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PENGANTAR PENULIS

Lekasnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini membawa harapan-harapan baru
dan kekhawatiran sekaligus. Ia membawa kebaikan hidup bagi masyarakat dunia seperti
menguatnya nilai-nilai toleransi, kokohnya demokrasi, dan meningkatnya kesejahteraan. Di
saat bersamaan, perkembangan ini membawa ke arah sebaliknya: intoleransi, menyusutnya
demokrasi, dan ketimpangan informasi yang semakin menganga.
Meningkatnya kasus-kasus siar kebencian di Indonesia, seperti disajikan studi ini, menambah
sisi lain dari perkembangan yang mengkhawatirkan tadi. Fenomena siar kebencian salah
satu contoh dari kecenderungan distopian, sisi muram, perkembangan informasi dan
teknologi. Fenomena ini sudah menjadi tantangan nyata masyarakat dunia. Meski demikian,
studi ini juga berusaha melempar pertanyaan, jangan-jangan fenomena ini justru masa bagi
masyarakat mencari titik keseimbangan dan jalan menuju toleransi.
Siar kebencian tentu saja bukan semata-mata perkara informasi dan teknologi, melainkan
juga perkara akibat perubahan-perubahan dan dinamika dalam masyarakat. Fenomena
ini terhubung dengan beragam isu, dari peran negara, politik hukum, ketimpangan sosial,
politisasi kebencian, dan konservatisme.
Studi ini tidak hanya berusaha menyajikan data terkait jumlah, peta kasus, aktor, isu, dan
perkembangan penanganannya, melainkan juga menunjukkan pola perkembangan, dan
utamanya mendiskusikan strategi-strategi mengatasi siar kebencian.
Seperti diperbincangkan dalam studi ini, hampir tidak pernah ada jalan tunggal mengatasi
siar kebencian. Pilihan satu strategi atas lainnya harus dilihat sebagai cara memastikan
efektivitas strategi untuk ruang dan waktu tertentu. Sering pula strategi-strategi tersebut
justru harus diterapkan secara bersama-sama demi meraih hasil optimal. Misalnya saja
bagaimana menggunakan strategi instrumen hukum dan sosial sekaligus.
Terdapat sejumlah pihak yang terlibat menggarap studi ini. Kepada mereka, kami hendak
mengucapkan banyak terima kasih. Kekayaan data sepanjang sepuluh tahun dapat disajikan
dengan lebih sistematis karena bantuan Fatma Utami Jauharoh dan Elvita Trisnawati. Fatma
pernah bergiat di Wahid Foundation dan kini aktif pada Jaringan Gusdurian Jakarta. Elvita
adalah mahasiswa tingkat akhir pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Jakarta dan
pernah terlibat dalam sejumlah riset tentang hukum dan kebijakan publik.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mahlia Amanda Putri yang membantu menyusun
data-data tersebut ke dalam kluster-kluster informasi sehingga lebih mudah dipahami
pembaca. Mahlia kini menjadi salah seorang anggota Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia (AIDI)
dan anggota Jaringan Gusdurian Jakarta sejak 2018.
Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Junaedi Simun peneliti dari Center for the Study
of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta yang menyunting secara seksama dan memberi
sejumlah komentar; kepada Annuri Furqan yang bersedia memeriksa aksara narasi studi ini.
Studi ini makin kaya dengan prolog serta informasi yang padat dan analitis dari Irfan Abubakar,
peneliti Senior CSRC UIN Jakarta dan dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta.
Studi ini juga berhutang banyak pada teman-teman pada Divisi Riset dan Advokasi Wahid
Foundation di mana laporan ini menjadi salah satu programnya. Libasut Taqwa Pelaksana
Divisi Riset dan Advokasi menjadi orang yang banyak membantu penyelesaian laporan ini,
baik dari segi manajemen maupun sejumlah substansi. Begitupun dengan Anick Hamim
Thohari yang menjadi Program Officer Riset dan Advokasi.
Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Direktur Eksekutif Wahid Foundation
Mujtaba Hamdi dan Direktur Wahid Foundation Mbak Yenny Wahid yang sudah memberi
kesempatan kepada kami semua untuk terlibat dalam kajian ini.
Laporan ini merupakan bagian dari program kerja sama Wahid Foundation dengan Minority
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PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN
DI INDONESIA DAN TANTANGAN SOSIAL-POLITIK1
Irfan Abubakar
(Peneliti Senior CSRC UIN Jakarta dan Dosen Fakultas Adab dan Humanora UIN Jakarta)

Pendahuluan
Selama beberapa tahun terakhir, khususnya antara 2014-2018, kasus-kasus ujaran
kebencian di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan (Wahid Foundation, 20142018). Gejala maraknya ujaran kebencian diyakini oleh sebagian kalangan terkait dengan
kebijakan penanganannya oleh pemerintah. Pemerintah sebelumnya, terutama 2 periode
di bawah Presiden SBY (2004-2009 dan 2009-2014), meskipun dengan beberapa catatan
kritis, telah berupaya memidanakan para pelaku aksi kekerasan keagamaan. Namun, aparat
penegak hukum kala itu tidak mengambil tindakan hukum terhadap penyebar hasutan
kebencian sebelum aksi-aksi kekerasan terjadi. Setelah pemerintahan Jokowi (periode
pertama) terbentuk pada tahun 2014, sejumlah kalangan aktivis Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan (KBB) mendorong pemerintah yang baru untuk lebih serius menangani
masalah ujaran kebencian karena penanganan yang efektif diyakini dapat sedini mungkin
mencegah kekerasan kebencian. Menyikapi usulan ini, Kapolri kala itu mengeluarkan Surat
Edaran (SE) Kapolri Nomor 6-X Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech). Keluarnya SE Kapolri ini ditanggapi skeptis oleh sebagian kalangan yang meragukan
bahwa strategi penegakan hukum dapat benar-benar mengatasi masalah ujaran kebencian.
Alih-alih, SE Kapolri dianggap dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk membungkam
suara-suara kritis (Abubakar, 2015). Meski kritisisme terhadap kebijakan pemerintah perlu
tetap dijaga, tulisan ini menganggap bahwa hadirnya SE Kapolri tetap diperlukan guna
memberikan panduan kepada penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian sehingga
penyalahgunaan aturan dapat sejauh mungkin dihindari. Namun, ujaran kebencian dalam
kenyataannya merupakan gejala sosial yang dimensinya kompleks; penanganan yang hanya
mengandalkan aturan saja tidak cukup. Pemerintah dan aparat penegak hukum, polisi, jaksa
dan hakim, perlu memahami dengan baik konteks sosial-politik yang melingkupi ujaran
kebencian agar penanganannya dapat mengimbangkan dua tujuan: mencegah terjadinya
permusuhan, kekerasan dan diskriminasi, serta mengeliminir dampak sosial-politik yang
lebih buruk. Dan ini bukan pekerjaaan yang mudah!
Segera setelah terbitnya SE Kapolri banyak kalangan yang menanggapi positif kehadirannya,
namun tidak sedikit yang salah paham tentang definisi ujaran kebencian atau hate speech.
1 Tulisan ini berasal dari draf yang disusun untuk bahan Diskusi Ahli Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wahid
Foundation, Jakarta, 26 Februari 2020. Terimakasih kepada Tim Wahid Foundation yang telah memberikan masukan
berharga untuk perbaikan paper ini.
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Salah paham tersebut umumnya mengambil bentuk generalisasi dimana istilah ujaran
kebencian tidak dibatasi ruang lingkupnya dan tidak dikaitkan secara khusus dengan isu
identitas keagamaan, ras ataupun etnis. Sebagai ilustrasi, seorang selebritas menuduh
para netizen di media social (medsos) telah melakukan ujaran kebencian kepadanya
semata-mata karena mereka memposting tulisan atau komentar yang bernada menghina
di akun medsos miliknya. Gejala pemaknaan yang terlalu longgar terhadap ujaran kebencian
seperti ini bukan saja ditemukan di masyarakat umum, melainkan juga diamati di sebagian
aparat kepolisian sendiri, setidaknya pada bulan-bulan awal setelah SE diterbitkan.
Jajaran pimpinan Polri menyadari gejala ambiguitas pemahaman ini dan telah berusaha
mengatasinya dengan mengampanyekan SE Kapolri di kalangan internal Polri dan para
tokoh agama dan tokoh masyarakat. SE Kapolri sendiri memuat penjelasan yang cukup
gamblang mengenai definisi dan cakupan ujaran kebencian, pasal-pasal dalam UU atau
KUHP yang mengatur pembatasan ujaran kebencian, serta sanksi bagi para pelaku yang
melanggar. Dalam SE Kapolri, ujaran kebencian didefinisikan sebagai “berbagai bentuk
tindakan (penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,
provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong) yang bertujuan menghasut atau
menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai
komunitas yang dibedakan pada aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/
kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, jender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
Tindakan tersebut bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan
nyawa, atau konflik sosial” (SE Kapolri Nomor: 6-X-2015).
Isu penanganan hate speech oleh pemerintah telah menarik perdebatan di kalangan akademisi
dan peneliti. Persanggahan berpusat pada pertanyaan apakah kebijakan pembatasan ujaran
kebencian dapat benar-benar menghilangkan wujud ujaran kebencian di masyarakat.
Beberapa peneliti meragukan intervensi pemerintah dapat mengeliminasi ujaran kebencian
sampai ke akar-akarnya (Weisntein, 2018; Coleman, 2012; Heinze, 2016). Sebagian mereka
malahan menilai kebijakan pembatasan dapat mengancam kebebasan berpendapat dan
mereduksi fitur utama kewargaan yang demokratis (Heinze, 2016). Lebih jauh, seorang
pengamat menilai pemidanaan ujaran kebenciaan di Indonesia telah menggunakan pasalpasal karet dalam UU ITE (Pasal 27, 28, dan 29), pasal mana perlu ditinjau ulang karena
rentan disalahgunakan sebagai senjata politik (Permatasari dan Wijaya, 2019). Pada kutub
yang berseberangan, banyak pakar yang mendukung langkah penegakan hukum dan menilai
kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya hate crime terhadap kelompok-kelompok
rentan dan minoritas (Rosenfeld, 2003; Bleich, 2011; Harefa, 2017; Permatasari dan Sudibya,
2018). Beberapa peneliti (Permatasari dan Sudibya, (2018); Harefa, 2017) menilai pasalpasal 27, 28, dan 29 UU ITE justru memberikan kepastian hukum dan akomodasi alat baru
pembuktian pidana hate speech. Harefa (2017) lebih jauh meyakini bahwa UU ITE mampu
mengatasi multi tafsir aturan yang selama ini menjadi sasaran kritik. Sementara itu, beberapa
pengamat dari Eropa dan sebagian Amerika Serikat meski tidak menampik urgensi langkah
hukum, mereka menekankan pentingnya pencegahan dan menilai penegakan hukum sebagai
pilihan terakhir (the last resort) (Cortese, 2006; Bakircioglu, 2008; Ignio, dkk., 2015).
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Tulisan ini bertujuan menganalisis parameter-parameter penanganan ujaran kebencian
dan menguji penerapannya di Indonesia, khususnya selama periode pemerintahan Jokowi
sejak 2014 hingga 2019. Seperti disinggung sebelumnya bahwa ujaran kebencian bukan
suatu perbuatan pelanggaran hukum yang sederhana, melainkan suatu gejala pelanggaran
hukum yang terjadi dalam sebuah konteks sosial-politik yang kompleks. Penanganan ujaran
kebencian akan dihadapkan pada tantangan yang juga kompleks, mulai dari sulitnya menyikapi
hakikat peristiwa ujaran kebencian yang kental melibatkan prasangka SARA, membatasi
ujaran kebencian di internet, hingga merespon tekanan publik dan menjaga stabilitas sosialpolitik. Tulisan ini akan dimulai dengan membahas parameter-parameter yang digunakan
dalam menentukan ujaran kebencian yang perlu dibatasi secara hukum. Selanjutnya akan
ditelisik penanganan ujaran kebencian selama periode Jokowi, apa yang sama dan berubah
dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut
dihadapi. Terakhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

