor, Pesantren Nurul Huda, dan perwakilan
agama Buddha. Hadir pula tuan rumah acara, Romo Paroki
Cikarang Rm Vinsensius Rosihan Arifin Pr dan ribuan
warga Cikarang. Acara bertemakan ""Bersatu Bersama
Memajukan Bangsa""."

"Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, para
tokoh lintas agama mengikuti acarajalan santai ""Fun Walk
Lintas Agama"" di kawasan Jababeka, Bekasi, Jawa Barat,
Minggu (27/10/2019). Para peserta berjalan kaki dari
Hollywood Junction menuju Botanical Garden, dengan
jarak sekitar lima kilometer.

Banser NU bersama kelompok pengagum Gus Dur
atau Gusdurian, memberikan sembilan tumpeng dalam
acara ulang tahun Gereja Katolik Paroki Santa Theresia
Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, "Di tengah situasi bangsa
Indonesia saat ini, apa yang terjadi di Majenang ini sangat
indah dan layak disebarkan. Narasi-narasi tentang kasih,
damai, persaudaraan, dan kebaikan harus digaungkan
untuk melawan narasi kebencian, perang, radikalisme, dan
intoleransi," tulisanya, Rabu (2/10/2019).
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Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo
pada saat menyampaikan sambutan di acara temu kangen
aliumni KNPI Jawa Tengah, ia mengungkapkan, saat ini
Indonesia menghadapi empat tantangan besar. Pertama,
yakni radikalisme. Kedua, terorisme. Tantangan ketiga,
yaitu narkoba. Terakhir adalah kesenjangan sosial yang
masih ditemui di Indonesia. (14/10)

Guru Besar UIN Imam Bonjol yang tampil pada acara
sosialisasi antiradikalisme-terorisme bertajuk ‘Harmoni
dari Sekolah’ yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) Sumatera Barat di hotel Flamingo
Padang Panjang meminta para guru itu terlebih dulu
paham apa itu bahayanya radikalisme.(26/9)

Aksi Masyarakat Tolak
Radikalisme

Radikalisme
Merupakan Tantangan

Sosialisasi Bahaya
Radikalisme
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Aksi ini digelar keprihatinan terhadap penterangan
terhadap Menkopolhukam, Wiranto di Pandegelang
– Banten. Aksi yang dilakukan komuitas masyarakat
Lumajang anti Radikalisme digelar di Kawasan Alun-Alun,
Minggu (13/10/2019). Mulai dari pembagian bunga, musik
dan deklarasi menolak kekerasan diruang publik."

" Seratus lebih masyarakat Lumajang menggelar aksi tolak
radikalisme berkembang di Indonesia.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu me
minta perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang
terus memberikan mahasiswanya materi-materi
tentang anti radikalisme. Hal tersebut agar produk
lulusan kampus di Kota Semarang punya karakter yang
nasionalis. "Perguruan tinggi harus memperhatikan
dari segi pendidikan, artinya memberikan materi materi
tentang nasionalisme. Agar hilang radikalisme di kalangan
mahasiswa," jelasnya di sela peresmian gedung parkir II
Universitas Semarang (USM), Senin (28/10/2019)

Lumajang

Semarang

Tangkal Radikalisme
di Kampus

14

Jakarta
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""Segera membentuk tim terpadu penanganan konflik
sosial dan tim pengawasan dini guna deteksi dini dan
cegah dini segala permasalahan yang terjadi di daerah,""
ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar
di Jakarta, Selasa (29/10). "

Pembentukan
TimPenanganan
Konfilk Sosial
UntukCegah
Radikalisme

"Kementerian Dalam Negeri akan segera membentuk tim
terpadu penanganan konflik sosial dan tim pengawasan
dini di daerah hingga tingkat kecamatan untuk mencrgah
radikalisme
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Barat
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Amir Mahmud Center Bersama Mabes Polri menggelar
dialog dan silaturahmi dengan tema penanganan
intoleransi, radikalisme dan terorisme di Sukoharjo, Kamis
(10/10/2019). Dialog tersebut dihadiri oleh berbagai
kalangan yang rawan terpapar paham radikalisme, seperti
pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan sejumlah praktisi.

Mabes Polri Gelar
Dialog Intoleransi,
Radikalisme dan
Terorisme

Dinas Komunikasi
dan Informatika
(Diskominfo) DIY
menggelar kegiatan
literasi pencegahan
terorisme dan
radikalisme
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Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto Hari mengatakan
era sekarang dunia digital sudah masuk di setiap lapisan
masyarakat. ""Lompatan teknologi itu harusnya diikuti
dengan kemampuan literasi masyarakat,"" ujarnya
dalam kegiatan Literasi Pencegahan Terorisme dan
Radikalisme yang digelar di Kantor Kecamatan Depok,
Selasa (22/10/2019)"

"Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY
menggelar kegiatan literasi pencegahan terorisme
dan radikalisme pada setiap unsur masyarakat. Hal itu
dilakukan untuk menangkal munculnya benih-benih
terorisme yang bersumber dari dunia digital.
Sleman

Padang

Sosialisasi Radikalisme
oleh BNPT

19

“Resonansi Kebangsaan & Bahaya serta Pencegahan
Paham Radikalisme dan Terorisme” yang berlangsung
di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Kamis 31
Oktober 2019.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
menguatkan peran organisasi perempuan. Penguatan
peran organisasi perempuan ini dilakukan dengan
melakukan sosialisasi langsung ke 105 orang perempuan
dari berbagai organisasi, Kamis (10/10/2019) di Padang.
"Kita melihat peran perempuan sangat kuat di Sumbar
yang dibuktikan dengan adanya Bundo Kanduang," kata
Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis saat memberikan
sosialisasi

Banda Aceh

Tangkal Radikalisme
di Kampus
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H mengajak ribuan
mahasiswa Universitas Syiah Kuala untuk menangkal
paham radikalisme dan terorisme. Ajakan ini ia sampaikan
dalam kuliah umum
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Bojonegoro

Polairud Polres Langsa, Sabtu (26/10/2019) menggelar
sosialisasi Program 1 Quick Wins untuk mencegah dan
mengantisipasi perkembangan serta penyebaran faham
radikal dan anti Pancasila, di Gampong Bate Puteh,
Kecamatan Langsa Timur. Sosialisasi ini dipimpin Kasat
Polairud, Iptu Hasrul Irfandi, juga hadir Dan Pos Lanal
Kuala Langsa, Letda Heri Kuswanto, Babinsa Ramil 23/
Lgst Pelda Sumitro, Bhabinkamtibmas Polsek Langsa
Timur, Aipda Pardius, Kheucik Gampong Bate Puteh
Zulfizam, dan lainnya

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdialog dengan
mantan narapidana kasus terorisme beberapa waktu
lalu. Pertemuan itu ia unggah lewat akun sosial media
Instagram pribadinya, Rabu (30/10/2019). Saat
dikonfirmasi, Ridwan mengatakan pertemuan itu jadi
salah satu cara untuk merangkul para napi teroris. Ia
pun mengajak mereka untuk membantu Pemprov Jabar
mengampanyekan isu deradikalisasi

"Penanganan paham radikalisme, akan menjadi perhatian
khusus penuh Kemenag, karena sudah masuk ke semua
lini, mulai dari pendidikan hingga ke militer. Oleh
karenanya, permasalahan radikalisme ini bisa diurai
dengan baik."

Organisasi pemuda dari lintas agama di Kota Bojonegoro,
Jawa Timur menggelar diskusi dan doa bersama
memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada
28 Oktober. Kegiatan yang berlangsung di halaman DPRD
Kabupaten Bojonegoro Sabtu (26/10/2019) malam itu,
diprakarsai Komite Pemuda Lintas Agama (KP Lima). Selain
diikuti pemuda lintas agama, juga mengundang organisasi
kepemudaan, baik organisasi ektra kampus (ormek)
maupun intra kampus (ormik).

Sosialisasi Program
1 Quick Wins untuk
Mencegah dan
Mengantisipasi
Perkembangan Faham
radikal danAanti
Pancasila

Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil
berdialog dengan
mantan narapidana
kasus terorisme

Paham Radikalisme
Menjadi Perhatian
Kemenag

Pemuda Lintas Agama
Bojonegoro Gelar
Diskusi dan Doa
Peringati Hari Sumpah
Pemuda
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""Kita mengajak pemuda mulai dari BEM, organisasi
lain untuk bisa mendiskusikan akar masalahnya tentang
radikalisme ini masuk ke generasi milenial ini sehingga kita
bisa mewaspadai masuknya radikalisme,"" kata Kapolda di
Pendopo Gubernur Banten, Senin (28/10)."

22
Banten

Komite Nasional
Pemuda Indonesia
(KNPI) Banten
menggelar deklarasi
anti radikalisme dan
terorisme

"Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten
menggelar deklarasi anti radikalisme dan terorisme. Dalam
acara deklarasi dalam momentum Hari Sumpah Pemuda di
Banten, Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan
mereka ditangkap Polri dalam kasus terorisme.
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""Ada program yaitu pertukaran budaya dalam membentuk
pengiriman para ulama yang lima terbaik ini untuk datang
ke lima kota di Inggris, berdialog dengan masyarakat
Inggris,"" kata RK di kantor British Council, Senopati,
Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019)."

"Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) melepas lima
ulama dari provinsinya untuk berangkat ke Inggris dan
mengikuti pertukaran budaya sebagai bagian dari program
English for Ulama. RK ingin para ulama ini menjelaskan
soal Islam Indonesia yang cinta damai kepada masyarakat
di Inggris.

Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) menggelar
Musyawarah Kerja Nasional Tahun 2019 di Gunawangsa
Merr Surabaya, Kamis (10/10/2019). Genda besar
bertema “Menjadi Hamba Tuhan yang Bermartabat
membawa Perubahan bagi Gereja dan Bangsa” (Yosua 1:57) tersebut, turut menjadi ajang merajut persatuan lintas
iman.

Hadir sebagai narasumber, Ketua PMII DKI Daud Gerung,
Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo, Napiter Sofyan
Tsauri, Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, Pendiri NII
Crisis Center Ken Setiawan, Direktur Eksekutif Lembaga
Kajian Strategis Bangsa (LKSB) & Intelektual Muda NU
Abdul Ghofur, dan Aktivis Muhammadiyah Amirullah."

"Aktivis masyarakat yang tergabung dalam Komunitas
Corong Rakyat menggelar diskusi publik bertajuk
“Ancaman Nyata Di Negara Pancasila”. Acara itu
dilaksanakan sebagai respon terhadap aksi teror
yang menimpa mantan Menkopolhukam Wiranto di
Pandeglang, Banten (10/10/2019) lalu.

Kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang kemanusiaan
dan promosi perdamaian semakin erat dengan
diselenggarakannya Dialog Lintas Agama dan Media yang
pertama pada 30 September sampai 1 Oktober 2019 di
Oslo, Norwegia. Dialog tersebut melengkapi Dialog Hak
Azasi Manusia (HAM) yang telah menjadi salah satu pilar
hubungan bilateral kedua negara sejak 2002. Dubes RI
untuk Norwegia Todung Mulya Lubis Mengatakan "Saya
berharap dialog lintas agama semacam ini dapat menjamin
keberlangsungan masyarakat majemuk baik dalam hal
keberagamaan maupun kebangsaan, dan pada akhirnya
diharapkan dapat dicapai perdamaian abadi," (3/10/2019).
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Trenggalek

Islam yang dipraktikkan di Indonesia adalah keberagaman
Islam yang mengedepankan toleransi, perdamaian, dan
penghargaan terhadap keragaman dan kebudayaan
Nusantara,” kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) M Kholid Syeirazi
di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10). Menurutnya,
praktik Islam di Indonesia sejalan dengan nasionalisme.
Bahkan semangat kebangsaan ini menjadi jargon dalam
menumbuhkan semangat keberagamaan.

Hari Santri Nasional, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) menggelar Pidato Kebudayaan. Pidato ini,
sekaligus menggambarkan bahwa Islam adalah agama
yang toleran. (22/10)

Dalam rangka memperingati Hari Santri 2019,
Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin mengajak
para santri agar bisa menjadi pelopor perdamaian dunia.
Hal tersebut disampaikan Arifin di hadapan para santri
serta peserta upacara peringatan Hari Santri di halaman
Pendopo.(22/10)

Islam Indonesia
Kedepankan Toleransi
Perdamaian

Pidata Kebudayaan
Hari Santri Nasional

Bupati Trenggalek
Ajak Santri Jadi
Plopor Perdamaian
Dunia

33

34

35

“Lebih baik sebarkan konten-konten Islam ramah, Islam
damai, dan Islam toleran, saat beraktivitas di medsos,”
(18/19)"

Jakarta

Berantas Radikalisme
dan Terorisme Hingga
Ke Akar

Purbalingga
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"Maman Imanul Haq(DPR RI) mengajak seluruh anak
bangsa tidak mudah terpangaruh ajakan atau provokasi
yang tidak berdasar dari kelompok radikalisme. Selain itu,
ia juga menyarankan agar tidak mudah percaya kontenkonten yang bersumber dari media sosial (medsos) atau
internet.

Dengan cara itu keragaman dapat disikapi dengan
bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.
“Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri
untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,” ucap
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dalam
Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2019 di alun-alun
Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (22/10)."