Parameter-Parameter dalam Pembatasan Ujaran Kebencian
Dalam praktiknya, bukan perkara mudah merumuskan parameter untuk menentukan
bagaimana menangani ujaran kebencian secara proporsional, serta kapan dan bagaimana
sebuah ujaran kebencian dipidanakan. Sebagian aturan di beberapa negara demokrasi
memberi batasan maksimal, yaitu apabila ujaran tersebut diyakini dari segi konten dan
niat pelaku akan benar-benar membahayakan keselamatan pihak korban (Tsesis, 1999;
Bakircioglu, 2008; Howard, 2017). Namun aturan lain membuat batasan yang minimal,
sepanjang ujaran memang dapat diartikan menghina dan bahkan menyebarkan berita
bohong tentang sebuah kelompok, tanpa harus memastikan bahwa yang bersangkutan
kemungkinan besar terancam keselamatannya. Regulasi ujaran kebencian di Singapura,
misalnya, didasarkan pada pertimbangan seperti ini, yaitu memelihara ketertiban sosial dan
toleransi dalam masyarakat yang multikultural (Zewei, 2009).
Mengingat pentingnya mengimbangkan antara jaminan kebebasan berpendapat dan
perlindungan hak-hak audiens dan khususnya kelompok rentan, cukup banyak ahli dan
penganjur HAM yang telah berusaha merumuskan parameter-parameter penanganan
ujaran kebencian. Dalam menentukan parameter tersebut mereka mengacu kepada Kovenan
Intenasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 19 dan 20 yang
memuat kewajiban para negara pihak untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus
melindungi hak-hak kelompok rentan dari segi ras, etnik, dan agama. Meskipun dengan
beberapa variasi penjelasan, mereka umumnya menekankan lima parameter yang perlu
dicermati dan dipenuhi oleh pemerintah dan penegak hukum sebelum memutuskan model
penanganan seperti apa yang akan diambil. Kelima parameter tersebut terdiri dari pelaku,
niat, bentuk dan konten, konteks, dan potensi bahaya dan kerusakan (UNHCHR, 2013;
Article 19, 2012; Benesch, 2013; Rosenfeld, 2003). UNHCHR (2013) sendiri menambahkan
parameter keluasan penyebaran ujaran kebencian baik secara daring (online) maupun luring
(offline). Bagian di bawah ini akan mendiskusikan parameter-paremeter di atas dalam cakupan
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tiga parameter, yaitu konten, konteks, dan pelaku-sasaran ujaran kebencian. Sedangkan
parameter niat, keluasan penyebaran, serta potensi ancaman dibahas secara inheren dalam
ketiga tema di atas.

Konten
Dalam Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), terdapat sebuah
pasal yang secara tegas membatasi kebebasan berbicara setiap warga negara dengan
ketentuan apabila menghasut kebencian (incitement) yang dapat menimbulkan permusuhan,
kekerasan, atau diskriminasi (Pasal 20 ayat 2). Kecuali Amerika Serikat, semua negara yang
telah meratifikasi ICCPR menerima pembatasan hasutan kebencian yang dapat mendorong
permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Adapun Amerika Serikat sendiri memberlakukan
pembatasan hanya pada ujaran yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan orang
yang menjadi sasaran hasutan, sedangkan ujaran yang tidak secara langsung mengancam
nyawa atau keselamatan fisik warga tetap mendapatkan perlindungan hukum. Ujaran
kebencian jenis yang kedua ini di Amerika Serikat tidak diancam pidana karena dinilai masih
dalam koridor hukum dan kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi (First Amandment).
Sementara negara-negara demokratis lainnya, seperti Kanada, Jerman, Inggris, Australia,
New Zealand, dan Singapura, melarang tindakan penghasutan kebencian untuk permusuhan
dan diskriminasi, sekalipun tidak menimbulkan dampak kekerasan (Rosenfeld, 2003; Catlin,
2014, hal. 799). Pemerintah Indonesia sendiri, sesuai UU No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi
ICCPR, menerapkan paradigma hukum yang sama dengan negara-negara demokratis yang
disebut terakhir.
Salah satu tantangan dalam pembatasan ujaran kebencian adalah menentukan kriteria
ujaran yang dapat disebut menghasut permusuhan, kekerasan atau diskriminasi. Beberapa
kalangan, seperti Article 19 (2012), mensyaratkan adanya niat (intention) dari pelaku yang
memang sengaja menyebarkan kebencian terhadap kelompok sasaran. Namun, masalahnya
bagaimana mengukur niat dengan mudah sementara niat bersifat intangible dan bersemayam
dalam pikiran pelaku. Beberapa ahli menyarankan metode analisis semantik terhadap ujaran
yang dengannya niat dan tujuan pelaku dapat diindikasikan dalam wujud tekstual. Menurut
Benesch (2013) untuk memastikan bahwa suatu ujaran mengandung hasutan kebencian,
kalimat-kalimat dalam ujaran tersebut harus mengusung identitas audiens dan identitas
kelompok yang dijadikan sasaran hasutan kebencian. Dengan kata lain, ujaran yang tidak
mengindikasikan kelompok identitas tertentu yang menjadi sasaran tidak dapat dikategorikan
sebagai hasutan kebencian yang melanggar hukum. Sebagai acuan, Pasal 20 ICCPR (ayat 2)
telah menyebutkan secara eksplisit tiga kelompok identitas yang menjadi sasaran provokasi
kebencian, yaitu kelompok ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Dalam perkembangan
selanjutnya, para penganjur HAM dan hak-hak minoritas menambahkan kategori lain, yaitu
gender, difabel, serta orientasi seksual yang berbeda.
Adanya penyebutan identitas kelompok tidak lantas menjadikan suatu ujaran kebencian telah
memenuhi unsur penghasutan; diperlukan unsur lain yang mengindikasikan terlontarnya
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penghinaan yang kasar atau penistaan. Dalam beberapa penelitian ditemukan dua tipologi
ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan yang kasar atau penistaan. Pertama,
ujaran yang secara gamblang menunjukkan penghinaan yang kasar terhadap martabat
kelompok sasaran, suatu bentuk penghinaan yang secara semantik tidak perlu ditafsirkan
lagi. Pernyataan ini disebut “ujaran kebencian tersurat” (hate speech in form). Kedua, ujaran
secara substansi mengandung penistaan (ujaran kebencian tersirat/hate speech in substance),
tapi secara bentuk tidak (Rosenfeld, 2003, hal. 1527). Dalam beberapa kasus, suatu ujaran
kebencian tidak menyuratkan kalimat penghinaan yang kasar, tapi dari segi konten dinilai
melanggar hukum. Di Jerman, misalnya, membuat pernyataan publik yang berisi penolakan
Holocaust (Holocaust Denial) dapat diancam pelanggaran pidana hate speech, padahal
penolakan terhadap fakta sejarah itu tidak menyuratkan suatu uangkapan yang menistakan
kelompok tertentu. Sementara dalam kasus lain, ada ujaran yang secara bentuk berkonotasi
menistakan martabat, namun secara substansi tidak melanggar hukum. Misalnya, di Amerika
Serikat, ungkapan “nigger” ketika diucapkan terhadap orang kulit hitam oleh orang kulit
putih, jelas dinilai penghinaan rasial. Namun, ungkapan yang sama ketika diucapkan di antara
sesama kulit hitam malahan dianggap suatu bentuk solidaritas (Rosenfeld, 2003, hal. 1528).
Sampai di sini, jelas bahwa parameter konten saja tidak cukup; diperlukan parameter lain
yang dapat digunakan untuk menentukan dimana dan dalam situasi seperti apa suatu ujaran
kebencian dapat dikatakan melanggar hukum.

Konteks
Para ahli umumnya menempatkan analisis konteks sebagai parameter penting dalam
menentukan apakah suatu ujaran kebencian telah memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Analisis konteks mengacu kepada pemahaman tentang kondisi obyektif yang terjadi di
dalam relasi sosial yang diwarnai oleh konflik dan persaingan. Sejumlah pakar menekankan
pentingnya memahami sejarah konflik, diskriminasi, dan kekerasan yang melibatkan
kelompok-kelompok identitas, khususnya sejarah diskriminasi yang dialami korban (Article
19, 2012; Benesch, 2013; Rosenfeld, 2003). Analisis sejarah konflik di masyarakat dimana
suatu ujaran kebencian dihasilkan dan disebarluaskan dapat melengkapi pemahaman
yang lebih utuh tentang ujaran kebencian mulai dari tujuan, pelaku, audiens, korban,
hingga potensi bahaya yang dihasilkannya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa ujaran
kebencian sebagai sebuah teks merepresentasikan respon produsen teks terhadap
peristiwa-peristiwa konflik yang melibatkan diri dan lingkungan sosialnya. Meminjam teori
analisis budaya (cultural analysis), teks-teks puisi satir (misal, syair haja’ dalam khazanah
Sastra Arab) lahir bukan dari kekosongan atau imajinasi penyair yang murni, tapi muncul
sebagai ungkapan kecaman sang penyair terhadap aktor atau kelompok masyarakat yang
dianggap melanggar standar norma sosial-budaya yang menjadi bagian dari keyakinannya
sang penyair dan pendukungnya, terlepas bahwa standar tersebut tidak berlaku universal.
Untuk mendalami makna sebuah puisi satir, seorang pelajar sastra perlu memahami setting
sosial konflik di antara para aktor yang diindikasikan dalam puisi tersebut. Sebaliknya,
untuk memperkaya pemahaman mengenai sebuah peristiwa konflik, sang pelajar perlu
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melakukan pembacaan yang teliti (close reading) terhadap puisi satir yang dihasilkan dalam
setting sosial yang sama (Greenblatt, 1995).2
Analisis sejarah konflik yang melatari sebuah ujaran kebencian pada gilirannya berguna untuk
mengukur seberapa parah dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu ujaran kebencian,
sebuah pengukuran yang berguna untuk menentukan bentuk penanganan seperti apa yang
tepat dan sesuai takaran. Hal ini penting mengingat pembatasan ujaran kebencian dapat saja
disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Dalam analisisnya terhadap gejala hate
speech di Amerika Serikat, Rosenfeld (2003) menunjukkan bahwa hate speech yang terjadi
dalam konteks konflik dalam satu agama, suku, atau ras kurang berbahaya ketimbang ujaran
kebencian yang disebarkan dalam setting lintas kelompok identitas. Dia mencontohkan sebuah
kasus hate speech di Amerika Serikat dimana orang kulit hitam melakukan hate speech secara
spontan setelah kasus penembakan remaja kulit hitam oleh polisi kulit putih. Penanganan
yang keras terhadap kasus ujaran kebencian di atas mungkin kontra produktif mengingat
kejadian hate speech berlangsung dalam situasi berkembangngnya bias prasangka rasial di
kalangan aparat kepolisian sendiri. Begitu pula halnya dengan tindakan hate speech orangorang Yahudi di sebuah komunitas eksklusif Yahudi terhadap orang kulit putih Jerman; kadar
penanganannya tentu tidak dapat disamakan dengan hate speech orang kulit putih terhadap
orang Yahudi dalam ruang publik yang dapat diakses oleh berbagai komunitas yang berbeda.
Namun demikian, pernyataan bahwa ujaran kebencian dalam konteks internal komunitas
kurang berbahaya tidak selamanya benar. Dalam kasus Indonesia ujaran kebencian terhadap
penganut Ahmadiyah dan Syiah oleh aktor-aktor Muslim militan telah membawa semua
dampak yang disebutkan dalam KIHSP Pasal 20 Ayat 2: kekerasan, penghilangan nyawa,
permusuhan, dan diskriminasi. Sedangkan, ujaran kebencian dalam konteks lintas agama
tidak selalu memberikan dampak yaang sama parahnya, setidaknya dibandingkan dengan
yang dialami pengikut Syiah dan Ahmadiyah.
Analisis potensi dampak suatu ujaran kebencian perlu mempertimbangkan pemahaman
konteks rezim hukum suatu negara dan setting kebudayaannya. Penolakan terhadap Holocaust
(Holocaust Denial) secara publik merupakan ujaran kebencian yang ditangani serius di Jerman,
namun tidak terlalu dipersoalkan di negara lain yang memang rezim hukumnya berbeda dan
juga tidak memiliki sejarah konflik rasial yang sama bentuk dan skalanya. Sementara hasutan
kekerasan rasial antara kulit hitam dan kulit putih mungkin lebih mendapatkan perhatian
yang lebih serius di Amerika Serikat ketimbang di beberapa negara Eropa Timur yang tidak
mengalami isu rasial yang sama level dan intensitasnya. Namun, yang penting digarisbahwahi
di sini sejumlah negara demokratis, kecuali Amerika Serikat, melarang ujaran kebencian
yang menghasut kebencian rasial, etnis, dan agama tanpa menentukan apakah tindakan
tersebut dapat nyata-nyata mengancam keselamatan kelompok rentan atau tidak. Dalam
perspektif ini, sebuah penghasutan kebencian tidak boleh dibiarkan karena kalau dibiarkan
akan menjadi suatu normalitas dalam interaksi sosial, suatu keadaan yang mengindikasikan
2 Al-Mutanabbi adalah seorang penyair satir terkemuka pada Masa Dinasti Abbasiyah (Abad ke-11 M) di Baghdad
dan Aleppo; dia dan para pengikutnya menemui ajal di ujung pedang kaki-tangan musuh tidak lama setelah
tersebarluasnya puisi-puisi satir sang penyair yang menyerang-mengecam Kafur, seorang penguasa Mesir kala itu.
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rusaknya tatanan (order) dan moralitas publik. Tsesis (2000, hal. 740) menampilkan ilustrasi
historis tragedi kemanusiaan akibat pembiaran ujaran kebencian.
“… perbudakan di Amerika, peminggiran kaum pribumi Amerika, dan pembantaian
Yahudi oleh Nazi Jerman sejarahnya diawali dari Xenophobia yang dikembangkan
secara sistematis dimana kelompok-kelompok yang berbeda dianggap simbol atau
mewakili kejahatan, dan kelompok-kelompok tersebut tidak dilihat sebagai individuindividu yang berbeda”.