Pesantren Sebagai
Laboratorium
Perdamaian

31

"Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren
diharapkan menjadi tempat untuk menyemai ajaran
Islam rahmatanlil’alamin, Islam ramah dan moderat. Sikap
moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat
yang plural dan multikultural.
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Prodi Studi Agama-Agama Institut Agama
Islam Negeri Pontianak menggelar sosialisasi
mengenai kerukunan antarumat beragama kepada para
siswa di SMA Kristen Abdi Wacana di Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat. Kepala Sekolah SMA Kristen, Abdi
Wacana Ida, di Pontianak, Jumat (11/10) Mengapresiasi
sosialisasi tersebut, karena baginya membangun sebuah
toleransi perlu diajarkan dari sejak dini.

Umat muslim membersihkan rumah ibadah pada Jumat
pagi. Siang harinya, masjid akan digunakan untuk ibadah
Jumat. Pun dengan personel Polres Kebumen yang
tiap jumat terbiasa bekerja bakti membersihkan masjid
dan lingkungan. Tetapi, ada yang berbeda pada Jumat,
15 Oktober 2019. Selain membersihkan lingkungan
masjid, personel Polres Kebumen juga membersihkan
lingkungan rumah ibadah umat Nasrani, gereja. Ada
pesan toleransi dalam kegiatan ini

Di atas dataran tinggi di Kecamatan Karangasem, terdapat
sebuah desa yang heterogen. Desa tersebut bernama
Desa Bukit. Penduduknya sebagian besar memeluk agama
Hindu, sebagian lagi memeluk agama Islam. Keberagaman
dan toleransi antar beragama dijunjung tinggi di desa
ini. Kegiatan adat dan budaya sarat mengandung nilai
kebersamaan.(17/10) Umat Muslim menyapu secara
bergotongroyong di area pura saat odalan besar, seperti
Karya Pujawali Bhatara Turun Kabeh.

Banser NU memberikan Tumpeng kepada Uskup
Purwokerto, Mgr. Christophorus Tri Harsono. Dalam
sambutannya, Tri terheran-heran dengan peristiwa yang
terjadi. umpeng diterima ooleh Uskup Purwokerto,
Mgr. Christophorus Tri Harsono dan dua romo: romo Boni
dan romo Ontong. Sambutan Bapa Uskup sederhana tapi
jelas: viralkan dialog yang indah. (1/10)

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri
undangan Gerakan Satu Nusantara di Aula Lemhanas
Jakarta. Acara ini diinisiasi oleh alumnus beberapa
SMA, seperti Taruna Nusantara, SMAN 8 Jakarta, dan
SMAN 3 Semarang. Dalam paparannya sebagai keynote
speaker, JK berpesan kepada kelompok muda Tanah
Air untuk senantiasa mengemban semangat persatuan
dan kesatuan, senada dengan napas Sumpah Pemuda
91 tahun yang lalu. Dia berpesan, inti dari Sumpah
Pemuda adalah bagaimana cara bertoleransi di tengah
perbedaan. Karenanyalah bangsa Indonesia bisa bersatu
padu hingga saat ini.

udi Agama-Agama
Institut Agama Islam
Negeri Pontianak
menggelar sosialisasi
mengenai kerukunan
antarumat beragama

Polisi Membersihkan
Tempat Ibadah

Umat Muslim
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NTT

Toleransi ID memiliki sejumlah program, di antaranya
Jelajah Toleransi yang mengajak anak muda untuk
menjelajahi 5 daerah di Indonesia untuk mencari ceritacerita inspiratif tentang toleransi dan menyebarkannya di
media sosial. Ada pula Wisata Toleransi yang melakukan
kunjungan ke berbagai rumah ibadah seraya berdiskusi
dengan pemuka agama dan umat yang ada di sana.
(28/10)

Ende

Toleransi ID mengajak
anak muda untuk
menjelajahi 5 daerah
di Indonesia untuk
mencari ceritacerita inspiratif
tentang toleransi dan
menyebarkan-nya di
media sosial
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Sulawesi Utara menjadi role model daerah paling toleran
di Indonesia. Toleransi umat beragama sudah menjadi way
of life masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

Tangerang
Selatan

Jombang

Perbedaan dan keberagaman patut dikelola agar tidak
membawa malapetaka dan kehancuran. Pluralitas dan
disparitas (keberagaman dan perbedaan) adalah sesuatu
yang niscaya ada. Sesuatu yang diterima, bukan sesuatu
yang diciptakan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Ende, RD Sipri Sadipun mengatakan
pada acara kegiatan silahturahmi lembaga dan tokoh
agama tingkat Kabupaten Ende, Jumat (25/10/2019) di
Aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ende.

Sulawesi Utara
menjadi role model
daerah paling toleran
di Indonesia
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Agar kehidupan masyarakatnya tetap tentram, nyaman,
dan saling menjaga toleransi, pihak Pemerintah Kota
Tangerang Selatan sejak dini menggaungkan yang
namanya kerjasama antar umat beragama. Wakil Wali
Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie pun mengajak
masyarakatnya mewujudkan Tangsel yang religius. (2/10)

Yang menarik adalah peserta apel dan kirab tidak hanya
dari kalangan pesantren dan warga NU, namun juga
diikuti oleh berbagai elemen masyarakat lintas agama
dan keyakinan yang tergabung dalam Forum Komunikasi
Masyarakat Jombang (FKMJ)

Praktik Toleransi

Kerjasama Umat
Beragama Wujudkan
Kota Tangerang yang
Tentram dan Nyaman
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Promosi Toleransi

Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sulut, Steven
Kandouw (SK) ketika membuka Rapat Koordinasi
Peningkatan Toleransi Umat Beragama di Provinsi Sulut, di
Grand Kawanua Convention Center, Kamis (3/10/2019)

Puluhan ribu warga
Kabupaten Jombang,
Jawa Timur mengikuti
Apel dan Kirab
Budaya Santri

Puluhan ribu warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur
mengikuti Apel dan Kirab Budaya Santri, Selasa (22/10).
Dua kegiatan ini merupakan puncak peringatan Hari Santri
2019 di Jombang.
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Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memvonis terdakwa ujaran kebencian Abdul Ghani
Ngabalyn alias Cobra Hercules dengan pidana selama
enam bulan penjara dan denda sebesar Rp10 juta subsider
satu bulan penjara. Hakim menyatakan Cobra Hercules
yang dijuluki panglima ulama ini terbukti bersalah
menyebarkan video terkait komentarnya mengenai
beberapa isu di antaranya pembakaran Bendera Tauhid
oleh anggota Banser dan mengancam akan membabat
orang-orang yang ingin membatalkan reuni 212.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie
mengingatkan, sedianya kemajemukan bangsa dapat
menjadi salah satu elemen kekuatan sekaligus sumber
peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Ini diperlukan, guna mengantisipasi potensi konflik yang
bakal muncul dari aset tersebut. Dialog Kebangsaan dan
Doa Bersama “Menjaga Persatuan dan Kesatuan
Bangsa untuk Kalimantan Utara dan Indonesia Maju” di
auditorium lantai 4 Universitas Borneo Tarakan (UBT),
(3/10/2019)

Dialog, solusi yang bisa menjadi kekuatan setiap daerah
dalam meningkatkan peran antarumat beragama untuk
bersatu memajukan daerah. Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Morowali bekerja sama dengan PT IMIP
menggelar Dialog Kerukunan antar Umat Beragama dan
Etnis, Kamis (10/10/2019). Dialog yang berlangsung di
Wisata Laut Tofoiso itu mengangkat tema, “Implementasi
Sikap Moderasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan
Dalam Perbedaan Menuju Morowali Sejahtera Bersama”

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan,
Jawa Tengah, mengajak masyarakat ikut menangkal
segala bentuk gerakan radikalisme dan meningkatkan
kewaspadaannya menjelang pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden. (15/10) FKUB Pekalongan, kata dia,
akan selalu berperan aktif mengatasi masalah itu karena
tidak menutup kemungkinan pemahaman radikalisme
merambah ke semua elemen masyarakat.

Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
memvonis terdakwa
ujaran kebencian
Abdul Ghani
Ngabalyn 6 Bulan dan
denda 10Juta

Dialog Kebangsaan
dan Doa Bersama

Forum Kerukunan
Umat Beragama
(FKUB) dan Majelis
Ulama Indonesia
(MUI) Kabupaten
Morowali bekerja
sama dengan PT IMIP
menggelar Dialog
Kerukunan antar
Umat Beragama dan
Etnis

Tangkal Radikalisme
Jelang pelantikan
Presiden
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Kasus dua pelajar PKL ditolak Pihak Hotel untuk
melaksanakan PKL. Wali Kota Depok, mengangkat soal
terkait siswa yang hendak PKL lantaran menggunakan
hijab. ia meminta agar majamen The Margo Hotel segera
melakukan klasifikasi terkait masalah tersebut. “Kita akan
mempertimbangkan dan meminta klarifikasi pihak The
Margo Hotel apakah benar-benar orang yang bekerja di
sana menggunakan jilbab,” MUI juga meminta Kepada
pihak Margo Hotel untuk tidak mengeluarkan kebijakan
larangan penggunaan Hijab.

Dua puluhan siswa SD menelusuri tempat ibadah 5
agama berbeda di ‘Jalur Bhinneka’ kota Bandung. ‘Jelajah
Jalur Bhinneka’ ini, para siswa diajak mengunjungi gereja
Katolik, gereja Protestan, masjid, wihara, dan tempat
ibadah Konghucu ‘kong miao’. Di setiap rumah ibadah,
anak-anak mendapat penjelasan singkat mengenai rumah
ibadah dan ajaran agamanya.

Tokoh Pemudi Buddhis, Maya Sari Putri mengatakan,
dalam meanggapai maraknya intoleransi, umat budha
lebih memilih diam demi terjaganya NKRI yang rukun.
“Kaum kaum minoritas lain ingin juga toleransi,” katanya
dalam diskusi Ngobrol Santai sekaligus Memperingati
Hari Toleransi Internasional 2019 di Kota Serang, Minggu
(17/11/2019).

Pelarangan Hijab di
tempat Kerja

Tur Rumah Ibadah di
Hari Toleransi

Peringatan Hari
Toleransi

51

1

2

3

“Banyak laporan dari masyarakat, kami mendorong
pemerintah mengadakan pemutihan atau mempermudah
proses IMB bagi setiap tempat ibadah yang sudah lama
berdiri maupun yang baru berdiri,” kata Anggota Fraksi
PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono kepada Warta
Kota di Depok, Jumat (4/10/2019)."

Depok

FPKS DEPOK Imbau
Pemkot Permudah
IMB Rumah Ibadah
Semua Agama

"Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diimbau untuk
mempermudah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura,
vihara, dan tempat ibadah agama lainnya yang diakui
negara.

50
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Tim Khusus
Pengawasan PNS
Tangkal Ujaran
Kebencian

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria
Wibisana mengatakan saat ini banyak oknum Aparatur
Sipil Negara (ASN) atau PNS yang terlibat isu ujaran
kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi,
serta terlibat politik praktis. Untuk itu, dirinya mendorong
pemerintah agar segera membentuk tim khusus yang akan
mengawasi PNS. "Tim atau satuan tugas yang terdiri dari
lintas Kementerian/Lembaga (K/L) nantinya diharapkan
memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN
agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar
serta landasan profesi ASN lainnya," kata Bima dalam
keterangannya, seperti ditulis Rabu (16/10/2019).
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Kemenang akan merombak 155 judul buku pelajaran
agama yang kontennya dianggap bermasalah, termasuk
soal khilafah. Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah
radikalisme berkembang lewat materi atau konten
agama yang disalahtafsirkan oleh pihak yang terdampak
radikalisme

LakpesdamPBNU Menggelar kegiatan Millenial
Youth Camp for Moderate Leader di Jambuluwuk,
Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. kegiatan ini
diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi,
baik kampus Islam maupun kampus umum. Pada pelatihan
ini, peserta diajak untuk memahami isu-isu kontemporer
terkait dengan isu kebangsaan dan keislaman.

Puluhan anggota TNI, Polri dan sejumlah anggota
perguruan silat di Tulungagung, menggelar aksi bersihbersih tempat ibadah, mulai dari masjid, gereja, klenteng
hingga wihara, (16/11/2019). Kegiatan ini merupakan
bagian peringatan Hari Toleransi Internasional. Selain
menyapu semua sampah yang ada, mereka juga
membersihkan debu yang menempel di seluruh bagian
bangunan. Beberapa patung dan ornamen lain yang ada di
dinding, juga mereka bersihkan.

Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang, SIK melalui
Kasubag Humas Iptu Ferdy Pelengkahu saat dikonfirmasi
mengatakan, prioritas sasaran operasi ini adalah untuk
menangkal kelompok radikal agama ideologi, kelompok
ekstrem kanan/kiri dan separatisme, serta kelompok
aliran agama/kepercayaan sesat. (13/11) Selain itu,
jerjalinya kerja sama antara Polri dengan segenap potensi
masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat, ormas, pemerintah/Instansi terkait, pelajar
dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dalam
hal pencegahan paham radikalisme, separatisme
dan aliran kepercayaan sesat,".

Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, Madura, Jawa
Timur, melaksanakan 'Latihan Pra Operasi Bina Waspada
Semeru 2019 di Gedung Bhyangkara Polres Pamekasan,
Kamis (7/11/2019) Hal itu dilakukan dalam rangka
penertiban dan pembinaan bagi individu serta jaringan
organisasi atau kelompok radikal agama, ideologi, anti
pancasila, kelompok ekstrim kanan atau kiri, terorisme,
separatisme, kelompok aliran agama, kepercayaan yang
sesat yang meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Timur
khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Revisi Buku Agama

Kampanye Moderasi
Beragama

Aksi Bersih Bersih di
Hari Toleransi

Waspada kelompok
aliran sesat

Latihan Pra Oprasi
Bina Waspada Semeru
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Menurut dia, masalah ini tidak hanya tanggung jawab
Polri saja dalam penanggulangannya. Namun demikian,
ada peran dari orang terdekat untuk membantu anggota
keluarga jangan sampai terpapar paham radikal yang
merugikan."

Kapolres Kebumen, AKBP Rudy Cahya Kurniawan
mengatakan bahwa bibit-bibit terorisme ibarat hantu
yang nyata, tidak kelihatan tetapi sebenarnya sangat
nyata. Teroris yang ditangkap Densus 88 banyak di
antaranya yang masih diambil muda.(16/11)

"Kepolisian Resor Kebumen, Jawa Tengah
mengintensifkan program deradikalisasi di kalangan
muda usia atau genersi milenial. Salah satunya dengan
program perpolisian anak.

Sekretaris Jenderal BM PAN, Achmad Qayyimel Alofi
menuturkan BM PAN akan membahas tiga hal dalam
Rapimnas tersebut. Tiga hal itu adalah deradikalisasi,
reformasi birokrasi dan penyelesaian terhadap stagnasi
ekonomi. Soal deradikalisasi, kata dia, pemerintah harus
menjelaskan secara adil terminologi radikalisme. Meminta,
jangan sampai deradikalisasi ini hanya dapat dialamatkan
ke kelompok agama atau khalaqah agama dan pada
saat umat agama terkait tidak nyaman dalam hubungan
keagamaan,"" ujar Achmad di Jakarta, Rabu (27/11)."

"Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat
Nasional (DPP BM PAN) akan menyelenggarakan Rapat
Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk membahas Kongres
PAN dan isu nasional. Rapimnas ini akan digelar pada
tanggal 28-29 November 2019 di Jakarta .

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Niken Widiastuti mengatakan
Kominfo telah bekerjasama dengan berbagai komunitas
dalam upaya melakukan deradikalisasi. Jakarta,
(3/11). Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan
pertunjukan-pertunjukan rakyat, seperti wayang,
ketoprak, maupun pertunjukan rakyat di berbagai daerah
di Indonesia yang disesuaikan dengan pendekatan lokal.

Kebumen
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Sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, me
njelaskan deradikalisasi penting dilakukan sejak usia dini.
Sebab, ia menilai radikalisme bisa tertanam dalam pikiran
sejak kecil. (10/11), yang paling mendasar bagaimana
menghadapi penyebaran radikalisme lewat PAUD
(pendidikan anak usia dini), SD dan SMP sebenarnya
lebih substantif. Itu yang harus dihadapi secara terarah.
Pernyataan itu Thamrin sampaikan merespons wacana
kebijakan Kementerian Agama yang melarang pemakaian
cadar dan celana cingkrang. Menurutnya, kebijakan itu
sangat tidak diperlukan.

Anak muda paling rentan terpapar paham
radikalisme. Demikain disampaikan Anggota DPD / MPR
RI, AA Gde Agung, saat memberikan sosialisasi empat pilar
kebangsaan di Wantilan SMA Negeri 1 Mengwi, Jumat
(29/11) siang kemarin. Turut mendampingi Kabid Tenaga
Kependidikan Disdikpora Kabupaten Badung Nyoman
Suardana serta Kepala SMA Negeri 1 Mengwi Ni Luh
Made Ratna Agustini. Pada kegiatan sosialisasi empat
pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhineka Tunggal Ika kemarin dihadiri oleh 150 siswa dan
juga para guru di SMA. Pada kesempatan tersebut, AA
Gde Agung berharap generasi penerus bangsa agar terus
meningkatkan empat pilar kebangsaan yang dimulai dari
diri sendiri.

Deradikalisasi Sejak
Dini

Anak Muda agen
Deradikalisasi
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SKB 6 Menteri
tangkal radilakisme

""Sebenarnya lebih ke sebuah panduan bahwa pendekatan
untuk deradikalisasi itu pendekatan yang komprehensif.
Tidak hanya pendekatan keamanan, pendekatan
komprehensif itu bisa melalui pendidikan edukasi,
perbaikan infrastruktur sosialnya, infrastruktur pendidikan,
perbaikan dan lain-lain,"" kata Kepala Staf Kepresidenan,
Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta
Pusat, Selasa (26/11/2019)."

"Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri
dan 5 lembaga (BIN, BNPT, BPIP, BKN dan Komisi
AparaturSipil Negara) perihal pencegahan radikalisme di
kalangan PNS serta PP tentang Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut
Umum, menuai kritik. Istana menjelaskan maksud
penerbitan dua aturan itu.
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Hal tersebut disampaikan langsung Kepala BNPT, Komjen
Pol Suhardi Alius saat gelar rapat koordinasi kelompok
kerja pendamping sasaran Deradikalisme di Wilayah
Sul-Sel, Sul-Teng, Kal-tim, NTB dan Maluku tahun 2019
di Hotel Gammara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota
Makassar, Sul-Sel, Selasa 26 November 2019."

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
RI meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan
instansi pemerintahan agar merangkul mantan narapidana
terorisme dan keluarga terorisme.

Menkopulhukam Mahfud MD memimpin shalawat nabi
yang diikuti 10.000 mahasiswa. Kegiatan itu untuk
memecahkan Rekor MURI pembacaan 1 juta shalawat nabi
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
1441 H dan Dies Natalis ke-46 UINSU Medan.

Usai bertindak sebagai keynote speaker pada Seminar
Nasional Deradikalisasi dan Moderasi Beragama yang
diselenggarakan Forum Pusat Kajian Deradikalisasi dan
Moderasi Beragama (FPKDMB) Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara (UIN-SU), di Aula Gelanggang Mahasiswa
Kampus 1 UINSU, Jalan IAIN Medan, Selasa (26/11/2019),
Mahfud dalam sambutannya mengatakan, Islam
mengajarkan tentang kedamaian. Islam juga mengajarkan
tentang bertoleransi dalam kehidupan beragama

3. Memenangi konstelasi diruang publik (sosmed).

2. Pengajaran di sekolah umum/ madrasah dengan
menyesuailan kurikulum

1. Membuat pusat kajian moderasi beragama yang
moderat dan toleran.

Kementerian agama mengandeng 2 organisasi besar islam,
Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah dalam menangkal
radikalisme melalui 3 program pemerintah (11/11).

Dalam PP 77/2019, Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) ditugaskan menjadi ujung tombak dalam
melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana
terorisme, antara lain melalui kesiapsiagaan nasional,
kontra radikalisasi, dan deradikalisasi."

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan
Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas
Pemasyarakatan. Aturan tersebut sudah ditandatangani
Jokowi sejak 12 November lalu.
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""Ada Undang-Undang perbukuan yang baru, memberikan
amanah kepada Kemenag melakukan penulisan buku.
Jadi Kemenag harus tulis semua ulang ada 155 buku kita
siapkan, Insya Allah akhir tahun ini launching oleh menteri
agama,"" kata Komaruddin usai diskusi Forum Merdeka
Barat (FMB) di Kantor Menkominfo, Jakarta Pusat, Senin
(11/11/2019)."

"Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamarudin
Amir, mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 155
buku agama baru berkonten antiradikalisme. Buku ini
rencananya akan dibagikan di seluruh jenjang pendidikan,
mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas.

Deradikalisasi tentunya, mengacu pada tindakan preventif
kontraterorisme atau strategi untuk menetralisir pahampaham yang dianggap radikal serta membahayakan
dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. ""Deradikalisasi
ini dalam bentuk pemahaman dasar tentang agama
sehingga ada imun untuk anti radikalisme dengan
memfilter pemahaman yang salah,"" ungkap dia."

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan
upaya-upaya deradikalisasi dengan turun tangan melakukan
pencegahan penyebaran paham radikalisasi melalui
sosialisasi ke pelajar dan masuk ke sekolah-sekolah. Soal
pencegahan radikalisme, itu sejak awal kita canangkan, dan
sudah kita masukkan di Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, bagaimana
kita masuk ke sekolah untuk memberikan tentang
deradikalisasi,"" ujar Wakil Gubenur Sulsel, Andi Sudirman
Sulaiman, di Makassar, Kamis (28/11).

Materi tentang deradikalisasi tersebut menjadi
pembahasan utama Menteri Agama Republik Indonesia
(Menag RI), Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam
kunjungannya ke Aceh sejak Sabtu (16/11/2019). Seperti
diketahui, putra Aceh ini ‘pulang kampung’ dalam rangka
silaturahmi dengan para ulama, ASN di lingkungan
Kemenag Aceh, dan menghadiri berbagai acara lainnya."

"Program deradikalisasi merupakan salah satu program
yang sedang giat dilakukan Pemerintah Republik Indonesia
melalui Kementerian Agama. Program ini akan terus
digalakkan pemerintah mengingat potensi radikalisme di
negeri ini cukup tinggi dan bisa menyasar siapapun.
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Wakil Presiden, KH Maruf Amin menghadiri
launching Unisma Kampus Pelopor Gerakan Anti
Radikalisme di Auditorium Prof KH. Thalhah Hasan
Universitas Islam Malang, Rabu, (27/11/2019). Kehadiran
Wakil Presiden yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama
ini juga dalam rangka mengisi kuliah umum bertemakan
Spirit Islam Nusantara dalam mengembangkan Ekonomi
Ummat.

para unsur tiga pilar ini wajib berkomunikasi dengan
masyarakat. Terutama para tokoh-tokoh seperti tokoh
agama dan tokoh masyarakat sekitar wilayahnya. Edukasi
tentang pentingnya kesatuan NKRI dan Pancasila perlu
disebarkan untuk mencegah paham radikalisme meluas."

"Pemerintah beserta aparat kepolisian di Bandung tengah
berupaya menekan dan mencegah penyebaran paham
radikalisme meluas. ""Bandung cukup rawan radikalisme
kemarin mungkin ada sedikit informasi bahwa Bandung
daerah yang terpapar radikalismenya cukup banyak,""
ucap Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi S saat apel
tiga pilar di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota
Bandung, Kamis (28/11/2019).

Semua tokoh yang datang kompak membubuhkan tanda
tangan deklarasi bersama tolak radikalisme dan terorisme
tersebut. Deklarasi tersebut sebagai bukti nyata warga LDII
berkomitmen menjaga keamanan dan kerukunan di Bali."

Acara yang digelar di Ruang Kertha Gosana Puspem
Badung itu dibuka Gubernur Bali yang diwakili
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, IG Agung
Ngurah Sudarsana. Dalam acara tersebut, dilakukan
penandatanganan deklarasi dan komitmen bersama
menolak radikalisme dan terorisme.

"Gerakan bersama menolak radikalisme serta terorisme
diteken para tokoh agama saat penyelenggaraan
musyawarah wilayah (Muswil) VIII tahun 2019 Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) Provinsi Bali, Rab (27/11/2019).

Pemerintah akan memantau akun media
sosial para calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk
mengantisipasi radikalisme. Pemantauan akan dilakukan
selama masa seleksi CPNS 2019. Sekretaris Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan
pemantauan itu dilakukan guna mencegah orang yang
terpapar paham radikalisme dan anti-Pancasila menjadi
abdi negara, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11)
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“Dalam Milenial Camp nanti, peserta 50 persen
perempuan dan 50 laki-laki itu adalah pengurus OSIS
dan Rohis di 27 kabupaten/kota. Kami berharap deklarasi
ini menjadi renungan dan pengetahuan bagi para siswa
tentang toleransi dan jauh dari radikalisme,” Senin
(18/11/2019)."

Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
Disdik Jabar Nanang Nurwasid mengatakan, peserta dalam
kegiatan ini mencapai 1.080 pelajar SMA, SMK, SLB, dan
MA. Kegiatan ini menekankan bahaya radikalisme dan
cara mencegahnya. Diharapkan pengetahuan yang mereka
dapatkan selama tiga hari tersebut bisa menjadi bekal ke
depannya agar mereka tidak terpapar paham radikalisme
dan terorisme.

"Ribuan pelajar SMA sederajat di Jawa Barat akan
mengikuti pembinaan karakter dalam kegiatan ‘Milenial
Camp 2019’. Kegiatan ini menekankan tentang bahaya
paham radikalisme di kalangan generasi muda. Kegiatan ini
akan berlangsung selama tiga hari mulai 18-20 November
2019 di Bumi Perkemahan Cibodas, Kabupaten Cianjur.
Tema yang diusung dalam kegiatan ini yakni ‘Pelajar Damai
Pelajar Juara’.

“Program SDM dan program Crisis Centre radikalisme dan
intoleransi menjadi fokus kerja TUJF ke depan”, ujar Ketua
Pengurus TUJF Sweeta Melanie di Singgalang Room,
Mercantile Athletic Club, World Trade Centre I, Jakarta
Pusat, Rabu, 27 November 2019. Tujuan dibentuknya
crisis center ini untuk memerangi pemahaman radikalisme
dan intoleransi. Hal ini wujud sumbangsih keterlibatan
masyarakat membantu pemerintah."