Pelaku dan Sasaran Ujaran Kebencian
Untuk melengkapi parameter konten dan konteks, paramater ketiga mengacu kepada analisis
aktor yang melakukan tindakan ujaran kebencian dan orang-orang yang menjadi audiens dan
sasarannya. Kriteria utama yang ditelisik dalam parameter ini adalah sejauhmana aktor atau
pelaku ujaran kebencian memiliki pengaruh terhadap audiens sehingga membuat mereka
patuh dan bersedia untuk menyebarluaskan permusuhan dan bahkan melakukan tindakan
kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok sasaran (Article 19, 2012; Benesch,
2013). Fitur utama seorang aktor yang memiliki pengaruh ditandai adanya kapasitas untuk
mengomunikasikan pesan kepada orang banyak dengan bahasa dan retorika yang mudah
dipahami oleh audiensnya (Article 19, 2012; Benesch, 2013). Ada tidaknya karakteristik ini
dapat dibuktikan dengan pengamatan empiris terhadap sikap dan respons audiens/pengikut
atas pesan-pesan yang disampikan oleh sang aktor. Namun demikian, analisis pelaku tidak
bisa dipisahkan dari analisis konteks konflik sosial-politik karena pelaku yang beretorika
hebat sekalipun hanya akan memberikan pengaruh yang kecil kepada audiens apabila pesan
yang dikomunikasikan tidak menggemakan emosi massa terhadap konflik yang terjadi.
Unsur penting lain dalam analisis pelaku adalah motif yang mendorongnya untuk melakukan
ujaran kebencian dan menyasar kelompok tertentu sebagai sasaran. Meskipun analisis
konten dapat membantu mengungkap adanya motif, beberapa ahli menyarankan untuk
mengamati perilaku sang aktor dengan cara menelusuri data-data yang tersedia di media
dan sumber lain guna mengukur seberapa intensif pelaku menyebarkan ujaran kebencian
pada kelompok sasaran. Semakin sering dia melakukan tindakan tersebut baik secara daring
ataupun luring, semakin mudah mengenali niat dan kesengajaan pelaku dalam melakukan
ujaran kebencian (Article 19, 2012).
Selain itu, analisis pelaku dan kelompok sasaran dapat membantu aparat pemerintah untuk
menentukan bentuk penanganan yang tepat dan terukur terhadap pelaku ujaran kebencian.
Menusut Rosenfeld (2003), ujaran kebencian selalu dilakukan oleh orang dalam bentuk
plural, bukan orang dalam bentuk singular (pribadi). Pelaku ujaran kebencian, meskipun
mengacu ke seorang individu, selalu merepresentasikan kelompok identitas tertentu. Atas
dasar itu, suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang aktor (A)
terhadap aktor (B) atas dasar kebencian dan permusuhan yang dilatarbelakangi dendam
pribadi, atau persaingan bisnis pribadi, tanpa secara tersurat maupun tersirat melibatkan
sentimen kelompok agama, ras, atau etnis, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
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hukum ujaran kebencian. Lebih jauh, untuk menentukan kadar dan bentuk penanganan
ujaran kebencian yang proporsional, perlu dipastikan siapa pelaku ujaran kebencian dan
siapa sasarannya. Apakah pelaku ujaran kebencian merepresentasikan kelompok mayoritas
agama, atau ras, atau etnis, sedangkan sasarannya kelompok rentan. Apakah pelaku ujaran
kebencian mewakili kelompok yang secara politik marjinal, meskipun klaim retoris mewakili
mayoritas, sedangkan kelompok sasarannya adalah kelompok minoritas yang belum tentu
rentan menjadi korban hate crime. Menurut Rosenfeld (2003), perlakuan aparat penegak
hukum terhadap pelaku seyogyanya disesuaikan dengan posisi pelaku dalam konstelasi relasi
kuasa secara umum. Semakin powerful posisi kelompok identitas yang direpresentasikan
pelaku, dalam artian sangat berpotensi untuk memengaruhi audiens melakukan tindakan
permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi, maka semakin serius penanganan yang harus
diberikan terhadapnya. Sebaliknya, semakin lemah posisi pelaku secara politik, maka semakin
ringan pembatasan atau sangsi yang perlu diberikan kepadanya. Agar aparat penegak hukum
dapat memastikan posisi aktor dan korban dalam konstelasi relasi kuasa, mereka disarankan
untuk mengonsultasikan isu ini dengan para pakar sosiologi dan politik.

Tantangan Penanganan Ujaran Kebencian selama Periode Jokowi
Penanganan ujaran kebencian oleh pemerintahan Jokowi memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penanganan oleh pemerintahan SBY (2004-2014). Selama periode SBY penanganan
ujaran kebencian dilakukan dalam konteks delik materil dimana tindakan diproses secara
hukum apabila telah menimbulkan akibat kerugian materil bagi orang lain yang perbuatan
itu melanggar dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain
pemidanaan ujaran kebencian dilakukan setelah terjadi aksi-aksi hate crime berupa kekerasan,
pembakaran, dan/atau perusakan yang pelakunya tersulut provokasi kebencian. Selama
periode itu, pelaku-pelaku tindakan kekerasan umumnya divonis relatif ringan (contoh
kasus-kasus Syiah di Sampang dan Ahmadiyah di Cikeusik). Di sisi lain, pihak yang dianggap
sumber masalah yang menyebabkan tersulutnya kemarahan massa juga dihukum dengan
pelanggaran pasal penodaan agama. Salah satu contoh kasus adalah pemidanaan Tajul Muluk,
pemimpin Syiah Sampang, yang dihukum 2 tahun penjara dengan pasal penodaan agama.3
Dalam hal ini Tajul Muluk tidak dilihat sebagai korban, melainkan sumber masalah yang
menyebabkan tersulutnya emosi massa sehingga melakukan aksi-aksi kekerasan kepada
pengikut Syiah Sampang. Model penanganan yang mirip dengan itu masih berlanjut selama
periode pertama Presiden Jokowi (2014-2019) terutama dalam menghadapi kasus-kasus
pembakaran vihara di Tanjung Balai (Juli 2016), pembakaran gereja di Singkil, Aceh (Oktober
2015), pembakaran Mushalla di Tolikara, Papua (Juli 2015), kasus Ahok (2016-2017), dan
Buni Yani (2018). Sementara penanganan yang berbeda selama periode Jokowi, pemidanaan
ujaran kebencian di media internet dalam konteks delik formil dimana perbuatan dinilai
melawan hukum tanpa dilihat akibat kerugian materil yang ditimbulkan olehnya. Dengan kata
lain, ujaran kebencian diproses kasusnya di pengadilan tanpa terlebih dahulu melihat adanya
3 BBC News Indonesia, Pemimpin Syiah Sampang divonis dua tahun,” BBC News Indonesia, https://www.bbc.com/
indonesia/berita_indonesia/2012/07/120712_vonis_syiah_sampang (diakses 4 Juni 2020).
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aksi-aksi kekerasan. Dalam penanganan kasus-kasus di atas pemerintah dan penegak
hukum di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dihadapkan pada dua tantangan: pertama,
bagaimana menangani hate spin (pelintiran kebencian) pada kasus-kasus yang melibatkan
provokasi kebencian SARA, dan kedua, bagaimana membatasi penyebaran ujaran kebencian
yang super cepat di media sosial terutama yang berlangsung dalam konteks persaingan
politik yang mengusung identitas agama dan etnik (SARA).