"Alumni Universitas Trisakti Jakarta di bawah Yayasan
Taruwara Udarana Jaya (TUJF) meluncurkan TUJF Crisis
Centre untuk lawan radikalisme dan intoleransi. Pendirian
pusat krisis ini membantu mengawal pemerintahan Joko
Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Ketua LP Maarif PWNU Jateng R. Andi Irawan, M.Ag.,
melaporkan bahwa kegiatan itu bertujuan melahirkan dan
mewujudkan yang seutuhnya. ""Tidak hanya cerdas secara
intelektual saja, namun juga emosional dan spiritual,"" "

"Kemah Kebangsaan yang digelar Satuan Komunitas (Sako)
Pramuka Ma’arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah resmi
dibuka di lapangan Bumi Perkemahan Candra Bhirawa
Karanggeneng, Gunungpati, Kota Semarang, Jumat
(8/11/2019).
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Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo
mengatakan untuk mengantisipasi paham radikalisme
pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan
disisipkan materi khusus. "[Pencegahan radikalisme]
tugas utamanya adalah di tes CPNS. Koordinasi BKN,
tim Kemeristekdikti yang susun soal. Ada sekian persen
soal wawasan kebangsaan. Kita harus waspada masalah
radikalisme dan terorisme," kata Tjahjo di Yogyakarta,
Senin (4/11/2019). Soal kewaspadaan paham radikalisme
di lingkungan pemerintah ini, kata dia, merupakan bagian
dari menjaga kebhinekaan yang menjadi fokus Presiden
Joko Widodo. Menurutnya, tak masalah jika masyarakat
ingin berserikat dan beribadah, namun yang harus dicegah
adalah jika ada potensi memecah-belah bangsa. Untuk
mencegah paham radikalisme, Tjahjo akan betul-betul
menyaring para calon ASN. Pada proses penyaringan, kata
dia, akan ada tim yang memonitor secara langsung.

Menyaring Buku Dari
Faham Radikalisme

Kemenpanrb
Masukkan Soal Anti
Radikalisme
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""Nah program ini salah satu tujuannya, diantaranya
adalah menangkal isu radikalisme yang berkembang di
masyarakat. Terutama radikalisme anak sejak usia dini,""
kata Hasmi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa
(5/11)."

Pelajar Madrasah Aliyah (MA Al-Imdad) mendeklarasikan
gerakan anti radikalisme, Kamis (14/11/2019). Deklarasi
ini menandai peletakan batu pertama pembangunan
Laboratorium Multi Media sekolah setempat. Kepala
MA Al-Imdad, Durori mengatakan upaya menangkal
radikalisme tidak hanya berhenti pada deklarasi. Namun,
madrasah yang berlokasi di Dusun Kedung Guwosari
Pajangan, Bantul, Yogyakarta ini juga menerapkan
kebijakan menyaring seluruh buku ajar dan bacaan siswa
dari faham radikalisme.

Jakarta

Tangkal Radikaliseme
Sejak Dini
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"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah
menyusun program pendidikan karakter yang akan
diterapkan di sekolah-sekolah PAUD di seluruh
Indonesia. Program khusus bagi anak-anak usia dini
ini diterapkan untuk mencegah radikalisme yang bisa
menyasar anak-anak hingga usia dini. Direktur Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikbud, Muhammad Hasmi
menyebut program ini dicanangkan bakal diterapkan per
Januari 2020 mendatang.
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Tidak hanya itu. Warga juga diminta melaporkan jika
mengetahui adanya kelompok atau individu yang
mencoba menyebarkan ajaran radikal. Menurut Kapolsek
Asemrowo, Kompol Nur Suhud, penyuluhan anti
radikalisme ini disampaikan sebagai bagian dari upaya
menjaga kondusifitas di wilayahnya."

Dalam kunjungannya, Ipda Eko menyampaikan kepada
warga agar tidak terjerumus ajaran radikal yang tidak
sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Selain itu warga juga dihimbau untuk tidak terprovokasi
ajakan negatif, termasuk membenci umat beragama lain.

"Penyuluhan anti radikalisme disampaikan Ipda Eko
Mustaghfirin, Panit Binmas Polsek Asemrowo, Polres
Pelabuhan Tanjung Perak kepada warga Tambak Pring RW
06, Rabu malam, 20 Nopember 2019.

Lalu lahirlah kelompok anti pemerintah. ""Jika jalan
rusak dibiarkan pemerintah, sulit air dibiarkan,
warga miskin diacuhkan, kepercayaan warga kepada
pemerintah akan hilang. Ini celah masuknya radikalisme
yang anti pemerintah,"" jelas Budhi saat meninjau titik
pembangunan di pertigaan Asinan, Sembawa-Kalibening,
Rabu (13/11/2019)"

Pembangunan yang tak merata atau perlakuan tidak adil
pemerintah bisa memicu hilangnya kepercayaan itu.

"Pembangunan infrastruktur jalan yang gencar dilakukan
Pemkab Banjarnegara akan berdampak pada sektor
pembangunan lain. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono
bahkan mengklaim, pembangunan infrastruktur bagian
upaya mencegah paham radikalisme. Budhi mengatakan,
radikalisme bisa muncul karena hilangnya kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah.

Keputusan pemberhentian Bripda Nesti sudah
ditandatangani oleh Kapolda Maluku Utara. Alasan
pemberhentian ini sendiri karena dia terbukti terpapar
radikalisme."

"Mabes Polri mengeluarkan putusan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Bripda Nesti Ode
Samili (NOS). Hal ini setelah dia menjalani sidang kode
etik atas dugaan keterlibatan dalam paham radikalisme
kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “NOS sudah
dilakukan sidang kode etik pada 21 Oktober 2019, kita
kenai pasal 14 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota polri, sehingga dipastikan bahwa
NOS saat ini sudah bukan lagi sebagai anggota Polri,” kata
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di
Jakarta, Sabtu (23/11).
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Rapat tersebut menghasilkan 5 point pernyataan
sikap GP Ansor yang dibacakan Amir Matupun, pimpinan
wilayah GP Ansor Papua, Kamis (7/11/2019) Salah satu
sikap GP Ansor adalah sikap untuk menjaga persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

"Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor)
baru saja menggelar rapat Koordinasi Nasional 2019,
tanggal 6-7 November 2019 yang digelar di Kantor PP GP
Ansor, Jl. Kramat Raya No 65A, Jakarta Pusat.

Sejumlah takmir masjid di Kabupaten Jombang, Jawa
Timur di bawah binaan Pengurus Cabang (PC) Lembaga
Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) komitmen untuk
terus memakmurkan masjidnya. Cara yang dilakukan
di antaranya, masjid harus steril dari penceramah atau
dai yang anti terhadap ideologi Pancasila dengan tidak
mengundang mereka di sejumlah momentum. Hal ini
juga dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik
dan menyenangkan kepada para jamaahnya. Komitmen
dengan wujud deklarasi anti radikalisme itu berlangsung
di Masjid Al-Wahid Perumahan Metro Jombang, Ahad
(10/11). Puluhan muharrik masjid di bawah koordinasi
LTMNU mengikuti deklarasi ini. "Takmir dan muharrik
masjid berkomitmen untuk menghadirkan penceramah
yang tidak membahas masalah khilafiyah dan materi
yang justru merongrong NKRI yang akan mencederai
persatuan dan kesatuan bangsa. Dai-dai anti-Pancasila dan
sejenisnya, kami tidak akan mengundangnya," jelas Ketua
LTMNU Jombang, Moh. Makmun.

Direktorat Binmas Polda Bali menggelar kegiatan dialog
publik dengan para santri dan alim ulama di Hotel
Hawaina, Banyuasri, Buleleng, Minggu (24/11/2019)
kemarin. Tema yang diusung adalah “Meneguhkan
Ideologi Pancasila, Menolak Paham Khilafah dan
Radikalisme Demi Keutuhan NKRI”."

"Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan
cinta tanah air serta menolak paham radikalisme di Pulau
Dewata.
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Pihak FKUB bersama kementerian agama terus
membangun sinergitas dengan pihak Pemko
Tanjungpinang, Polres, Kementerian Agama beserta
Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang. Demi terwujudnya
kedamaian di tengah masyarakat dengan semangat
pluralis,” ungkap Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kota Tanjungpinang, Bapak H. Zubaid
Ahadi Mitakhin kepada wartawan seputarkepri.co.id. di
Tanjungpinang, Senin (2/11). Panitia peyelenggara seminar
sehari mendatangkan nara sumber yakni Drs. Indra
saputra dari Kesbangpol Provinsi Kepri, IPDA Giofani dari
Polres Tanjungpinang, Kasi Pidum Kejari Tanjungpinang
Risky, Ketua BAMAG dan FKUB PROVINSI KEPRI Ps.
Priambodo.

GerakJalan Kerukunan
Umat Beragama

Seminar Kerukunan
Umat Beragama
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Kab. Lebak

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT)
yang ke-55 tahun, Parisadha Buddha Dharma Niciren
Syosyu Indonesia (NSI) menggelar kegiatan Gerak Jalan
Kerukunan Umat. Acara tersebut diikuti oleh 5.000 umat
Buddha NSI, juga diikuti oleh umat beragama lain dan
200 orang Komunitas Papua di Jakarta. Ketua Umum
NSI, Maha Pandita Utama Suhadi mengatakan kegiatan
ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan dan merawat
kerukunan antar umat beragama. Dia mengatakan, acara
tersebut rutin diadakan sejak lima tahun terakhir. "Ini
untuk tahun yang ke-6, tidak hanya sekedar gerak jalan
tapi diisi. Karena setiap kali momen HUT NSI di 28
Oktober, ini adalah acara kami untuk memaknai apa arti
ulang tahun. Banyak kegiatan sosial, didahului dengan
donor darah tgl 20 yang lalu , "ujar Suhadi di depan Kantor
Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (3/11)

Masyarakat daerah ""seribu Madrasah"" itu yang memiliki
perbedaan agama, suku, adat, bahasa dan budaya,
mengatur tetap memiliki hubungan kerukunan yang
cukup baik."

""Kita mengapresiasi kerukunan antarumat beragama di
masyarakat di daerah ini berjalan baik dan kondusif,"" kata
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
Ahmad Tohawi di Lebak, Selasa (17/12), dilansir Antara .

Kemenag Perkuat
Kerukunan Umat
Beragama
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"Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten menguatkan kerukunan umat
beragama melalui pembinaan terhadap Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB), sehingga terwujud persatuan,
persatuan, dan persaudaraan.
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Deklarasi itu juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi
FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet,
Kepala Kanwil Kemenag Sulteng Rusman Langke, Kepala
Badan Kesbangpol Sulteng Baharudin, dan Kepala Pusat
KUB Kemenag RI Nifasri."

"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provi
nsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan kedamaian
antar umat beragama, Sabtu (23/11/2019. Deklarasi
yang disampaikan di depan Monumen Gong
Perdamaian Kota Palu itu dilakukan oleh perwakilan FKUB
kabupaten dan kota se Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut menggandeng Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Mimika yang
mewadahi agama-agama dalam membina kerukunan serta
kebersamaan antar umat beragama. "

Kelompok Kerja (Pokja) Keagamaan MRP menggelar dialog
tentang ""peran lembaga keagamaan dalam menjaga
kerukunan hidup umat beragama di tanah Papua""
bersama para tokoh agama di Timika, Jumat (8/11).

"Majelis Rakyat Papua (MRP) mencegah terjadinya
perpecahan di masyarakat akibat aksi rasisme dan isu
radikalisme yang belakangan berkembang di Bumi
Cenderawasih.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
Pasar Talukkuantan merupakan masyarakat yang
majemuk/ heterogen baik agama maupun suku. Kegiatan
tersebut juga disampaikan ikrar dan penandatanganan
komitmen akan keberagaan dalam berkeagamaan dan
kerukunan hidup dalam sosial kemasyarakatan."

"Bupati Kuansing H Mursini membuka acara dialog sadar
kerukunan lintas agama dan lintas keagamaan sekaligus
launching desa/kelurahan Pasar Taluk sebagai model
desa sadar kerukunan umat beragama, Sabtu kemaren
di Aula Kantor Kemenag Kuantan Singingi. Kegiatan ini
merupakan program Kementerian Agama Provinsi Riau,
dimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kakanwil
Kemenag nomor 524 tahun 2019, tentang penetapan
kelurahan Pasar Talukkuantan sebagai model Desa /
Kelurahan kerukunan Provinsi Riau.
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Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan pemuda lintas
iman yang ada di Kota Tomohon dilaksanakan 1 hingga
2 November 2019, di Tasik Ria Resort, Mokupa, dan
dibuka langsung Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Harold
V Lolowang mewakili Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie
Eman. Di forum ini, para pemuda-pemudi memperdalam
soal kerukunan dan keberagaman dari perspektif setiap
agama yang ada di Kota Tomohon.

Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon,
Sulawesi Utara kembali melaksanakan kegiatan bertajuk
Forum Diskusi Pluralisme. Informasi ini diterima Tribun
Manado dari Sekretaris Pelita Christo Senduk, Senin
(4/11/2019).

""Sebagai Prodi SAA Kami wajib menyediakan dan
menfasilitasi pengetahuan dan skill , memberdayakan
kerjasama yang erat dengan pemangku kepentingan,
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ), organisasi
pemuda lintas agama, penggiat perdamaian serta bekerja
sama dengan lembaga nasional terkait "

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini akan di langsungkan
selama dua hari pada tanggal 8-9 November yang akan
datang bertempat di Aula Syeikh Abdul Rani, Institute
Agama Islam Negeri Pontianak , Kalimantan Barat .

"Demi merawat harmoni dan perdamaian Ridwan
Rosdiawan Ketua Program Studi ,Studi Agama Agama
mewacanakan kegiatan workshop Resolusi Konflik dan
Mediasi dengan tema ""Trend Baru Peta Konflik dan
Dialog sebagai Resolusi Strategis""

Ajang silaturahim antara generasi muda lintas agama
diyakini menjadi salah satu cara yang efektif untuk
meningkatkan semangat perdamaian dan toleransi di
tengah masyarakat. Pertemuan dan dialog untuk saling
mengenal dibutuhkan agar generasi muda mampu
meruntuhkan prasangka yang kerap menjadi penyebab
timbulnya konflik horizontal. Hal inilah yang coba diinisiasi
oleh komunitas Gusdurian Banten melalui silaturahim
lintas agama dengan mengangkat tema "Rekonstruksi
Spirit Perdamaian dalam Bingkai Kebinekaan", di Gedung
DPRD Kota Cilegon, Sabtu (2/11/2019). "Kami berharap
dengan diselenggarakannya kegiatan ini spirit perdamaian
antarumat beragama, khususnya di Cilegon, Banten, dapat
meningkat dan terimplementasikan secara riil dalam
kehidupan masyarakat,"
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Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung rencana
kegiatan Jambore Siswa Lintas Agama yang akan digelar
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemena
g) Sumut. Apalagi kegiatan yang akan diikuti para siswa
tingkat SMA dari berbagai agama ini bertujuan untuk
mencegah adanya sikap intoleransi di kalangan masyarakat
Sumut, Senin (4/11/2019). Hal itu diungkapkan Wakil
Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah saat menerima
audiensi sekaligus silahturahmi Kepala Kanwil Kemenag
Sumut Iwan Zulhami, di Rumah Dinas Wagub, baru-baru
ini.

Kiai Ma'ruf mengatakan, pertemuan antar majelis agama
sepakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.
Menurutnya, para pemuka agama juga ingin agama
bisa berperan dalam mencegah terjadinya konflik di
masyarakat."

"Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumpulkan pemuka
lintas agama di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro,
Menteng, Jakarta, Selasa (26/11) malam. Pertemuan
dihadiri sejumlah tokoh lintas agama mulai dari perwakilan
Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu.

Di awali dengan arak-arakan atau Ider Bumi dengan
membawa hasil pertanian, ratusan petani Desa
Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi,
menggelar ritual baritan takir sewu. Mereka juga
membawa nasi tumpeng, yang diwadahi dengan takir.
Mereka pun kemudian berkumpul di tengah sawah"

"Dilanda kemarau panjang ratusan petani di
Banyuwangi,menggelar Ritual Baritan Takdir Sewu. Tradisi
ini merupakan bentuk ritual permohonan meminta hujan.
Acara ritual dan doa lintas agama yang digelar di area
persawahan, Minggu (10/11/2019) ini sekaligus sebagai
sarana untuk mempererat kerukunan antar sesama petani.

Puluhan siswa SD Islam Arrahman Perak, Jombang,
Jawa Timur, mengunjungi SD Kristen Petra setempat,
Selasa (5/11/2019). Kunjungan para murid SD Islam
ini merupakan bagian dari kegiatan sekolah untuk
mengenalkan tempat ibadah agama-agama yang ada di
Indonesia. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh
puluhan murid dari SD Kristen Petra. Dengan berkunjung
langsung, anak-anak tidak hanya mengetahui dari buku.
Anak-anak bisa melihat secara langsung bagaimana
tempat ibadah agama-agama lain di Indonesia
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“Kami memfasilitasi umat Kristen Katolik merayakan
Natal di Kabupaten Bulukumba. Kami sudah tawarkan
gedung PKK atau ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba
untuk digunakan perayaan Natal. Karena, umat Katolik di
Kabupaten Bulukumba yang jumlahnya masih sedikit tidak
mempunyai gereja,”."
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"Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satria Yulianto
memfasilitasi umat Katolik untuk merayakan Natal karena
belum mempunyai gereja.

Fachrul setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa
ormas dilarang melakukan aksi sweeping jelang perayaan
Natal."

"Menteri Agama Fachrul Razi meminta tak ada kelompok
masyarakat yang sewenang-wenang melakukan
razia atau sweeping terhadap penggunaan atribut
perayaan Hari Natal 2019.

Bukan hanya bait dan syair semata, namun lagu Nandur
Rukun yang dibawakan anak-anak di halaman gereja
tersebut, benar-benar nyata membuktikan kerukunan
antarumat beragama di Jawa Tengah. Pasalnya, lagu itu
diiringi oleh grup rebana dari Pondok Pesantren Roudlotul
Solihin, Sayung Kabupaten Demak."

"Puluhan anak-anak bernyanyi dengan ceria saat perayaan
Misa Natal di Gereja Mater Dei Kelurahan Lamper Kidul,
Kecamatan Semarang Selatan, Rabu (25/12/2019). Lagu
berjudul Nandur Rukun yang menceritakan kerukunan
antarumat beragama dan persatuan Indonesia, mengalun
syahdu dari mulut-mulut mungil nan ceria itu.

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Kemah
Pemuda Lintas Paham Keagamaan Islam yang diikuti
pemuda ormas Islam se-Pulau Jawa. Menteri Agama
(Menag) Fachrul Razi berharap kegiatan ini dapat
mendorong moderasi beragama. "Tentu saja harapan kita
semua kiranya kegiatan ini membawa manfaat yang besar
dalam mengokohkan moderasi beragama, sebagai bagian
tak terpisahkan dari pembangunan Bangsa Indonesia
yang tidak hanya bertumpu pada kemajuan teknologi,
infrastruktur, dan sebagainya, tetapi juga dalam bidang
keagamaan," kata Fachrul Razi di Hotel Aryaduta Lippo
Village Boulevard, Jalan Boulevard, Jenderal Sudirman,
Tangerang, Rabu (6/11/2019).

Negara

Negara

Negara

Non Negara

Non Negara

Negara

Bupati/ Wakil
Bupati

Bupati/ Wakil
Bupati

Menag

Pondok
Pesantren

Jurnalis

Kementerian
Agama

Polisi Jamin
Keamanan Hari Natal

MUI Minta Cabut
Kebijakan Pemprov
Terkait Pengajian
Mazhab Syafi;i

MUI minta Larangan
Berjilbab di Sekolah
Papua dicabut

4

5

6

Ia menyebut, isu ini bisa menjadi ancaman bagi persatuan
di Indonesia. Baharun menambahkan, jangan sampai hal
ini bisa mengadu domba antarumat beragama."

"Kasus Larangan penggunaan hijab di SD di Wamena
ditanggapi MUI. MUI menganggap hal-hal seperti ini
sangat sensitif. Ia meminta pihak sekolah segara mencabut
larangan tersebut. ""Mohon sekolah tersebut segera
mencabut larangan itu. Persoalan ini sangat sensitif,""
kata Ketua Komisi Hukum MUI Baharun saat dihubungi,
Monokwari, (8/12).

“Surat edaran nomor 450/21770 yang dikeluarkan
oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Jumat 13
Desember yang melarang pengajian agama selain mazhab
syafi’iyah benar-benar sangat disesalkan karena tidak
mencerminkan kearifan dan toleransi yang merupakan
ciri dan watak bangsa dan umat Islam Indonesia serta
mayoritas rakyat Aceh sendiri,” kata Anwar dalam
keterangannya,(30/12/2019)."

"Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas,
menyesalkan langkah Pemprov Aceh yang melarang
pengajian selain ahlusunah waljamaah yang bersumber
dari mazhab Syafi’i. Anwar mengimbau surat edaran
larangan tersebut dicabut.

""Polri akan menjamin sepenuhnya dalam menciptakan
Harkamtibmas. Dan kami menjamin tidak ada sweeping,
jika ada kami akan menindak tegas"" ujar Kapolres
Malang Kota AKBP Dony Alexander kepada detikcom
merespons surat edaran Mall Olympic Garden (MOG)
yang mengimbau penggunaan atribut Natal oleh penjaga
toko, Selasa (26/11/2019)."

"Polisi menjamin keamanan menjelang hingga
berlangsungnya perayaan Hari Raya Natal. Jaminan itu
juga berlaku untuk mengamankan pusat perbelanjaan dari
sweeping organisasi masyarakat (ormas).
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Pertama, Hamidin menggunakan pemuka agama. Pasalnya
radikalisme terorisme selalu berkaitan dengan ideologi
yang cenderung menggunakan simbol-simbol agama. "

"Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen
Pol Hamidin mengaku memiliki tiga cara untuk melakukan
deradikalisasi kepada kelompok radikal dan narapidana
teroris (napiter).

Ajaran agama dan kebangsaan itu mengusung nilainilai kedamaian, toleransi, dan sikap terbuka terhadap
sejumlah perbedaan yang ada dalam kehidupan beragama,
bermasyarakat dan berbangsa. Program reedukasi yang
dilakukan Subdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) pada Direktorat Deradikalsiasi BNPT terhadap
dua WBP kasus terorisme, yakni RP dan SW, ini ditinjau
langsung oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan
dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman
Lubis, di Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,
Senin (2/12)."

"Salah satu program deradikalisasi yang dilakukan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap
para narapidana kasus terorisme (Napiter) adalah
reedukasi. Program reedukasi merupakan pembinaan
atau penguatan agar dapat meninggalkan paham radikal
terorisme. BNPT menyebutkan program reedukasi itu
dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, sikap.
Caranya, memberikan pencerahan kepada warga binaan
Pemasyarakatan (WBP) tentang ajaran agama dan
kebangsaan.

Fachrul Razi mencontohkan, Saudi mengangkat isu
peningkatan atau penguatan identitas keagamaan Islam
dengan negara menjadi satu kesatuan."

“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di
sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang
moderasi. Sepertinya Saudi juga melakukan hal yang
mirip dengan kita, “ katanya di Sportorium Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12/2019).

"Menteri Agama Fachrul Razi tengah gencarkan kampanye
moderasi ke berbagai wilayah, termasuk ke luar negeri.
Hal ini sebagai upaya untuk menangkal radikalisme
yang menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus
melakukan program deradikalisasi terhadap mantan
napi teroris. Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat
Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko
menjelaskan program deradikalisasi dilakukan di dalam
dan luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). langkah
pertama yakni dengan melakukan identifikasi. Kemudian,
memberikan wawasan kebangsaan dan keagamaan
terhadap napi terorisme. "Sedangkan di luar Lapas,
ke keluarga mantan napi terorisme dengan program
identifikasi dan re-edukasi, re-sosialisasi dan rehabilitasi
agar mereka bisa kembali ke masyarakat," ujarnya usai
seminar di Universitas Widyatama, Bandung, Senin
(9/12/2019). Program tersebut kini, sudah menjamah 89
Lapas di 25 provinsi.

Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, mendeklarasikan diri sebagai
desa anti intoleransi, anti radikalisme, dan anti
terorisme. Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam
upacara di Lapangan Kenteng, pada Kamis (5/12/2019).
Kepala Desa Kenteng Muhamad Mujib mengatakan,
deklarasi tersebut berawal dari keprihatinan warga
terhadap adanya paham yang berniat menganggu
soliditas NKRI. "Dari hasil diskusi tersebut, kami
menyadari bahwa kesatuan Indonesia adalah harga
mati. Dan kami berharap Desa Kenteng mampu menjadi
pelopor bagi desa lain,"

"Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,
menegaskan hal itu, dalam Workshop Anti Radikalisme
SMA/SMK/MA/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
VII, di Aula SMAN 27 Kota Bandung, Rabu (11/12/19).
“Radikalisme merupakan hal yang berbahaya,” acara yang
diikuti sekira 550 siswa/siswi dari 250 sekolah juga 96
kepala sekolah, 50 guru PAI dan pengawas sekolah ini, Uu
juga mendorong pihak sekolah atau satuan pendidikan
di Jawa Barat bisa mengimplementasikan nilai-nilai
pencegahan paham radikalisme kepada peserta didik.
“Mari kita belajar agama. Juga dengan patriotisme, para
pelajar atau generasi muda Jabar harus mempertahankan
dasar negara Indonesia.”"

BNPT Sosialisasi
Deradikalisasi Kepada
Napiter

Desa Anti Intoleransi
dan Radikalisme

Penguatan nilainilai keagamaan,
akhlak, dan nilai
Pancasila bagi pelajar
dapat menjadi
garda terdepan
dalam pencegahan
radikalisme
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Radikalisme dan
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Negara

Non Negara

Non Negara

Negara

Gubernur/
Wagub

Sekelompok
Warga

Sekelompok
Warga

BNPT

Seminar Kebangsaan
Tangkal Paham
Radikalisme

Cegah TKI Terpapar
Radikalisme
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Pemerintah akan membekali para tenaga kerja
Indonesia ( TKI) pelatihan penguatan ideologi. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pelatihan
penguatan ideologi diberikan agar para TKI yang
bekerja di luar negeri tak terpapar radikalisme. "Banyak
teman kita terpapar radikalisme dan mereka juga harus
dibangun ideologinya dan pride-nya atas Tanah Air,"
ujar Ida di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis
(5/12/2019). Pemberian materi penguatan ideologi ini
dapat berlangsung selama dua hingga tiga hari. Nota
Kesepahaman antara Menaker dan Menteri Pertahanan
akan ditandatangani pada saat perayaan hari Migrant
Day di Malang, Jawa Timur pada 18 Desember 2019
mendatang.