Hate Spin dan Provokasi Kebencian
Salah satu faktor yang menyulitkan pemerintahan Jokowi dalam penanganan konflik-konflik
SARA adalah kentalnya penggunaan pelintiran kebencian (hate spin) yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang berkonflik. Menurut George (2016, 2017), seorang ahli ujaran kebencian,
hate spin merupakan teknik ganda yang digunakan oleh aktor-aktor politik oportunis dan
kelompok sayap kanan, dimana mereka menjadikan isu penghinaan agama sebagai alasan
pembenar untuk melancarkan hate speech atau provokasi kebencian terhadap kelompok
rentan. Pelintiran kebencian telah digunakan secara ekstensif dalam kontestasi politik
di negara-negara demokrasi, seperti di Amerika Serikat, India dan Indonesia. Teknologi
komunikasi digital dan internet telah membawa konten pelintiran kebencian tersebar dengan
sangat cepat di kalangan masyarakat nasional maupun global tanpa mampu dibendung
dengan efektif (George, 2016). Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mengalami
situasi dilematis antara di satu sisi melindungi hak-hak kelompok rentan dan minoritas, dan
di sisi lain mempertahankan kerukunan antar umat beragama.
Pemerintah dan aparat kepolisian melihat kasus-kasus kekerasan SARA bukan sebagai hate
crime yang didasari ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, melainkan sebagai konflik
yang setara antara dua kelompok, dimana keduanya dianggap sama-sama bertanggungjawab.
Dengan paradigma seperti ini, penegak hukum akan membawa kedua belah pihak ke
pengadilan dan, dalam beberapa kasus, individu-individu dari pihak yang rentan bisa saja
divonis lebih berat dari pelaku kekerasan itu sendiri, dimana pihak yang disebut pertama
justru dianggap lebih bertanggungjawab. Dalam kasus di Tanjung Balai, misalnya, aparat
kepolisian, meski tidak mampu mencegah aksi pembakaran vihara oleh kelompok intoleran,
berhasil melokalisir aksi kekerasan dan menangkap 8 orang pelaku pembakaran dan aktor
yang dianggap memprovokasi massa. Hanya saja, para pelaku pembakaran divonis ringan,
1,5 hingga 2,5 bulan kurungan –bukan dengan pasal-pasal ujaran kebencian atau kejahatan
kebencian (hate crime), melainkan dengan pasal perusakan bangunan dan pencurian.
Sementara itu, pihak dari kelompok rentan, seorang etnis Tionghoa, juga diproses hukum
dan divonis 18 bulan kurungan, jauh lebih berat dari yang diterima para pelaku perusakan
dan pembakaran. Ironisnya, yang bersangkutan, seorang perempuan bernama Meiliana,
dituntut dengan pasal yang secara langsung berhubungan dengan isu SARA, yaitu pasal
penistaan agama (156a KUHP). Dia divonis hakim telah menistakan agama Islam karena
menilai masjid sebagai tempat yang berisik, padahal Islam mengajarkan masjid tempat
ibadah yang sakral, bukan tempat berisik. Beberapa kalangan aktivis HAM, seperti Hendardi
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(Setara Institute), menilai vonis yang diberikan hakim kepada Meiliana “di luar koridor rule
of law dan fair trail”, sedangkan Anggara (ICJR), menganggapnya “hukum yang tidak adil”
(Bernie, 2018). Menurut beberapa sumber (Mulyartono, dkk., 2018) kasus ini berawal dari
Meiliana (Juli 2016) meminta kepada pengurus masjid di dekat rumahnya untuk menurunkan
volume azan yang menurutnya terlalu tinggi. Pengurus Masjid merespons keluhan tersebut
dengan beberapa langkah klarifikasi dan musyawarah dengan Meiliana; musyawarah telah
diadakan di kediaman Meiliana dan Kantor Kelurahan Tanjung Balai Kota, dan suami Meiliana
sendiri dikabarkan telah meminta maaf kepada Pengurus Masjid. Namun, di luar mekanisme
musyawarah, berita tentang perselisihan Meiliana dan Pengurus Masjid telah dipelintir dan
berkat teknologi digital pelintiran tersebut menyebar super cepat melalui jaringan medsos.
Keluhan Meiliana tersebut dipelintir menjadi ujaran yang berkonotasi kebencian SARA: “Cina
larang-larang azan”; artinya, bukan seorang warga yang bernama Meiliana yang mengeluhkan
volume azan yang tinggi, melainkan etnis Cina yang melarang azan itu sendiri. Dalam waktu
yang singkat karuan pelintiran ini berkembang menjadi provokasi kebencian terhadap
kelompok identitas Cina: “Hari ini kita jangan diinjak kaum Cina, adanya pelanggaran azan
yang berkumadang di masjid.” Tidak lama setelah itu, terjadi aksi-aksi vandalisme terhadap
sejumlah vihara di Kota Tanjung Balai (Mulyartono, dkk., 2018).
Vonis hukum yang lebih berat kepada Meiliana menunjukkan bahwa para penegak hukum
berupaya meredakan amarah sebagian umat Islam yang merasa terhina oleh ucapan
Meiliana. Pada sisi lain keputusan tersebut mengirim pesan kepada etnik minoritas untuk
berhati-hati dalam menyampaikan pendapat yang menyinggung umat beragama. Strategi
ini untuk jangka pendek mungkin berhasil meredam kemarahan, tapi untuk jangka panjang
belum tentu akan mencegah berulangnya kembali aksi-aksi kekerasan SARA. Pasalnya,
bagaimana mengukur suatu pendapat yang menyinggung atau tidak menyinggung perasaan
umat beragama. Akan selalu ada kemungkinan warga yang menyampaikan pendapat atau
keluhannya mengenai masalah agama sementara dia tidak menyadari pendapatnya akan
menyinggung sensitifitas umat. Dalam penanganan kasus Meiliana, pihak-pihak yang
bersengketa sebenarnya telah menempuh jalur musyawarah dan mencapai kesepakatan
damai, bahkan pihak yang merasa bersalah telah meminta maaf (Mulyartono, dkk., 2018).
Idealnya, dengan dicapainya kesepakatan damai perselisihan itu selesai. Namun, konflik yang
mestinya telah bisa dilokalisir justru menyulut kemarahan massa yang melakukan tindakan
pembakaran dan perusakan rumah ibadah agama lain. Penegakan hukum terhadap kasus
ini tidak melihat pelintiran kebencian yang terjadi di media sosial sebagai masalah yang
harus diatasi karena melanggar kesepakatan dalam musyawarah. Pemda, penegak hukum,
dan semua pihak idealnya berkomitmen menghargai musyawarah sebagai mekanisme
yang sah untuk penyelesaian konflik sosial-keagamaan secara damai. Tindakan atau aksiaksi kekerasan yang dilakukan di luar koridor musyawarah mestinya dipandang sebagai
mencederai bangunan kerukunan umat beragama dan melanggar norma dan hukum.
Gejala dimana hasil musyawarah tidak ditaati oleh massa intoleran juga dapat diamati
dalam kasus-kasus di Tolikara (Juli 2015) dan Singkil (Oktober 2015). Meskipun beberapa
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sumber di masing-masing daerah mengklaim peristiwa pembakaran dan perusakan rumah
ibadah terjadi secara spontan, tidak dapat dipungkiri adanya manufacturing kemarahan
yang berlangsung sejak lama namun aksinya meletus dengan cepat tanpa mampu dicegah
(Abubakar, dkk., 2016). Potensi konflik antar umat beragama di Tolikara dan di Singkil
sebenarnya telah menjadi api dalam sekam dan tidak terpisah dengan diskursus prasangka
dan konflik keagamaan yang telah mengakar di Indonesia. Sebelum pembakaran Mushalla di
Tolikara, pada 11 Juli 2015 telah muncul selebaran dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) BPW
Tolikara yang isinya melarang Shalat Ied dan penggunaan jilbab di Tolikara untuk menghormati
acara Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) yang dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan
di Tolikara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Shalat Ied dan penggunaan jilbab di ruang
publik dinilai sebagai menyinggung (offence) dan tidak sensitif terhadap identitas umat Kristen
sebagai mayoritas di Tolikara. Namun, beberapa hari kemudian konflik ini telah dimediasi oleh
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dan disepakati Shalat Ied umat Islam di
Tolikara tetap dibolehkan selama diselenggarakan di tempat tertutup. Tanpa mempedulikan
kesepakatan, sebagian jemaat GIDI melakukan aksi pembubaran Shalat Ied dan pembakaran
properti warga yang menjalar hingga ikut membakar bangunan Mushalla.
Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pembakaran gereja di Singkil, dimana telah lama
sebagian ormas Islam menunjukkan ketersinggungan dengan meningkatnya jumlah bangunan
gereja di Singkil. Potensi konflik ini pun telah berusaha dimediasi oleh Pemda, meski, menurut
beberapa sumber, tidak cukup serius (Abubakar, dkk., 2016). Sementara itu, di luar mekanisme
musyawarah yang dilakukan setengah hati itu, telah berkembang pelintiran kebencian yang
disebarkan melalui Short Message Service (SMS), di kalangan sebagian aktivis Islam militan.
Berkat teknologi digital, konten hate spin tersebar super cepat dan berkembang menjadi
advokasi kebencian yang bereskalasi mulai dari prasangka “menjamurnya gereja”, pelabelan
“orang Kristen melanggar perjanjian 1979 (pembatasan jumlah gereja)”, hingga hasutan
kebencian, “mari jihad melawan musuh-musuh Allah” (Abubakar, dkk., 2016). Pada tiga
kasus di atas, pelintiran kebencian dan provokasi kebencian tersebar luas di luar mekanisme
musyawarah, sementara Pemda dan aparat kepolisian terlambat menutupinya, sehingga
aksi-aksi kekerasan dan perusakan rumah ibadah pun sulit dicegah.
Beberapa ahli menyarankan penanganan ujaran kebencian hendaknya menekankan
pencegahan dan meletakkan penegakan hukum sebagai jalan terakhir (the last resort)
(Cortese, 2006; Iginio, dkk., 2015). SE Kapolri kalau dibaca seksama memuat panduan strategi
penanganan ujaran kebencian yang diawali dengan langkah preventif, dan bila terpaksa
ditangani dengan penegakan hukum (law enforement). Tahapan pencegahan melibatkan
Intelkam, Binmas, dan Polmas, dimana Intelkam berfungsi mengumpulkan informasi di
lapangan guna mengenali potensi hate speech dan memetakan tingkat kerawanannya. Binmas
dan Polmas berdasarkan pemetaan tersebut diharapkan berfungsi membangun kemitraan
dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta stakeholder lainnya untuk mencegah ujaran
kebencian berkembang menjadi provokasi kebencian dan hate crime; caranya dengan cara
sosialisasi SE Kapolri, dialog antara umat beragama, dan berbagai kegiatan yang bertujuan
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menciptakan toleransi dan perdamaian di masyarakat. SE Kapolri pada dasarnya menekankan
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan menganggap penegakan hukum sebagai
jalan terakhir. Namun, ketiga kasus (Tolikara, Singkil, dan Tanjung Balai) di atas, semuanya
gagal menerapkan mekanisme preventif yang efektif. Sementara pencegahan kekerasan
yang relatif berhasil terjadi pada penanganan kasus Ahmadiyah di Bangka (Pebruari 2016).
Harus diakui, meskipun berhasil mencegah kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, Pemda
dan aparat keamanan dihadapkan pada ujian berat dalam merespon tuntutan pengusiran
anggota Jamaah Ahamdiyah Indonesia (JAI) di Bangka pada awal 2016. Pasalnya, tuntutan
pengusiran tersebut didasari oleh ketersinggungan, keresahan, kemarahan, dan kebencian
yang mengakar terhadap Ahmadiyah di kalangan ormas-ormas Islam di Bangka, termasuk
di kalangan NU dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai arus utama moderasi
Islam. Pemda dan aparat kepolisian merasa tidak berwenang mengubah keyakinan pengikut
ormas-ormas Islam tentang kesesatan Ahmadiyah. Mereka pun tidak berwenang mengubah
keyakinan pengikut JAI karena kalaupun melakukan hal tersebut aparat negara beresiko
melangggar HAM. Yang bisa dilakukan oleh mereka adalah mempersuasi kedua belah pihak
untuk sama-sama menahan diri agar tidak terjadi aksi-aksi persekusi maupun kekerasan.
Musyawarah dengan tujuan agar ormas Islam berhenti menganggap Ahmadiyah sesat
atau sebaliknya JAI berhenti meyakini ajarannya, meskipun di atas kertas bisa dipaksakan,
dalam kenyataannya tidak mungkin bisa diterima. Namun, seperti di daerah-daerah yang
juga mengalami konflik sektarian dengan Ahmadiyah, Pemda dan aparat keamanan di
Bangka tidak berkuasa menolak tuntutan ormas-ormas Islam yang meminta agar kegiatan
ibadah Ahmadiyah dilarang, masjid dan mushalla-nya disegel. Di Bangka sendiri, tuntutan
membekukan aktivitas jamaah Ahmadiyah telah muncul sejak tahun 2007 dan terus berlanjut,
hingga akhirnya pada tahun 2011 Bupati Bangka kala itu mengabulkan tuntutan tersebut
dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 (Abubakar, dkk., 2016). Keputusan Bupati
tersebut berhasil meredakan kemarahan ormas Islam untuk sementara. Nnamun beberapa
tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, sentimen anti Ahmadiyah kembali mengemuka.
Pasalnya, mereka mencium gelagat JAI akan kembali beraktifitas seiring dengan kedatangan
seorang Mubaligh Ahmadiyah yang baru, bernama Ahmad Syafi’i, yang pindah dari Jawa
untuk menetap di Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Bangka. Ahmad Syafi’i
telah mendapatkan Kartu Keluarga dari Kantor Dukcapil Kabupaten Bangka, dan berita ini
ikut memancing kemarahan mereka terhadap Pemda yang dikesankan membela JAI. Akhir
tahun 2015, Pemda kembali dituntut untuk mengusir JAI dari Kelurahan Sri Menanti. Pada 24
Januari 2016, ratusan orang berkumpul di depan Sektariat JAI Bangka menuntut pengusiran
pengikut JAI. Untuk mencegah aksi amuk massa, aparat keamanan mengungsikan anggota
JAI ke tempat yang lebih aman. Setelah mendapat tekanan dari pemerintah pusat dan
sorotan media nasional dan internasional, Bupati Bangka membuat kebijakan yang dinilai
win-win solution, yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati untuk Pembentukan Tim
Pembinaan Jamaah Ahmadiyah (Nomor: 188.45/813/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016).
Model penyelesaian konflik seperti di atas mungkin efektif untuk sementara, tapi tidak untuk
jangka panjang; kerukunan yang permanen hanya dapat dibangun di atas sebuah kesadaran
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untuk saling menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai.

Kasus Gubernur Ahok vs Demonstran 212
Kasus lain yang paling membebani pemerintahan Jokowi adalah konflik politik menjelang
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang
kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Konflik politik ini kompleks karena Ahok
sendiri calon gubernur petahan (incumbent) dan berlatarbelakang minoritas ganda: China dan
Kristen. Tidak dapat disangkal bahwa konflik ini membawa bias etnis dan agama ke dalam
konflik politik dan berhasil memobilisasi ratusan ribu massa yang melancarkan serangkaian
demonstrasi anti Ahok di Ibukota Jakarta. Para demonstran, yang kemudian dengan dikenal
dengan sebutan Jamaah 212, menekan pemerintah pusat agar Gubernur Ahok diadili,
karena menurut mereka Gubernur Ahok telah menistakan agama Islam dalam salah satu
sambutannya di depan warga Jakarta. Potongan ungkapan Ahok yang dinilai menyinggung
sebagian umat Islam adalah “Jangan percaya orang…karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah
51,” sebuah pernyataan yang dimaknai bahwa Ahok menganggap Ayat Al-Qur’an adalah alat
berbohong, padahal Al-Qur’an adalah wahyu Ilahi yang suci. Pada fase awal tidak tampak
adanya upaya mediasi yang serius agar mencegah pelintiran kebencian berubah menjadi
advokasi kebencian yang membawa sentimen SARA. Langkah mediasi “setengah hati” baru
dilakukan setelah konten hate spin telah viral di medsos melampaui wilayah DKI Jakarta,
meluas hingga ke seluruh Indonesia. Tanpa bisa dibendung, konflik terlanjur mengalami
eskalasi ditandai dengan mobilisasi massa dalam jumlah besar, dan dalam beberapa momen
melibatkan kerusuhan, serta polarisasi politik yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat.
Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah pusat kecuali mengikuti tuntutan massa yang marah
dan membawa kasus tersebut ke meja hijau, dimana akhirnya Ahok divonis oleh hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara 2 tahun penjara. Keputusan hakim ini tampaknya telah berhasil
meredakan amarah massa yang tersinggung. Namun, yang dipertanyakaan oleh sebagian
kalangan mengapa Ahok divonis melanggar ketentuan syiar kebencian Pasal 156 KUHP,
sementara massa anti Ahok menuntutnya dengan penodaan agama (Pasal 156a KUHP).4
Setelah Ahok divonis, para pendukung Gubernur Ahok pun balik memidanakan seorang
bernama Buni Yani yang dituduh melakukan hasutan kebencian dengan cara mengunggah
pidato tersebut di Youtube; Buni Yani dinilai telah mengubah redaksi pernyataan Ahok yang
aslinya menggunakan kata “dibohongi pakai Al-Maidah 51” menjadi “dibohongi Al-Maidah
51”, dan memberikan judul yang provokatif “Penistaan Terhadap Agama dengan penjelasan
Pemilih Muslim serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik”. Menurut mereka,
pidato hasil editan itulah yang telah memicu kemarahan dan gerakan anti Ahok. Buni Yani
pun diputus hakim bersalah dengan 18 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 3
4 Kompas Cyber Media, “LBH Jakarta Nilai Hakim Keliru Vonis Ahok 2 Tahun Penjara”, https://megapolitan.kompas.com/
read/2017/05/09/14131541/lbh.jakarta.nilai.hakim.keliru.vonis.ahok.2.tahun.penjara (diakses 31 Mei 2020); Yandri
Daniel Damaledo, “Vonis Ahok 2 Tahun Penjara Jadi Sorotan Media Asing,” https://tirto.id/vonis-ahok-2-tahun-penjarajadi-sorotan-media-asing-conE (diakses 31 Mei 2020); Kompas Cyber Media, “Ini Alasan Jaksa Hanya Kenakan Ahok
Pasal 156 KUHP”, https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/13592891/ini.alasan.jaksa.hanya.kenakan.
ahok.pasal.156.kuhp (diakses 1 Juni 2020).

22

Prolog

bulan kurungan. Namun yang perlu diperhatikan di sini, Buni Yani tidak dihukum dengan pasal
hasutan kebencian, tapi dengan pasal lain yang mengatur pelarangan mengubah informasi
elektronik milik orang lain (Pasal 32 Ayat (1) UU ITE). 5
Beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani
ujaran kebencian di atas disebabkan oleh keterlambatan mencegah hate spin berubah menjadi
provokasi kebencian yang dengan cepat memobilisasi massa untuk menekan kelompok
sasaran dengan berbagai cara, mulai dari demostrasi damai, demonstrasi disertai kerusuhan,
aksi-aksi pengusiran, hingga perusakan dan pembakaran simbol-simbol keagamaan.
Respon yang terlambat tersebut salah satunya berkaitan erat dengan penggunaan teknologi
informasi digital dan media sosial yang memungkinkan informasi hate spin tersebar super
cepat di kalangan masyarakat tanpa sempat dibendung dan diklarifikasi. Faktor ketiga,
sebagian masyarakat mudah percaya dengan informasi yang tersebar di medsos karena isu
yang diangkat berhubungan erat dengan prasangka etnis, keagamaan, dan sektarian yang
telah mengakar lama dan mewarnai relasi antar umat beragama. Keempat, konflik SARA
dimanfaatkan oleh politisi oportunis yang menggunakan potensi ledaknya untuk meraih
dukungan politik yang besar dan menekan lawan-lawan tanpa harus mengeluarkan ongkos
finansial yang mahal. Jalinanan antara faktor-faktor tersebut tidak mudah diurai sehingga
memaksa pemerintah, yang aktor-aktornya juga berafiliasi dengan kekuatan politik yang
berkompetisi, mengambil jalan yang lebih pragmatis; pemerintah meredakan kemarahan
massa melalui penegakan hukum, dan memulihkan stabilitas sosial-politik dengan cara
memberikan kepuasaan yang relatif kepada kelompok-kelompok yang bertikai.

Pembatasan Ujaran kebencian di Media Sosial
Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (khususnya selama 2016-2018) ditandai
dengan media sosial dan internet dibanjiri ujaran kebencian. Menurut sumber kepolisian,
selama tahun 2017 saja polisi menangani lebih dari 3.000 kasus ujaran kebencian di
internet.6 Meningkatnya ujaran kebencian selama periode ini antara lain disebabkan
oleh kontestasi politik yang sengit, sehingga mendorong para pendukung yang bersaing
menggunakan berbagai strategi kampanye yang tidak jarang melibatkan identitas agama
dan etnik (George, 2017). Faktor lain, teknologi internet memungkinkan penyebaran ujaran
kebencian dalam bentuk hoax dan pencemaran nama baik tersebar super cepat, bukan saja
karena pengguna sengaja mencari informasinya, melainkan karena internet memungkinkan
pengguna menemukan konten ujaran kebencian secara tidak sengaja (Klein, 2017). Disamping
itu, pengguna internet mudah mendapatkan informasi digital, me-reposting serta mem5 Kompas Cyber Media, “Buni Yani Didakwa Melanggar Dua Pasal”, https://regional.kompas.com/
read/2017/06/13/13313111/buni.yani.didakwa.melanggar.dua.pasal (diakses 3 Juni 2020); BBC News Indonesia,
“Buni Yani dihukum penjara 1,5 tahun tapi masih bebas,” 14 November 2017, bag. Indonesia, https://www.bbc.
com/indonesia/indonesia-41979109; CNN Indonesia, “MA: Vonis Buni Yani Tetap 1,5 Tahun Penjara” , https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20181126131844-12-349268/ma-vonis-buni-yani-tetap-15-tahun-penjara (diakses 3
Juni 2020).
6 Yulida Medistiara, “Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian”, https://news.detik.com/
berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian (4 Juni 2020).
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broadcasting-nya ke ribuan bahkan jutaan pembaca dan pendengar (Mondal, dkk., 2017).
Faktor ketiga, sebagian masyarakat mudah percaya dengan hoax dan berita bohong yang
disebarkan para buzzer politik karena informasi tersebut di-frame berbasis prasangka SARA
yang telah lama mengakar di Indonesia, seperti prasangka PKI atau anti China. Menghadapi
persoalan ini pemerintah dan aparat penegak hukum mengatasinya dengan membatasi
penyebarluasan ujaran kebencian di internet dengan penegakan hukum berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kasus-kasus ujaran kebencian di internet yang diproses di pengadilan umumnya berbentuk
hasutan kebencian rasial, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita hoax berbau SARA.
Semua kasus di atas diproses setelah mendapatkan pengaduan dari warga yang merasa
dirugikan oleh ujaran tersebut. Di antara kasus yang mendapat perhatian luas adalah
ujaran kebencian yang dituduhkan kepada Ust. Alfian Tanjung dalam ceramahnya di sebuah
masjid di Surabaya pada bulan Februari 2017, yang kemudian diunggah ke Youtube. Dalam
ceramahnya, Ust. Alfian Tanjung menyebut Presiden Jokowi sebagai “PKI”, “Cina- PKI,” dan
Ahok “harus dipenggal kepalanya”, sebuah ungkapan yang secara tersurat mengancam. Dia
dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 2 tahun penjara dengan Pasal 16 juncto Pasal 4
huruf b butir 2 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
pada Maret 2018; mungkin untuk pertama kalinya pasal ini digunakan dalam penanganan
kasus SARA.7 Kasus ujaran kebencian lain menyeret Jonru Ginting, seorang netizen yang
banyak follower-nya di media sosial. Jonru Ginting dilaporkan melakukan beberapa bentuk
ujaran kebencian: penyebaran kebencian rasial dan berita hoaks yang bernuansa SARA. Dia
dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara dengan UU ITE Pasal 28 Ayat 2
(hasutan kebencian SARA), 28 ayat 1 (hoaks) dan 45a ayat 2 (sanksi pidana).8 Figur terkenal
lainnya yang terjerat pasal ujaran kebencian adalah seorang musisi terkenal, Ahmad Dhani,
yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian dalam cuitan di twitternya menjelang putaran kedua Pilkada Gubernur DKI Jakarta antara Februari-Maret 2017 dan
postinga di Vlog-nya menjelang Pilpres Tahun 2019. Ahmad Dhani divonis melanggar pasal
penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarkan melalui media internet.9 Kasus lain
menyeret tokoh nasional Sukmawati Soekarno Putri yang dilaporkan dengan pasal penodaan
agama karena telah membacakan puisi berjudul “Ibu Indonesia” dalam acara Indonesia
Fashion Week tahun 2018. Sejumlah kelompok Islam menganggapnya telah menistakan
agama karena dalam puisi tersebut ada ungkapan yang membandingkan antara azan dengan
kidung; tusuk konde dengan cadar. Sukmawati sendiri telah menyatakan permintaan maaf
7 Ninis Chairunnisa, “Ujaran Ini Yang Membuat Alfian Tanjung Divonis 2 Tahun Penjara,” 13 Desember 2017, https://
nasional.tempo.co/read/1041914/ujaran-ini-yang-membuat-alfian-tanjung-divonis-2-tahun-penjara.
8 Kompas Cyber Media, “Jonru Ginting Dijerat Pasal Berlapis dalam Kasus Ujaran Kebencian”, https://megapolitan.
kompas.com/read/2017/10/04/13044151/jonru-ginting-dijerat-pasal-berlapis-dalam-kasus-ujaran-kebencian
(diakses 4 Juni 2020).
9