Ketua Umum BPPRIFrangky L Manuhutu mengatakan,
kegiatan ini meminta pemahaman Kenegaraan dan
kebangsaan untuk ustad dan ustadzah pengajar Al-Quran
tingkat diniyah (dasar) yang terletak di akar rumput."

Seminar yang dihelat di Ballroom Subagdja Hoorizon
Tirta Sanita, Kuningan, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019
itu diselenggarakan oleh Benteng Putra Putri Republik
Indonesia ( BPPRI ), sebagai lembaga kemasyarakatan
yang bergerak dalam kegiatan deradikalisasi dengan para
anggota kemudian beragam pemandangan den agama.

"700 orang tenaga pengajar sekolah madrasah diniyah
anggota Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)
se Kabupaten Kuningan berpartisipasi dalam seminar
kebangsaan bertema ""Peran guru diniyah di bidang
pertahanan yang terdepan dalam menangkal paham
radikalisme dan anti-Pancasila.""

Jakarta

Kuningan

DKI Jakarta

Jawa Barat

Desember

Desember
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Aplikasi Cegah
Radikalisme ASN

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika Ferdinandus Setu menjelaskan, pelaporan
terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran
radikalisme seperti disebutkan sebelumnya dapat
dilakukan setiap orang. "Masyarakat umum bisa
melaporkan," kata Ferdinandus saat dihubungi Kompas.
com, Senin (2/12/2019) siang. Sebelum melaporkan,
masyarakat harus mendaftarkan diri di kanal aduanasn.id.

Pemerintah menyediakan portal aduan, aduanasn.
id, bagi Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan
pelanggaran radikalisme. Pelanggaran dapat berupa situs,
URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software
yang mengandung intoleransi, anti-pancasila, anti-NKRI,
dan membuat disintegrasi bangsa. Kanal aduanasn.id,
diinisiasi beberapa kementerian, seperti Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Selain itu, melibatkan Badan Intelijen Negara
(BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil
Negara.
Jakarta
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"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) hari ini, Rabu
(04/12/2019) menggelar dialog kerukunan antar umat
beragama. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Camat
Bolangitang Barat ini mengusung tema “Torang Samua
Basudara Karena Torang Samua Ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bolmut
yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Bolmut, Drs.Hi. Leksi
Talibo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh
Asisten 1 menyampaikan bahwa Bupati menyambut baik
atas pelaksanaan kegiatan organisasi FKUB sebagai upaya
untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan
semua pihak."

Dialog tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat
Dominggus Mandacan beserta jajarannya, Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Sudirman
Simanhuruk dan segenap jajaran kepolisian dan TNI
setempat.Selain itu, hadir juga sejumlah organisasi, tokoh
agama dan beberapa warga Papua Barat."

"Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen terus
menjaga kerukanan antar umat beragama di daerah itu.
Hal tersebut menjadi seruan utama dalam dialog lintas
agama bertema “Membumikan Toleransi, Melangitkan
Peradaban Papua Barat sebagai Rumah Kebhinekaan”,
yang digelar di Manokwari, pada Kamis, 5 Desember
2019.

Selasa (24/12/2019) pagi, di Ruang Rapat Kantor MUI
Provinsi Bengkulu, Jalan Asahan Nomor 2, Padang
Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
melanjutkan kegiatan Dialog Lintas Agama dengan
tema "Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Demi
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "
oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi
Bengkulu.
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Bengkulu
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Kunjungan Sekolah
Damai
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Pada tiap kunjungan tersebut, para siswa yang didampingi
sejumlah guru, melakukan dialog sosial dengan masingmasing tokoh agama. Kegiatan ini merupakan bagian
dari program ""Sekolah Damai"" yang digagas Wahid
Foundation. (20/12)"

"Puluhan siswa SMA 13 Semarang mendapat kesempatan
untuk mengenal lebih jauh sejumlah tempat ibadah dari
beberapa agama/kepercayaan di Kota Semarang.
Menggandeng Wahid Foundation dan Lembaga Studi
Sosial dan Agama (Elsa), mereka melakukan kunjungan
ke Gereja Katedral, Pura Agung Giri Natha, Vihara
Buddhagaya Watugong dan Sanggar Kepercayaan Sapta
Darma.

“Kami baru saja menerima kunjungan koordinasi dari Pusat
Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang yang didampingi
oleh LBH Padang. Mereka menyampaikan keluhan dan
permasalahan mengenai dugaan palarangan perayaan
natal dan tahun baru di dua daerah tersebut,” ujar Kepala
Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, Kamis
(19/12/2019)."

"Dugaan larangan perayaan nataldan tahun baru yang
meliputi Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten
Sijunjung,. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera
Barat (Sumbar) yang merespons dengan meminta agar
Bupati dua kabupaten itu ambil bagian langsung dalam
memediasi para pihak.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Aceh Singkil, menggelar dialog Kerukunan umat bergama
di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah, Aceh
Singkil, Sabtu 14 Desember 2019. Kegiatan dialog
tersebut dalam rangka menjalankan Program Pembinaan
Desa Sadar Kerukunan, sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Aceh nomor 450 Tahun 2019. Dalam lampiran keputusan
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tersebut Desa
sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil,
masuk menjadi salah satu desa binaan desa sadar
kerukunan dari 5 desa yang ditetapkan di Provinsi
Aceh. Kegiatan dialog tersebut digelar di Gedung SDN
Sukamakmur, yang di hadiri oleh Camat Gunung Meriah,
Ketua FKUB Aceh Singkil, beserta pengurus FKUB
Aceh Singkil, Kepala Desa Sukamakmur beserta seluruh
perangkatnya, serta tokoh agama yang menjadi peserta
dialog dari Desa Suka Mamkmur.

Semarang

Jak Sel

Aceh Singkil

Jawa Tengah

DKI Jakarta

NAD

Desember

Desember

Desember

Praktik Toleransi

Promosi Toleransi

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Non Negara

Advokasi
Kebijakan

Advokasi
Kebijakan

Negara

Negara

Non Negara

Advokasi
Kebijakan

Promosi Toleransi

Promosi Toleransi

Pelajar

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

Ombudsman

Kanwil
Kemenag

FKUB Kota/
Kabupaten

Desa Sadar
Kerukunan Umat
Beragama

Natal Sebagai
Momentum Perkuat
Kebinekaan

Kolaborasi Kesenian
Anr Umat Beragama

22

23

24

"Memang yang namanya toleransi itukan sering
digaungkan. Kalau prinsip kami adalah selain didialogkan
juga dilakukan," (3/12/2019).tujuan kolaborasi tersebut
bertujuan untuk menangkal intoleransi dan ekstrimisme
yang makin hari menggeliat di dalam kehidupan
masyarakat.

Viral video kolaborasi kesenian bernafaskan
keagamaan antara Hadroh Assyuban dengan paduan
suara Gereja Kristus Raja Surabaya sempat menghangat
di media sosial (medsos). respon pimpinan Hadroh
Nurcholis. Menurutnya, momen kolaborasi tersebut
merupakan bentuk dialog toleransi antarumat beragama.

""Sikap toleransi dan dukungan merupakan ruang
kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Sehingga, kemajemukan yang ada di dalam masyarakat
Indonesia bukan menjadi sumber pemecah belah.
Melainkan harus menjadi kekuatan utama bangsa
Indonesia,"" Selasa (24/12/2019)."

"Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan
perayaan Hari Raya Natal harus dijadikan momentum
untuk memperkuat semangat kebinekaan. Kemajemukan
agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia, harus
dijadikan sumber kekuatan utama bangsa Indonesia.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Lhokseumawe, Tgk Ramli Amin, menjelaskan, penetapan
Pusong Lama sebagai desa sadar kerukunan didasari di
desa tersebut terdapat tempat ibadah beberapa agama."

"Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Lhokseumawe, Tgk Ramli Amin, menjelaskan, penetapan
Pusong Lama sebagai desa sadar kerukunan didasari di
desa tersebut terdapat tempat ibadah beberapa agama.
Seperti Masjid Al-Azhar Pusong, Meunasah Pusong Lama,
balai pengajian, Wihara / Pekong Hindu, HKBP, Gereja
Methodist Indonesia, dan Bihara Buddha Tirta.Peresmian
dilakukan Walikota Lhokseumawe diwakili Staf Ahli Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, Mahrebsyah di kawasan
Waduk Pusong.
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“Kami menggelar doa bersama dan diskusi dengan
tema memelihara kerukunan antar umat beragama
sebagai bentuk implementasi peningkatan toleransi
umat beragama di Kota Tarakan. Yang di mana semua
mengetahui semua agama itu baik, tapi karena keyakinan
terhadap agama begitu kental sehingga terkadang ada
oknum yang berani merendahkan agama tertentu di
publik. Sehingga hal itu bisa memicu terjadinya konflik,”
ujarnya, kemarin (13/12)."

Dandim 0907/TRK Letkol Eko Antoni Chandra Lestianto
mengungkapkan, kerap muncul sentimen di masyarakat
terhadap isu suku, ras, agama dan antar golongan (SARA)
di media sosial. Guna mencegah munculnya sentimen
SARA tersebut di Kota Tarakan, sehingga komunikasi antar
masyarakat perlu ditingkatkan.

"Provokasi di media sosial menjelang momen tertentu
menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kodim 0907/
TRK pun menggelar diskusi dengan beberapa tokoh
masyarakat Tarakan guna membangun komunikasi lebih
aktif yang dimaksudkan untuk memperkuat keharmonisan.

Gereja yang jadi target bersih-bersih yakni Kerasulan
Baru, Kristen Jawa Baturetno Pepanthan Giribelah, dan
Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Giribelah. Ada
sekitar 50 personel yang dibagi menjadi dua tim. Tim
pertama membersihkan kompleks Gereja Kerasulan Baru
dan tim kedua di kompleks Gereja Kristen Jawa Baturetno
Pepanthan Giribelah. "

"Toleransi antarumat beragama di Kecamatan Giritontro
terjaga dengan baik. Jelang Hari Raya Natal, unsur
forkompimcam membersihkan sejumlah gereja, Jumat
(20/12). “Kegiatan ini diusulkan oleh salah seorang warga
ketika dibuka forum diskusi bulan lalu. Karena sifat
kegiatannya baik, maka didukung seluruh elemen,” terang
Camat Giritontro Fredy Sasono.

Menangkal paham radikalisme bagi mahasiswa di
perguruan tinggi, UIN Antasari Banjarmasin bekerjasama
dengan Forum Kerukuanan Umat Beragama (FUKB)
menyelenggarakan dialog kebangsaan bertema
Mahasiswa Sebagai Generasi Emas; Selamatkan dari
Paham Radikalisme dan Terorisme di Aula Zafry Zamzam
Rektorat UIN Antasari, Rabu (18/12/2019). Kegiatan yang
dimulai pukul 09.00 itu dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr Hj Nida Mufidah M.Pd,
Ketua Pengurus FUKB Dr H Mirhan A.M., M.Ag, Kepala
Bagian Kelembagaan, Kerjamasama dan Humas Dra Hj
Fauziah Hayati. M.H.I.
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Kegiatan tahun ini memang berbeda. Pasar murah itu
biasanya diselenggarakan di Taman Imbi atau di halaman
Kantor Bank Papua. Namun sekarang pasar murah ingin
lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga
sengaja keluar dari areal kantor,” (4/12/2019)"

Kepala Divisi Bisnis UMK dan Konsumen Bank
Papua, Abraham Krey mengungkapkan pasar murah
itu merupakan agenda rutin tahunan Bank Papua untuk
membantu masyarakat menyosong Natal dan Tahun Baru.
Bedanya, kali ini pasar murah digelar di luar areal Kantor
Pusat Bank Papua.

"Menyambut perayaan Natal, Bank Papua menggelar pasar
murah yang menawarkan beraneka barang kebutuhan
pokok, mulai dari sayur hingga sembako. Pasar murah
itu digelar di Dok 8, Kota Jayapura, Papua, pada 4-5
Desember 2019.

“Mari jaga kedamaian dengan tidak percaya berita hoaks
yang ingin merusak percaya beragama di Papua. Saya
harap semua masyarakat dapat bergandengan tangan,
bersatu padu, menjamin keamanan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia, ”"

"Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen
meminta masyarakat Bumi Cenderawasih menyetujui
keutuhan dan kedamaian Papua membutuhkan perayaan
Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. “Mari kita sama-sama
dan persatuan di tanah ini,” kata Hery di Jayapura, Selasa
(17/12/2019). Ia menyatakan setiap merayakan Natal
dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat meningkat sangat
tinggi. Dosinaen berharap kesibukan itu tidak membuat
masyarakat mudah dikecoh oleh berbagai kabar bohong
atau hoaks.

Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam
Kabupaten Asahan dengan tegas mendeklarasikan
sikap menolak paham radikalisme dan intoleransi yang
berpotensi memecah belah persatuan umat sehingga
mengganggu keharmonisan hidup bermsayarakat,” (6/12)
Menurut ketua Pokjaluh Asahan, bersama sama ingin
mewujudkan keharmonisan hidup umat beragam, menjalin
toleransi antar dan intern umat beragama. Sehingga segala
paham radikal dan kekerasan di masyarakat harus ditolak
tegas sehingga berkomitmen untuk ikut menentang
berkembangnya paham radikal di masyarakat.
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Dalam rangka peringati haul KH Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) ke-10, ratusan Gusdurian Blitar, Jawa Timur
menggelar doa bersama lintas agama dan pesan
perdamaian, Ahad, (22/12). Acara yang bertempat di
Pendopo Islam Nusantara (Pinus) Sekardangan Kanigoro
ini, dimulai tepat pukul 20.00 WIB. Acara dimulai dengan
doa bersama lintas agama. Para peserta berdoa khusuk
menurut keyakinan masing masing, sedangkan doa secara
agama Islam dengan tahlil dipimpin oleh Moh Sholeh dari
Gerakan Pemuda Ansor Blitar. Dalam pesan perdamaian
yang dikemas dalam sarasehan ini mengambil tema
Kebudayaan Melahirkan Kemanusiaan.