Detik News, “Kasus Cuitan Ujaran Kebencian, Ahmad Dhani Hadapi Sidang Tuntutan”, https://news.detik.
com/berita/d-4307912/kasus-cuitan-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-hadapi-sidang-tuntutan?_
ga=2.230311068.1409014747.1590935373-19629833.1518013160 (diakses 31 Mei 2020); Tulus Wijanarko, “Kasus
Umpatan Idiot, Ahmad Dhani Divonis Hukuman 1 Tahun,” 11 Juni 2019, https://nasional.tempo.co/read/1213653/
kasus-umpatan-idiot-ahmad-dhani-divonis-hukuman-1-tahun.
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secara publik; kasus ini sendiri diberhentikan penyelidikannya karena polisi menilainya tidak
memiliki cukup bukti perbuatan yang melanggar hukum.10
Selain kasus-kasus ujaran kebencian oleh individu-individu, kasus lain yang ditangani secara
hukum adalah hasutan kebencian di media internet yang melibatkan kelompok. Dua yang
terkenal adalah Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA) yang menurut penyidik bekerja dalam
bentuk jaringan sindikasi di media sosial. Seracen yang mulai beraksi sejak November 2015
menurut beberapa sumber adalah sebuah jaringan terorganisir rapi dan diikuti anggota yang
mencapai 800.000 akun medsos. Selama Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 Saracen
dianggap telah menyebarkan berita hoax yang dapat menghasut kebencian SARA. Anggota
jaringan yang massif tersebut menjalankan fungsi me-reposting dan mem-broadcasting
narasi hoax yang diciptakan oleh tim Saracen. Selain karena mengelola jaringan yang luas,
faktor yang menyebabkan konten kebencian Saracen diterima secara luas karena berhasil
memframing isu-isu politik dengan bungkus kebencian SARA. Menurut beberapa sumber
Saracen melakukan penyebaran berita kebencian dengan motif mendapatkan keuntungan
material dari beberapa pihak yang menggunakan jasanya. Para tokoh kunci Saracen berhasil
ditangkap aparat kepolisian dan diproes secara hukum; keberhasilan ini antara lain karena
Polri menggunakan teknologi digital forensics yang dijalankan oleh Direktorat Tindak
Pidana Siber Bareskrim Polri, sebuah unit yang khusus menangani kejahatan siber.11
Dengan metode ini polisi dapat meneliti, mendeteksi, memulihkan dan melindungi bukti
yang ditemukan dalam sistem digital.12 Menurut salah seorang hakim yang memeriksa bos
Saracen, tuduhan bahwa Saracen menyebarkan ujaran kebencian, memiliki akun anonim
yang massif, serta menerima bayaran, tidak didukung cukup bukti.13 Namun, ketiga tokoh
kunci Saracen divonis antara 1-2 tahun penjara dengan vonis melanggar pasal ujaran
kebencian dan pasal lain terkait dengan akses ilegal kepada akun milik orang lain.14 Setelah
kasus Saracen, aparat kepolisian berhasil membongkar Muslim Cyber Army (MCA), sebuah
jaringan yang dituduh menyebarkan informasi hoax berbau SARA selama persaingan
politik di Pilpres 2019. Menurut sumber kepolisian kelompok ini acap menyebarkan isuisu provokatif seperti kebangkitan PKI, penculikan ulama, dan pencemaran nama baik
presiden, dan tokoh-tokoh tertentu. Kelompok ini telah ditangkap polisi dan berkasnya
10 Ray Jordan, “Kontroversi Kasus Puisi Sukmawati hingga Disetop Polisi”, https://news.detik.com/berita/d-4071414/
kontroversi-kasus-puisi-sukmawati-hingga-disetop-polisi (diakses 4 Juni 2020); Mohammad Bernie & Naufal
Mamduh, “Mereka yang Menolak dan Menerima Maaf Sukmawati”, https://tirto.id/mereka-yang-menolak-danmenerima-maaf-sukmawati-cHlH (diakses 4 Juni 2020).
11 BBC News Indonesia, Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial ‘memang terorganisir’”, 24 Agustus
2017, https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914; Liputan6.com, “Masih Ingat Kelompok Saracen? Ini
Cerita 2 Tahun Lalu,” 23 Agustus 2019, https://www.liputan6.com/news/read/4026427/masih-ingat-kelompoksaracen-ini-cerita-2-tahun-lalu; Syailendra Persada, “Perjalanan Kasus Saracen, Penebar Hoax Yang Dikaitkan Abu
Janda,” 9 Februari 2019, https://nasional.tempo.co/read/1173872/perjalanan-kasus-saracen-penebar-hoax-yangdikaitkan-abu-janda.
12 Careers in Cybersecurity, “Digital Forensics in Cyber Security: The Next CSI Frontier” , 2 November 2016, https://
careersincybersecurity.com/digital-forensics-cyber-security/.
13 Republika Online, “Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian”, 6 April 2018, https://republika.co.id/
share/p6rhlj409.
14 Persada, “Perjalanan Kasus Saracen, Penebar Hoax Yang Dikaitkan Abu Janda.”
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telah dilimpahkan ke pengadilan pada tahun 2019 lalu.15
Pembatasan ujaran kebencian di medsos telah cukup merepotkan pemerintah dan penegak
hukum di bawah Presiden Jokowi. Disamping karena penggunaan teknologi media digital
yang secara eksponensial meningkatkan penyebaran konten ujaran kebencian dan hoax
berbau SARA, penanganan ujaran kebencian di medsos juga dihadapkan pada bagaimana
memastikan agar konten ujaran sesuai parameter dalam undang-undang. Apalagi sebuah
tindakan ujaran kebencian dilakukan dalam konteks persaingan politik dimana masingmasing pendukung kontestan akan berusaha menekan dan mengalahkan lawan dengan
menggunakan semua sumber daya untuk memenangkan pertarungan. Salah satu isu yang
sering dihadapi adalah penanganan ujaran kebencian yang secara konten berisi penghinaan
terhadap presiden. Seperti umum diketahui pasal penghinaan terhadap presiden, Pasal 207
KUHP, telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai delik aduan yang mengharuskan
kehadiran presiden di pengadilan sebagai pihak yag mengadukan.16 Namun dalam praktiknya
hal ini tidak dilakukan, mungkin dianggap tidak pantas atau akan mendapatkan citra yang
negatif, seperti kesan bahwa presiden tidak siap menerima kritik. Sebaliknya membiarkan
kasus tersebut tanpa pembatasan akan menyebabkan siapapun yang tidak suka untuk bebas
menyerang presiden dengan kata-kata yang menghinakan. Di sisi lain, para pendukung
presiden tidak bisa menerima hal tersebut, dan karenanya melaporkan kepada yang berwajib.
Contoh kasus, Asma Dewi dilaporkan atas tuduhan melanggar pasal ujaran kebencian, tapi
hakim akhirnya memutusnya bersalah dengan pasal penghinaan terhadap presiden (Pasal
207 KUHP). Beberapa kalangan, seperti Choky Risda Ramadhan, pakar hukum pidana UI,
menganggap keputusan ini tidak tepat karena tidak menghadirkan presiden di pengadilan
sebagai pihak pelapor. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Wahyudi Djafar, Deputi
Direktur Elsam, dan Hendardi (Setara Institute). Menurut Wahyudi, kesalahan ini disebabkan
pihak penegak hukum mencampuradukkan delik ujaran kebencian dengan delik penghinaan
terhadap presiden, padahal keduanya berbeda. Penegak hukum seyogyanya mampu
menemukan unsur ujaran kebencian pada konten yang dijadikan alat bukti dan menghukum
pelaku dengan menggunakan pasal yang relevan.17
Salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah sebuah bukti
ujaran kebencian benar-benar mengandung unsur hasutan kebencian adalah karena ujaran
kebencian tidak selalu menggunakan bentuk kalimat yang secara gamblang memuat
penghinaan yang kasar atau hasutan kebencian kepada kelompok identitas tertentu. Seperti
yang diuraikan di muka, tidak sedikit kalimat ujaran kebencian yang di dalamnya secara
substantif mengandung pesan penyebaran kebencian, tapi secara bentuk tidak (Rosenfeld,
15 CNN Indonesia, “Kasus Pemilik Youtube Muslim Cyber Army Segera Disidangkan”, https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20190801202305-12-417550/kasus-pemilik-youtube-muslim-cyber-army-segera-disidangkan (diakses
4 Juni 2020); Felix Nathaniel, “Polisi Bekuk Pentolan Grup MCA yang Diduga Kerap Sebar Hoaks”, https://tirto.id/polisibekuk-pentolan-grup-mca-yang-diduga-kerap-sebar-hoaks-cFnA (diakses 4 Juni 2020).
16 Alinea ID, “Menggunakan Pasal 207 KUHP harus didahului pengaduan,” https://www.alinea.id/nasional/
menggunakan-pasal-207-kuhp-harus-didahului-pengaduan-b1ZLm9tdA (diakses 5 Juni 2020).
17 Lalu Rahadian, “Ada yang Ganjil dari Vonis Kasus Ujaran Kebencian Asma Dewi”, https://tirto.id/ada-yang-ganjil-darivonis-kasus-ujaran-kebencian-asma-dewi-cGue (diakses 4 Juni 2020).
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2003). Namun, untuk menggali unsur ujaran kebencian tidak cukup mengandalkan alat bukti
berupa rekaman ucapan pelaku yang disebarkan kepada publik; perlu dilihat parameter
lain secara seksama, seperti posisi pelaku di masyarakat, intensitas ujaran kebencian yang
dilakukan pelaku, sejarah prasangka agama dan etnik yang berkembang dalam masyarakat,
dan penerimaan audiens terhadap ujaran tersebut. Namun demikian, tantangan seperti ini
tidak hanya dihadapi di Indonesia, studi-studi Saleem, dkk. (2017) dan Albadi, dkk. (2018)
menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum di beberapa negara, Arab dan lainnya,
juga menghadapi kesulitan menentukan ujaran kebencian karena bahasa yang digunakan
mengandung kiasan.