Ketua Komunitas Gusdurian Wonosobo Haki El Ansyari,
Kamis (26/12/2019) malam, mengatakan ribuan
warga dari berbagai lintas agama dan budaya bakal
mengikuti Khaul Gus Dur dengan khidmad. Kegiatan ini
didukung penuh oleh PCNU, Fatayat, Ansor, Banser, dan
jajaran Pemkab Wonosobo hingga pemerintah tingkat
kecamatan."

"Ribuan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, khususnya
warga Nahdlatul Ulama (NU), bakal menggelar Khaul
ke-10 mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) di Alun-alun Wonosobo, Minggu (28/12/2019)
mendatang. Selain menggelar doa bersama dilakukan
Gusdurian dan umat lintas agama dan budaya, dalam
Khaul ke-10 Gus Dur di Wonosobo ini juga bakal
menghadirkan kiai kondang Gus Muwafik dan pelawak
Kirun. Acara ini juga bakal dihadiri Bupati Wonosobo
Eko Purnomo beserta jajaran Muspida, tokoh agama,
tokoh masyarakat, serta berbagai ormas dan organisasi
kepemudaan.

Idham bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan sejumlah
pejabat TNI-Polri mengunjungi Gereja HKBP Slipi dan
GPIB Jemaat Shaloom, Jakarta Barat serta Gereja Katolik
Bunda Hati Kudus, Kemakmuran, Jakarta Pusat. Selama
kunjungan itu, Idham juga mengucapkan Selamat Natal
kepada para jemaat. "

"Kapolri Idham Azis menjamin perayaan Natal 2019 di
seluruh Indonesia berjalan aman. Hal ini diungkapkan
Idham usai meninjau beberapa gereja di Jakarta pada
malam Natal, Selasa (24/12/2019).
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Sejumlah orang dari berbagai Komunitas lintas etnis dan
agama menyapa para umat di Gereja Katolik Katedral,
Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/12/2019) pagi.
Mereka datang untuk bersilatuhrahmi dengan jemaah
Katolik Katedral dalam momentum perayaan peringatan
Natal 2019. "Kami percaya, Kami menyela sebentar
datang kemari (Gereja Katedral) untuk kuatkan silaturahmi,
menguatkan sambung rasa. Karena kami percaya bahwa
tiap agama menyuruh manusia menuju jalan cahaya,
menuju jalan cinta," kata Pimpinan rombongan itu, Yudi
Latief dalam sambutannya di hadapan Jemaat Katedral,
Rabu (25/12/2019)

Pemerintah Kota Surabaya menggelar doa bersama umat
beragama yang berlangsung di lima titik secara serentak di
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/12). Doa bersama
dengan tujuan meminta keselamatan dan keamanan kota
pahlawan ini agar terhindar dari berbagai macam bencana.
Adapun doa bersama tersebar di lima lokasi meliputi bagi
yang beragama Islam berlangsung di Taman Surya yang
diikuti langsung oleh Wali Kota Risma. Sementara itu,
pegawai beragama Kristen, doa dilaksanakan di Graha
Sawunggaling Lantai 6.

Pemerintah Kota Surabaya menggelar doa bersama umat
beragama yang berlangsung di lima titik secara serentak di
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/12). Doa bersama
dengan tujuan meminta keselamatan dan keamanan kota
pahlawan ini agar terhindar dari berbagai macam bencana.
Adapun doa bersama tersebar di lima lokasi meliputi bagi
yang beragama Islam berlangsung di Taman Surya yang
diikuti langsung oleh Wali Kota Risma. Sementara itu,
pegawai beragama Kristen, doa dilaksanakan di Graha
Sawunggaling Lantai 6.

Toleransi Perayaan
Natal

Doa Bersama Lintas
Agama

Perayaan Natal Lintas
Denominasi
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Jawa Timur
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Sekelompok
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Agama

Toleransi DI Hari
Natal

Sukseskan Perayaan
Natal

Senam kerukunan
Umat Beragama
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Senam Kerukunan ini diikuti oleh ratusan peserta yang
terdiri dari para pegawai, pengawas, KUA, penyuluh,
guru madrasah negeri dan swasta, IGRA, AGPAII,
dan perwakilan lintas agama Kristen, Katolik, Budha,
Hindu, Konghucu, dan Keluarga Besar Kemenag Tangsel
lainnya. Kepala Kantor Kemenag Tangsel, Abdul Rojak,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi
para peserta senam. Dirinya menjelaskan bahwa acara
senam kerukunan ini adalah salah satu dari rangkaian
kegiatan dalam rangka memperingatai HAB Kementerian
Agama ke-74 yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2020
mendatang."

"Kementerian Agama Kota Tangsel, pada Kamis pagi
(19/12/2019) mengadakan Senam Kerukunan dalam
rangka memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian
Agama RI ke-74 bertempat di halaman Kantor Kemenag
Tangsel.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi
Tengah (Sulteng) meminta tokoh lintas agama untuk
membantu menyukseskan perayaan Natal tahun 2019
di Sulteng. Sekretaris FKUB Sulteng, Muhtadin Dg
Mustafa, menegaskan sesama pemeluk agama, saling
membantu, menghargai, menjunjung tinggi kepercayaan
dan keyakinan seseorang atau sekelompok orang menjadi
suatu keharusan. “Karena setiap agama mengajarkan
tentang kebaikan, toleransi antarsesama manusia
termasuk pemeluk agama,” kata dia di Palu, Sabtu (21/12).

Gereja pertama yang dituju rombongan adalah Gereja
Katolik Maria Fatima di Kecamatan Garum. "Toleransi
beragama ini sudah ada sejak dulu. Harus tetap kita
pupuk. Untuk itulah hari ini kami mengajak pemuda dan
tokoh lintas agama untuk ikut mengunjungi saudara kita
yang sedang merayakan Natal. Nanti kalau ada agama lain
merayakan hari rayanya kami juga akan ajak umat Nasrani
ikut berpartisipasi," ungkap Bupati Blitar Rijanto.

Para pemuda lintas agama beserta rombongan
Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Blitar
mengunjungi sejumlah gereja saat pelaksanaan misa
malam Natal, Selasa (24/12/2019) malam. Dalam
rombongan tampak perwakilan pemuda dari Ikatan Pelajar
NU, Ikatan Pelajar Putri NU, GMNI, PMII, HMI serta tokoh
pemuda Konghucu, Budha dan Hindu. Mereka datang
bersama Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto, Dandim
0808 Letkol Inf Kris Bianto dan Bupati Blitar Rijanto.
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Larangan Sweping

Pengamanan
Perayaan Natal
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""Seluruh rumah ibadah yang menggelar perayaaan Natal,
akan kita jaga dengan ketat, sehingga umat Kristiani di
Bengkulu dapat melaksanakan ibadah Natal dengan lancar,
aman dan hikmat,"" (16/12/2019)."

"Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu, Irjen Pol
Supratman mengatakan akan mengerahkan personel Polri
sesuai kebutuhan untuk mengamankan perayaan Natal
2019 dan Tahun Baru 2020 di daerah ini.

""Pengerahan personel gabungan ini merupakan Operasi
Lilin 2019 yang kita gelar hingga 14 hari ke depan. Semua
personel sudah kita cek kesiapannya dalam upacara
Operasi Lilin tadi, kita berharap Jambi dalam kondisi aman
damai dan tentram saat perayaan natal dan tahun baru,''
kata Muchlis kepada wartawan seusai Operasi Lilin 2019
di lapangan Mapolresta Jambi, Jalan Bhayangkara, Jambi
Selatan, Kota Jambi, Kamis (19/12/2019)."

"Sebanyak 1.141 personel Polda Jambi dikerahkan
untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru
2020. Kapolda Jambi Irjen Muchlis AS berharap situasi
kondusif.

Meski menjamin tidak ada sweeping, Yunus mengaku
akan menindak tegas jika ada umat muslim yang dengan
sengaja memakai atribut Natal. Sebab, hal itu menyangkut
dengan akidah agama."

""Saya kira kalau misalnya memaknai toleransi itu secara
benar, maka tidak mungkin ada sweeping. Toleransi itu
adalah saling menghormati dan saling setuju terhadap
perbedaan beragama,"" kata Sekretaris MUI Jatim M
Yunus kepada wartawan saat jumpa pers di kantor MUI
Jatim Jalan Dharmahusada nomor 5, Jumat (20/12/2019).

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memastikan
tidak ada aksi sweeping saat perayaan Natal. Hal itu
disampaikan setelah MUI Jatim melakukan koordinasi
dengan 78 ormas.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan
tidak boleh ada umat agama apapun di Indonesia yang
mengganggu atau melarang perayaan hari raya umat
agama lain. Ia meminta umat beragama untuk saling
menghargai hak beragama. "Tidak boleh ada yang
melarang umat agama lain merayakan hari keagamaannya.
Tidak ada lagi kata mayoritas dan minoritas," kata Fachrul
dalam keterangan tertulis di situs resmi kemenag pada
Kamis (12/12).
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""Pembagian personel untuk gereja dibagi secara
proporsional, gabungan dari Polri, TNI dan keamanan
gereja itu sendiri,"" ujar Bismo usai gelar pasukan
pengamanan natal dan tahun baru di Alun-alun Ciamis,
Jawa Barat, Kamis (19/12/2019)."

"Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso menuturkan
ada 32 gereja yang tersebar di Ciamis-Pangandaran.
Dari 1.200 personel gabungan, sekitar 10-15 personel
disiapkan untuk menjaga masing-masing gereja.

Sementara itu pengurus Gereja Immanuel, Jakarta,
mendirikan tenda di halaman rumah ibadah mengantisipasi
membludaknya jumlah jemaat yang mengikuti rangkaian
ibadah perayaan hari natal."

Untuk pengamanan disiagakan 300 personel TNI-Polri
dibantui 30 anggota ormas islam, GP Ansor.

"Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema nusantara
merayakan natal dalam perayaan hari natal 2019.
Tujuh misa dijadwalkan digelar sejak malam hingga hari
raya natal 24 sampai 25 Desember. Persiapan misa natal d
i Gereja Katedral dilakukan di bagian dalam gereja hingga
ke halaman. Ada tiga jadwal misa yang digelar pada
malam natal dan empat kali misa di saat hari raya natal 25
Desember.

Polisi akan berjaga di Pos Pengamanan Natal 2019 Gereja
Santo Gregorius Agung di kawasan Perumahan Puri Agung
Permai, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis dan
Gereja Santa Odelia, Kecamatan Panongan."

"Polresta Tangerang menerjunkan sekitar 800 petugas
untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019 di
sejumlah tempat ibadah dan pusat keramaian lainnya.
Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi
mengatakan penjagaan diprioritaskan kepada jemaat
gereja yang menjalankan ibadah. ""Petugas juga tidak
luput memeriksa kondisi sekitar sehingga dalam
pelaksanaan ibadah tidak terganggu oleh adanya
ancaman,"" katanya di Tangerang, Rabu 18 Desember
2019.

Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul
Ulama (Banser) dikerahkan dalam menjaga keamanan
di sejumlah gereja pada Malam Misa Natal di Kota
Bandarlampung bersama pihak TNI dan Polri. "Dari
Nahdlatul Ulama (NU) atau ketua Banser kami memang
diminta untuk menjaga tiga gereja yang jemaatnya
banyak," kata Komandan Banser Bandarlampung Bagian
Panjang, Zulrangzi Al Arga Aranga, di Bandarlampung,
Selasa (24/12) malam dilansir dari Antara.
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Manado

Toleransi antarumat beragama di Tana Toraja patut jadi
contoh bagi daerah lainnya di Indonesia, terutama di
Sulsel. 925/12)Saat umat Nasrani merayakan Natal di
daerah itu, puluhan anggota Banser NU Tana Toraja ikut
bersama aparat keamanan darKepolisian dan TNI menjaga
keamanan malam Natal. Para anggota Banser NU ini
ikut bersiaga di Gereja Katolik Paroki Hati Tak Bernoda
Santa Perawan Maria di Makale, Kabupaten Tana Toraja.
Hadirnya para Banser NU bersama aparat keamanan
menuai simpati umat Nasrani di daerah itu yang tengah
merayakan Natal. Anggota Banser NU Cabang Tana Toraja
bergabung bersama anggota TNI-Polri dan Satpol PP
Pemkab Tana Toraja telah bersiaga di sekitar gereja yang
berada di ibu kota Kabupaten Tana Toraja.

Pengamanan
Perayaan Natal di
Manado

Pengamanan
Perayaan Natal di
Toraja

Pengamanan
Perayaan Natal di Bali
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Beberapa Gereja pun dipantau untuk memastikan ibadah
berjalan dengan lancar. Selain itu arus lalu lintaspun
dipantau agar tidak terjadi penumpukan. Salah satu lokasi
yang dipantau yakni HKPB Tirta Empul, Kerobokan, Kuta
Utara, Badung, Bali. Dalam kunjungannya, Kapolsek diberi
salam disertai ucapan terima kasih oleh pihak Gereja dan
para Jemaat pada Rabu, (25/12/2019)"

Kuta Utara

Manado

Ansor Serbaguna (Banser) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut),
telah siaga sejak Minggu (22/12) atau H-3 perayaan Natal
25 Desember 2019 mendatang. Para personel Banser,
bersama-sama dengan anggota Kepolisian dan TNI berjaga
di pos-pos pengamanan di tempat-tempat yang akan
dijadikan lokasi ibadah perayaan Natal di Kota Manado.
Ketua GP Ansor Wilayah Sulawesi Utara, Yusra Alhabsy
mengatakan, selain telah menjadi jadwal rutin tahunan,
Banser diminta langsung Kapolda Sulawesi Utara untuk
ikut bersama-sama mengamankan perayaan Natal di Kota
Manado dan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Pengamanan
Perayaan Natal di
Ambon

"Polisi pantau keamanan masyarakat melakukan ibadah,
khususnya di wilayah Kuta Utara langsung dipantau
oleh Kapolsek Kuta Utara AKP I Dewa Putu Gede Anom
Danujaya, SH, SIK, MH.

Ambon

Puluhan anggota Barisan Ansor Nahdatul Ulama (
Banser) Kota Ambon bersama sejumlah umat Hindu
ikut mengamankan ibadah malam Natal di sejumlah
gereja di Kota Ambon, (24/12/2019), puluhan anggota
Banser dan pemuda Hindu ikut menjaga sejumlah gereja
bersama personel TNI dan Polri di sejumlah gereja besar di
Ambon seperti Gereja Maranatha, Gereja Silo, dan Gereja
Katedral Fransiskus Xaverius Ambon. Para anggota Banser
dan pemuda Hindu ini mulai menjaga gereja saat umat
Kristiani menjalankan ibadah Natal. Mereka juga ikut
mengatur lalu lintas saat umat mulai memasuki gereja.
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Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin
Abdullah memantau jalannya ibadah Natal di Gereja
Katedral Makassar. Gubernur Nurdin berharap perayaan
ibadah Natal berjalan hikmat. "Tentu kami berharap
perayaan Natal kali ini dilakukan secara hikmat dan selalu
mendapat berkah dari Tuhan yang Mahakuasa," ujar
Gubernur Nurdin saat berbicara di depan jemaat Gereja
Katedral, Selasa (24/12/2019)

Kepolisian Resor Metro Bekasi akan mengerahkan
sebanyak 1.963 personel gabungan untuk pengamanan
keamanan dan ketertiban masyarakat selama liburan Natal
dan Tahun Baru 2020. Kepala Polres Metro Bekasi
Komisaris Besar Candra Sukma Kumara mengatakan
personel gabungan itu terdiri atas 972 personel kepolisian
dan 100 prajurit TNI. "Sisanya adalah 891 orang dari
Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Dinas Perhubungan,
Pemadam Kebakaran, dan Sentra Komunikasi atau
Senkom mitra Polri," kata dia, Ahad, 22 Desember 2019.
Candra menjelaskan tentang pengamanan pelaksanaan
tugas akan berfokus pada titik kerawanan, mencegah
terorisme, konvoi, kebakaran akibat kembang api, tawuran,
minum-minuman keras, kemacetan lalu lintas dan potensi
perlindungan kamtibmas lainnya.

"Di tengah kekhusyukkan pelaksanaan Ibadah Natal
Jemaat GMIM Eben Haezer Manembo-Nembo Atas, Kota
Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ada pemandangan
menarik di bagian luar gedung Gereja Rabu (25/12/2019).
Ibadah dipimpin oleh Pdt Sherly Kuanang Martin S.Th,
dihadiri jemaat dari 12 kolom dan tamu undangan lainnya.

Di bagian luar gereja sejumlah pria yang memakai topi
Peci berbaur dengan jemaat setempat, berpakaian
coklat bertuliskan Panji Yosua PKB GMIM Eben Haezer
Manembo-Nembo."

Pemantaua Perayaan
Natal

Pengamanan
Perayaan Natal dan
Tahun Baru

Toleransi Perayaan
Natal

Pengamanan
Perayaan Natal oleh
Jihandak Brimob
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Menjelang 1 desember, natal dan tahun baru nanti polisi
siap melakukan kegiatan kepolisian di tingkatkan. Kami
juga akan melakukan razia-razia untuk menjaga kota ini
aman dan damai serta untuk antisipasi segala bentuk
berbagai ancaman,” jelasnya pada Senin (25/11/2019)
kemarin di Wamena. Dijelaskan, artinya beberapa
waktu lalu terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
dalam skala besar sehingga berdampak pada kehidupan
sosial kemasyarakatan. Selain itu berbagai isu sedang
berkembang menjelang 1 Desember. “Maka sebagai pihak
keamanan, tentu akan menjaga situasi agar tetap kondusif
dengan dibantu TNI. Kami siap memberikan keamanan
dan pengamanan kepada semua masyarakat,”

Pemerintah Kota Surabaya menggelar doa bersama umat
beragama yang berlangsung di lima titik secara serentak di
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/12). Doa bersama
dengan tujuan meminta keselamatan dan keamanan kota
pahlawan ini agar terhindar dari berbagai macam bencana.
Adapun doa bersama tersebar di lima lokasi meliputi bagi
yang beragama Islam berlangsung di Taman Surya yang
diikuti langsung oleh Wali Kota Risma. Sementara itu,
pegawai beragama Kristen, doa dilaksanakan di Graha
Sawunggaling Lantai 6.

Pengamanan Natal
dan Tahun Baru di
Wamena

Pengamanan
Perayaan Natal di
Bontang

58

59

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti
Sutioningtyas menyampaikan, dari 250 personel ini akan
disebar di sejumlah tempat di wilayah Sumenep. ""Untuk
perayaan Natal 2019 dan tahun baru 2020 sudah kami
siapkan sebanyak 250 personel dan tersebar di sejumlah
tempat,"" katanya, Selasa (17/12/2019)."
Sumenenp

Pengamanan
Perayaan Natal di
Sumenep

"Demi mencipta situasi lebih kondusif jelang perayaan
Hari Natal 2019 dan tahun baru 2020, Polres Sumenep,
Madura ini menyiapkan 250 personel untuk
mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Pos pengamanan nanti akan kita bangun di beberapa
gereja yang ada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh,
ada di Peunayong, ada tiga atau empat gereja,” 20
Desember 2019."
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Banda Aceh

Pengamanan
Perayaan Natal di
Banda Aceh
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"Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh
memprioritaskan pengamanan di empat gereja di Banda
Aceh jelang perayaan Natal dan tahun baru 2020. Empat
gereja di pusat ibu kota Provinsi Aceh itu adalah GPIB,
HKBP, GMI dan Gereja Katolik Hati Kudus. Kapolresta
Banda Aceh, Komisaris Besar Polisi Trisno Riyanto
mengatakan, dalam pengamanan mereka mengerahkan
sebanyak 102 personel. Jumlah itu akan ditambah dengan
kekuatan dari TNI, Satpol PP dan WH dan pihak terkait
lainnya.
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Sebelum pawai dimulai, warga berkumpul di Jalan Pulau
Roti, Pedungan, Denpasar, Bali. Para warga dari berbagai
usia mulai anak-anak hingga orang tua berbaris rapi
sebelum melakukan pawai. Tak lupa kaum ibu membawa
rebana dan telur rebus yang dihiasi kertas warna-warni
diselesaikan dengan sebatang bambu tipis. Mereka
melakukan pawai dengan menjalankan kaki sambil
menabuh rebana dan melantunkan salawat. Para pecalang
lokal dan aparat desa membantu kelancaran pawai. Ini
juga untuk menunjukkan kebersamaan antar umat
beragama.
Denpasar

Luwu Timur

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Luwu
Timur melaksanakan Kemah Pemuda Lintas
Agama se Luwu Timur di Lapangan Inaco, Desa Sorowako,
Kecamatan Nuha, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan
bertema rukun dalam keberagaman berlangsung selama
tiga hari dari 13-15 Desember 2019, guna merekatkan
toleransi dan kegotongroyongan umat beragama
dan meminimalisasi terjadinya kasus intoleransi.
Bupati Luwu Timur, Thoriq Husler mengatakan kegiatan
ini menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi adanya
pihak yang berniat meledakkan sikap intoleransi dan
berpotensi merusak kerukunan umat beragama.

Toleransi Perayaan
Natal
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Warga muslim di Denpasar, Bali, menggelar pawai
dengan berjalan kaki untuk memperingati Maulid Nabi
Muhammad SAW yang jatuh pada Sabtu (16/11).

Surabaya

Saat publik berdebat soal polemik larangan
pengucapan Selamat Natal, salah satu gereja di Kota
Surabaya menyediakan tempat khusus salat bagi para
petugas jaga yang beragama Muslim. Adalah Gereja Paroki
Hati Kudus Yesus, Katedral, yang berada di Jalan Polisi
Istimewa No.15, Keputran, Tegalsari, Surabaya. Di salah
satu ruangan di gereja itu, sajadah panjang membentang.
Polisi, TNI, hingga Satpol PP, berjejer, tertunduk pada satu
titik. Mereka bersujud, merapal doa-doa.(24/12)
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Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan
memerangi hoaks dan radikalisme. Pesan ini disampaikan
Wali Kota Malang, Sutiaji dalam deklarasi damai dan
jalan sehat kampanye kerukunan umat yang diinisiasi dan
diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag)
Kota Malang. Sutiaji berharap, pesan yang disampaikan
tidak sekedar catatan. Pesan memerangi hoaks
dan radikalisme harus benar-benar mampu diterapkan
di Kota Malang. Sebab, upaya tersebut sangat penting
dilakukan saat ini. "Jangan biarkan bangsa dan negara
kita dicabik cabik oleh radikalisme serta ujaran ujaran
yang bersifat menghasut, menanamkan kebencian dan
perpecahan. Kerukunan dan saling hormat menghormati
harus terus kita tumbuh kembangkan," Senin (16/12).

Perayaan Natal 2019 telah tiba. Seluruh umat Kristiani
pun bersuka cita, termasuk masyarakat Indonesia yang
merayakannya. Kegembiraan dalam menyambutnya
pun tak terbendung lagi. Biasanya untuk merayakan
kegembiraan Natal, umat Kristiani akan berbagi dan
berkumpul bersama keluarga dan kerbat terdekat.
Rupanya, kedamaian Natal ikut memupuk semangat
toleransi antar umat beragama. Tak ingin melewatkan
momen Natal 2019, sejumlah umat muslim turut
mengucapkan secara langsung Selamat Hari Natal
kepada orang yang merayakannya. Seperti yang terjadi
di Yogyakarta. Dalam sebuah video yang diunggah akun
Twitter @YogyakartaCity, beberapa warga muslim di
Yogyakarta mengunjungi rumah ibadah dan mengucapkan
selamat Hari Natal 2019 secara langsung ke Gereja Katolik
St. Antonius, Kota Baru, Jogjakarta, Rabu (25/12/2019)

Wujud toleransi antar umat beragama, pelaksanaan
perayaan Natal di GBT Wonorejo (Gereja Bethel
Tabernakel), Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, selain
dihadiri umat kristiani dan katolik turut hadir warga
yang beragama hindu, budha dan muslim,(23/12/2019).
Pelaksanaan perayaan Natal tersebut berlangsung
pukul 18. 00 WIB hingga pukul 20. 30 WIB semakin
bermakna, setelah beberapa perwakilan pemuda serta
dari berbagai tokoh lintas agama yang berada di Desa
kebangsaan Wonorejo itu ikut berpartisipasi menghadiri
undangan perayaan Natal di gereja tersebut. Supriyanto
Ketua pemuda karang taruna Gema (Generasi Mahardika)
Wonorejo mengatakan bahwa, kegiatan hari besar
keagamaan seperti perayaan natal kali ini merupakan
bentuk toleransi umat beragama.
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Suasana saling menjaga, saling menghormati antara
muslim dan non muslim terlihat nyata di Kota Jayapura,
Papua saat Hari Natal. Suasana sejuk dalam kehidupan
umat beragama, tanpa ketegangan, apalagi permusuhan
tersaji saat perayaan malam misa Hari Natal, Selasa
(24/12). Hal ini dibuktikan dengan turunnya 85 anggota
Banser dalam penjagaan sejumlah gereja di Kota Jayapura.
Mereka bersinergi dengan polisi dan tentara. Untuk
setiap Natalan kami rutin berpartisipasi memberikan
pengamanan di semua gereja,” ujar Ketua Pimpinan
Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Jayapura,
Papua, Ahmad Muhazir, Rabu (25/12/2019).

Pawai damai dengan menggunakan atribut Natal
berlangsung di Sorong, Senin (2/12) dimulai dari taman
Deo hingga finis di halaman kantor Wali Kota Sorong.
Pelaksanaan pawai damai menyambut Natal tidak hanya
diikuti oleh umat Kristen tetapi juga oleh agama lain yakni
Islam, Hindu dan Budha yang melambangkan toleransi
umat beragama di Kota Sorong. Asisten II Setda Kota
Sorong, Anton Sagrim mengatakan bahwa pawai damai
tersebut rutin dilakukan setiap tahun untuk menyambut
perayaan Natal 25 Desember yang penuh dengan damai.
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