Kesimpulan
Tulisan ini telah menganalisis parameter-parameter utama penanganan ujaran kebencian
oleh pemerintah dan penegak hukum agar tercapai tujuan melindungi hak-hak kesetaraan
dan kebebasan beragama, khususnya bagi kaum minoritas dan kelompok rentan, sekaligus
menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap warga. Ukuran-ukuran
tersebut mencakup tiga patokan utama yang terdiri dari parameter konten, konteks, dan pelaku
(termasuk kelompok sasaran). Ketiga parameter tersebut harus dilihat secara menyeluruh
dan integral karena masing-masing ukuran dapat membantu memperjelas ukuran lainnya.
Misalnya, intensitas pelaku tidak hanya bisa dilihat dari analisis kalimat-kalimat yang
digunakan dalam konten, tapi juga diperkuat dengan memonitor intensitas tindakan pelaku,
serta ditunjang oleh analisis sejarah konflik dan prasangka dalam masyarakat. Parameterparameter ini perlu digunakan oleh para penegak hukum sebagai pertimbangan obyektif
sebelum memutuskan model penanganan ujaran kebencian seperti apakah yang tepat dan
proporsional sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan aturah hukum untuk kepentingan
politik sesaat.
Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 6-X Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (Hate Speech) pada tingkat tertentu telah memberikan kepercayaan diri kepada
aparat kepolisian dalam menghadapi potensi meningkatnya ujaran kebencian, khususnya
selama tahun-tahun politik, terutama menyongsong persaingan Pilpres 2019. Namun
mengingat ujaran kebencian merupakan gejala yang multidimensional penanganannya pun
harus melewati berbagai tantangan yang multidimensional pula. Studi ini menunjukkan
setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menangani ujaran
kebencian. Pertama, tantangan penggunaan hate spin (pelintiran kebencian) sebagai teknik
yang digunakan untuk melegitimasi provokasi kebencian yang memberi dampak negatif
kepada kelompok rentan. Dalam banyak kasus aparat keamanan selalu terlambat menutup
celah menyebarnya hate spin yang melegitimasi provokasi kebencian. Kelemahan itu bukan
sepenuhnya kekurangan dari sisi pemerintah, melainkan karena penggunaan teknologi
internet dan medsos yang mempercepat akselerasi penyebaran pelintiran kebencian sulit
dikontrol. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menerima
musyawarah sebagai mekanisme yang legitimate untuk penyelesaian kesalahpahaman

Penanganan Ujaran Kebencian di Indonesia dan Tantangan Sosial-Politik

27

dan konflik secara damai. Ditambah kepemimpinan dalam Pemda sendiri tidak cukup
berkompeten untuk mengembangkan musyawarah sebagai institusi resolusi konflik yang
efektif. Kedua faktor ini berkontribusi terhadap mudahnya sebagian masyarakat tersulut
emosi untuk melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Menghadapi konflik
yang telah berdampak pada kerusakan, pemerintah dipaksa untuk memulihkan stabilitas
dengan cara memberikan sanksi hukuman kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab
baik dari pihak pelaku kekerasan, maupun dari pihak kelompok rentan apabila terbukti ikut
bertanggungjawab memancing kemarahan massa.
Tantangan yang pertama pada dasarnya juga dihadapi oleh pemerintah sebelumnya dalam
menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok Syiah, Ahmadiyah,
dan minoritas keagamaan. Sedangkan yang baru dihadapi oleh pemerintahan Jokowi adalah
bagaimana membatasi ujaran kebencian yang berkembang pesat melalui media digital.
Pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha memproses kasus-kasus ujaran kebencian
yang dilaporkan masyarakat dan memberikan sanksi hukum sesuai undang-undang. Selain
itu Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber di bawah Bareskrim untuk melakukan
digital forensics guna melacak, menemukan, memulihkan kembali, dan menjaga buktibukti dalam sistem digital yang dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum ujaran
kebencian. Dengan pendekatan ini aparat kepolisian telah berhasil membongkar otak atau
tokoh kunci jaringan penyebaran hoax berbau SARA yang selama beberapa tahun mampu
membanjiri medsos dengan konten-konten kebencian. Dua kelompok besar yang dibongkar
terdiri dari jaringan Saracen dan Muslim Cyeber Army (MCA). Dalam pembatasan ujaran
kebencian di daring ini penegak hukum masih mengalami beberapa kesulitan. Pertama,
ambiguitas dalam menentukan kasus-kasus ujaran kebencian karena dalam beberapa
kasus tumpang tindih dengan kasus penghinaan terhadap presiden. Akibatnya, tidak jarang
terjadi perbedaan antara tuntutan yang awalnya menggunakan delik ujaran kebencian, tapi
vonis hakim menggunakan delik penghinaan terhadap presiden. Selain itu, para penegak
hukum menghadapi kesulitan tersendiri menentukan ujaran kebencian karena bahasa yang
digunakan tidak selalu gamblang.
Tulisan ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga beberapa isu penting pengananan ujaran
kebencian tidak dapat dibahas. Isu penting itu antara lain adalah model penanganan ujaran
kebencian menggunakan pendekatan non-hukum, seperti memberikan nasihat kepada
pelaku tentang akibat hukum dari ujaran kebencian dan dampak negatifnya bagi kerukunan
dan stabilitas sosial. Selain itu, isu penting lain yang tidak dibahas dalam tulisan ini adalah
strategi pencegahan oleh Polri yang melibatkan Binmas dan Polmas serta stakeholder lain di
masyarakat melalui pendekatan penyadaran dan pendidikan. Tulisan ini merekomendasikan
penelitian selanjutnya dapat mengungkap isu ini karena dapat memberikan kontribusi yang
positif bagi peningkatan pengetahuan tentang penanganan ujaran kebencian di masa depan.
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Indonesia masih menghadapi tantangan serius peningkatan kasus-kasus siar kebencian
keagamaan. Dalam Satu Dekade Laporan KBB WF 2009-2018, Indonesia menghadapi total
192 tindakan siar kebencian yang dilakukan aktor non-negara. Kasus ini menempati peringkat
kedua dalam jenis pelanggaran KBB tertinggi setelah jenis intimidasi.
Tren serupa juga tergambar dalam laporan Kepolisian RI periode 2017. Institusi ini mencatat
total kasus siar kebencian secara umum di tahun itu mencapai 3.325 kasus. Angka ini naik
44,99% dari tahun yang berjumlah 1.829 kasus. Dari 3.325 kasus, Polri mengklaim telah
menyelesaikan 2.018 kasus. Pada 2017, jenis siar kebencian terbanyak adalah penghinaan,
sebanyak 1.657 kasus, naik 73,14% dibanding 2016. Jenis terbanyak kedua kasus perbuatan
tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus dan pencemaran nama baik sebanyak 444
kasus (Detik.com, 2017).
Masih merebaknya gejala ini memantik sebuah pertanyaan serius, apakah Indonesia tengah
meniti jalan menuju wajah Indonesia yang semakin intoleran dan menjauh dari klaim Indonesia
sebagai negara moderat dan toleran (Rogers, 2017).
Fenomena menguatnya siar kebencian bukan hanya dihadapi Indonesia. Banyak negara di
berbagai benua menghadapi tantangan serupa. Khusus kebencian berbasis dalam jaringan
(online), HateBase, sebuah situs yang mendata siar kebencian online dunia menunjukkan
tantangan ini. Dari bulan ke bulan, kasus-kasus ini terus mengalami peningkatan. Situs ini
telah mengumpulkan lebih dari 3.600 istilah berisi siar kebencian dari 95 bahasa di lebih dari
170 negara (Hatebase, 2020).
Jaringan teroris internasional berhasil memanfaatkan kebencian sebagai materi utama
untuk mengampanyekan ideologi, menarik para pendukung, dan merekrut pelaku teroris
baru. Dengan memanfaatkan media sosial beragam platform, Negara Islam Irak dan Suriah
(NIIS) misalnya mampu menjangkau dukungan lebih dari 18 ribu pengikut dari 90 negara.
Organisasi ini mendistribusikan ribuan video bukan hanya tentang kebencian terhadap
kelompok yang menjadi musuh mereka, tetapi juga keindahan dan keunggulan kehidupan
khilafah mereka (Fadhli, 2016).
Laporan Riset Pew Research Center sepanjang 2007-2017 menunjukkan tren peningkatan
permusuhan sosial di tingkat global. Peningkatan paling tinggi terjadi di benua Amerika,
Eropa, dan Afrika Sub Sahara. Pada umumnya korban permusuhan di negara-negara Eropa
dan Amerika adalah umat Islam dan Yahudi (Pew Research Center, 2019). Khususnya kawasan
Asia Tenggara, sejumlah negara menunjukkan meningkatkan ketidaksukaan dan kebencian
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kepada komunitas agama atau keyakinan minoritas tertentu. Sentimen anti-Muslim yang
ditujukan untuk komunitas Rohingya di Myanmar meningkat. Begitupun dengan sentimen
anti-Cina dan anti-Ahmadiyah di Indonesia.
Tahun-tahun sebelum 2007, dunia menyaksikan pula meningkatnya ketegangan akibat
kebencian dan kasus-kasus terkait agama. Misalnya kasus Jylland Posten di Denmark, video
Innocence of Muslim dan Fitna di Belanda, atau pembakaran al-Quran di Amerika. Insideninsiden itu bahkan memicu aksi demonstrasi di luar negera-negara dan sebagian berakhir
dengan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban Jiwa (George, 2017).
Dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia, praktik siar kebencian sulit dihilangkan,
namun dapat dikurangi. Keragaman latar belakang warga tanpa keinginan kuat untuk saling
mengenal antar mereka menyebabkan lahirnya prasangka buruk. Masalahnya semakin parah
ketika fakta yang tidak ideal ini menjadi bahan politisasi demi mencapai kepentingan politik,
sosial, atau ekonomi.
Bobot kasus-kasus siar kebencian ini semakin kompleks ketika dijustifikasi alasan-alasan
keagamaan yang bagi para pemeluknya sering kali menyentuh aspek terdalam: iman. Pada saat
bersamaan, agama juga menjadi isu penting karena sering kali menjadi institusi yang menyerang
demokrasi dan institusi-institusi sekuler, termasuk dengan praktik-praktik siar kebencian.
Tinggi-rendahnya kejahatan dalam angka memang belum tentu menggambarkan kadar
dan dinamika kebencian di tengah masyarakat. Untuk mengetahuinya secara tepat,
diperlukan usaha-usaha menangkap interaksi yang muncul dan tren perilaku siar kebencian
keagamaan yang terjadi.
Studi ini berpandangan jika praktik siar kebencian keagamaan yang terus merebak merupakan
hasil dari meningkatnya praktik-praktik politisasi atau pelintiran kebencian keagamaan (Zürn,
2014; George, 2017). Seperti temuan studi ini, dibanding periode kedua SBY, siar kebencian di
era Jokowi mengalami peningkatan hampir seratus persen. Sepanjang lima puluh bulan sejak
November 2014-Desember 2018, Indonesia menghadapi total 102 tindakan siar kebencian.
Di masa SBY sebanyak 59 tindakan.
Sementara itu, di era globalisasi dengan perkembangan pesat informasi dan interaksi antar
warga dunia, ancaman siar kebencian tampaknya tak bisa dihindari. Siar kebencian tampaknya
akan menjadi fenonemena disrupsi yang mau tidak mau dilalui masyarakat dan negaranegara yang memiliki ragam etnis, ras, agama, dan asal usul. Jika begitu situasinya, langkah
paling pragmatis yang mungkin ditempuh adalah bahwa setiap orang harus bisa hidup
dengan fenomena kebencian (living with hate), sembari mencari cara untuk mengatasinya.
Kenyataannya, melalui proses tertentu, manusia bisa mengubah kebencian itu menjadi rasa
cinta politik (political love) (Taube, 2019).
Usaha-usaha mengatasi tren siar kebencian terus dilakukan dan dicoba. Namun kenyataannya
kasus-kasus siar kebencian terus meningkat. Sebagian negara mengambil pendekatan hukum
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untuk membatasi siar kebencian. Tetapi, pendekatan ini juga dianggap mengandung sejumlah
kelemahan, harus diterapkan secara tepat dan komprehensif mengingat kompleksitas
masalah ini yang sering terkait dengan aspek-aspek yang jarang terpikirkan sebelumnya.
Selain dianggap berisiko membatasi kebebasan berekspresi atau menjadi alat menekan
pihak-pihak yang kritis kepada penguasa.
Tantangan penanganannya juga sering dihadapkan pada keterhubungan kasus ini dengan
agama dan politik. Usaha mengatasi dan menjawab masalah ini seringkali dihubungkan
dengan sentimen politik dan hubungan antar kelompok agama. Karena itu penegakan hukum
yang pada awalnya bertujuan demi meredam ketegangan justru menimbulkan riak dan
gejolak baru di masyarakat.
Kajian ini secara khusus hendak menjawab pertanyaan mengapa penanganan hukum
terhadap pelaku kasus-kasus siar kebencian keagamaan di Indonesia belum berhasil
menekan peningkatan kasus-kasus tersebut? Langkah-langkah apa yang seharusnya bisa
dilakukan untuk menekan kasus-kasus tersebut?
Studi ini membatasi hanya mendiskusikan dan mengkaji kasus-kasus siar kebencian keagamaan,
terutama yang dicatat dalam Laporan KBB WF dalam satu dekade, yaitu 2009-2018.

Metodologi
Studi ini menjadikan Laporan Tahunan KBB Wahid Foundation 2009-2018 sebagai data
utama. Laporan tahunan KBB WF menggunakan metode berbasis peristiwa (event based
methodology). Setiap peristiwa yang dihasilkan dari laporan media massa, cetak maupun
online; laporan korban, dan laporan dari jaringan WF, dicatat dan diklasifikasi berdasarkan
waktu, jenis, aktor dan korban. Setiap tahunnya, WF melaporkan rata-rata lebih dari sepuluh
jenis tindakan pelanggaran KBB, termasuk siar kebencian.
Metode yang dipakai dalam pengelompokan ini adalah analisis isi (content analysis). Metode ini
dianggap tepat untuk menganalisis data dan informasi dalam laporan-laporan WF sepanjang
satu dekade dalam kategori-kategori tertentu.
Data-data tersebut selanjutnya diklasifikasi berdasarkan dua medium, yaitu dalam jaringan
(online) dan luar jaringan (offline). Jenis pertama dimaksudkan sebagai kasus siar kebencian
yang dilakukan melalui berbagai platform media online seperti facebook, Instagram, blog,
twitter, youtube, dan lain-lain. Sementara yang kedua, merupakan kasus-kasus yang terjadi
secara langsung atau tatap-muka. Di tengah perkembangan pesat dunia informasi, kasuskasus siar kebencian seringkali diketahui melalui platform media online.
Laporan-laporan tahunan KBB WF tidak menjadikan media sosial sebagai data pemantauan.
Kasus-kasus siar kebencian dalam jaringan akan dimasukan dalam data pelanggaran manakala
menjadi laporan korban, jaringan WF, atau dimuat media massa, cetak maupun online.
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Setelah seluruh data sepanjang satu dekade diklasifikasi, data-data tersebut selanjutnya
dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori berupa: tema, aktor, korban, tempat, dan waktu.
Kategori tema disusun berdasarkan isu atau kelompok yang paling tidak disukai sebagaimana
umum digunakan dalam survei dan penelitian tentang siar kebencian. Kategori ini digunakan
dalam dua survei WF 2017 dan 2018 tentang tren toleransi di Indonesia (WF, 2017).
Kategori aktor disusun berdasarkan kriteria yang umum digunakan dalam pemantauan
HAM, yaitu aktor negara dan non-negara. Studi ini hanya mendata dan menganalisis
aktor non-negara. Sedang aktor negara tidak menjadi bagian dari analisis ini. Aktor nonnegara selanjutnya dibagi lagi dalam dua kategori: individu dan kelompok. Aktor individu
dikelompokkan lagi berdasarkan latar belakang mereka seperti “tokoh agama”,” warga daring”
(netizen atau pengguna media sosial), “seniman”, “pengacara”, atau “guru”. Aktor yang tidak
dikenali atau tidak tersedia informasi dikategorikan sebagai “pelaku tidak teridentifikasi”.
Sementara kategori kelompok, dirinci lagi menjadi ormas keagamaan, ormas kepemudaan,
media, pelaku usaha, atau komunitas agama-agama tertentu, seperti Islam atau Kristen.
Hasil pendataan ini selanjutnya dianalisis berdasarkan periode satu dekade dan dua periode
kepemimpinan. Satu dekade dihitung sejak Januari 2009-Desember 2018. Periode SBY
dihitung sejak November 2009-Desember 2013. Sementara periode Jokowi dihitung sejak
November 2014-Desember 2018. Pelantikan keduanya dilakukan pada Oktober.
Penghitungan era SBY yang hanya Desember 2013 ditetapkan karena mempertimbangkan
data laporan KBB yang hanya sampai 2018. Jika data era SBY dihitung hingga Oktober 2014
tidak berbanding lurus dengan Era Jokowi yang hanya sampai Desember 2018. Sehingga
masing-masing menganalisis 50 bulan di era kedua pemerintahan tersebut.
Untuk memperkuat analisis, studi ini menggelar diskusi ahli untuk mendapatkan gambaran
mengenai pola, faktor, dan solusi-solusi mengatasinya. Isu siar kebencian ini mendapat
pengayaan dari diskusi ahli yang mengundang Irfan Abubakar, mantan Direktur CSRC
UIN Jakarta dan dosen UIN Jakarta. Selama ini Irfan sering diminta menjadi saksi ahli oleh
kepolisian dalam kasus-kasus siar kebencian.
Untuk melihat sejauh mana penanganan hukum kasus-kasus siar kebencian, studi ini
selanjutnya mendata kasus-kasus tersebut dalam dua kategori: ditangani dan tidak
ditangani. Kategori ditangani artinya kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan menangani kasus
dalam bentuk penyidikan, menjadikan mereka sebagai tersangka, mengadili, hingga vonis.
Sementara, kasus yang tidak ditangani ialah kasus yang tidak mendapatkan tindak lanjut
dari aparat kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dalam berbagai tahapan hukum seperti
penyelidikan, penyidikan, dan persidangan hingga vonis pengadilan. Padahal terindikasi
mengandung unsur siar kebencian. Namun, hal ini juga dapat merujuk pada tidak adanya
perkembangan kasus dari waktu ke waktu.
Kajian ini juga membagi kasus dalam tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Kategori ini
merujuk pada pertimbangan Rabat Plan of Action dan Article 19. Karena berbasis informasi
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dalam tabel, kemungkinan terdapat beberapa kasus yang tidak menyediakan informasi
penanganan kasus. Padahal kasus tersebut kenyataannya sudah ditangani.
Sepanjang pendataan dan kajian, setidaknya terdapat dua isu pokok yang muncul dalam
pendataan. Pertama, masih adanya inkonsistensi pendataan dalam beberapa tahun
laporan. Misalnya muncul dalam tahun 2009 dan 2010. Pada 2009, dalam narasi laporan
disebutkan jika pada 2009 kasus penebaran kebencian oleh non-negara sebanyak 22
tindakan. Sebanyak 20 merupakan penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/
bangsa tertentu, sedang dua berasal dari pembatasan kegiatan mirip agama lain. Ketika
diperiksa dalam kata kunci kebencian pada tabel rinci, hanya terkait lima kasus. Karena
itu kajian ini berusaha mendata ulang dan mencocokkan data dimaksud dalam laporan. Ini
juga terjadi pada 2010. Data terlihat lebih konsisten sejak 2014. Inkonsistensi juga terjadi
dalam input aktor negara dan non-negara.
Kedua, kelengkapan informasi pendataan. Masih ditemukan kurangnya informasi dalam
beberapa tabel lampiran laporan. Biasanya terkait dengan fakta pelanggaran. Contohnya
informasi tentang kasus Dodik Ikhwanto pada 2017. Informasi yang tersedia hanya menyebut
“kedapatan menyebar ujaran kebencian”. Begitupun dengan informasi dalam kasus Sri
Rahayu Ningsih tahun 2017. Informasi yang tersedia hanya menyebut ujaran berbau SARA
terhadap salah satu suku dari Sulawesi dan etnis Tionghoa, penghinaan terhadap Presiden
Joko Widodo, penghinaan terhadap berbagai partai, ormas, dan kelompok, serta konten
berbau ujaran kebencian dan hoaks.” Isi faktual unggahan tidak tersedia.
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MENDEFINISIKAN DAN MENGUKUR
SIAR KEBENCIAN KEAGAMAAN
Apa yang disebut siar kebencian berikut ukuran-ukurannya masih terus menjadi diskusi
di banyak negara (Leigh, 2011). Siar kebencian umumnya mengacu pada ekspresi yang
menganjurkan hasutan untuk menyakiti (khususnya, diskriminasi, permusuhan, atau
kekerasan) berdasarkan target yang diidentifikasi berdasarkan kelompok sosial atau
demografi tertentu mereka (Leigh, 2011).
Seperti istilah yang dipakai, siar kebencian memiliki dua komponen utama: kebencian (hate)
dan pidato (speech). Kebencian diartikan sebagai kondisi pikiran atau mental yang dicirikan
dengan emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan penghinaan, permusuhan,
dan ketidaksukaan besar terahadap kelompok sasaran tertentu. Sedang pidato diartikan
sebagai segala bentuk ekspresi yang memberikan pendapat atau ide - membawa opini atau
ide internal kepada audiens eksternal. Ekspresi ini dapat mengambil beragam bentuk dari
bentuk tertulis, non-verbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media apa
pun, termasuk internet, cetak, radio, atau televisi (Article19, 2019).
Dalam beberapa kasus, konsep ini juga sering digunakan untuk menjangkau ekspresi yang
menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi dengan asumsi bahwa hal ini dapat memicu
diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan kepada target tertentu (Gagliardone, Gal,
Alves, & Martinez, 2015).
Mengacu Pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHSP), siar kebencian merangkum
beberapa hal yaitu ajuran untuk menghasut dan ditujukan untuk melakukan permusuhan,
diskriminasi, atau kekerasan. Kebencian ini juga didasarkan pada identitas kelompok seperti
agama, ras, atau kebangsaan.
Pasal 20 20 (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.”
Istilah yang digunakan untuk menyebut siar kebencian juga beragam. Beberapa istilah lain yang
dipakai antara lain propaganda kebencian (hate propaganda), ujaran ekstrem (extreem speech),
ujaran berbahaya (dangerous speech), atau ujaran kekhawatiran (fear speech) (Boyle, 2001;
Weinstein & Hare, 2009 ; Dangerousspeech.org, 2020) Seluruh istilah ini sekali lagi merujuk
pada anjuran untuk menghasut kepada kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka.
Penerjemahan hate speech ke Indonesia juga beragam. Kebanyakan menggunakan ujaran
kebencian. Sebagian lagi memilih penebaran kebencian (Imparsial, 2015) dan siar kebencian
(Tardi, 2016). Kajian ini memilih istilah siar kebencian dengan pertimbangan lebih sejalan
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dengan penggunaan jenis pidana dalam konteks hukum Indonesia. Ia berkaitan dengan diksi
“menyiarkan”, “menyebarluaskan”, atau “pernyataan”. Menyiarkan (verspreiden) dalam KUHP
diartikan sebagai melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana)
kepada umum sehingga sesuatu tersebut diketahui oleh orang banyak (umum) (Tardi, 2016).
Sebagian kajian memang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dalam menjawab apakah
siar kebencian menjadi penyebab langsung terjadinya kasus-kasus kejahatan kebencian (hate
crime) (Lacroix, 2019). Namun tidak banyak penyangkalan untuk menyatakan jika praktikpraktik siar kebencian mengancam kehidupan sosial masyarakat, dan karenanya harus
direspons. Apakah menggunakan pendekatan hukum, sosial budaya, atau budaya menjadi
diskusi berikutnya.
Komisi Tinggi HAM PBB menjadikan isu kebencian sebagai salah satu materi utama agar
menjadi perhatian negara-negara anggota. Pada 2013, lembaga ini mengeluarkan dokumen
Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial, or Religious Hatred yang
dihasilkan dari empat workshop ahli di empat wilayah regional pada 2011 dan diadopsi para
ahli dalam pertemuan di Rabat Maroko, 5 Oktober 2012.
Dokumen Rabat ini menyebut jika kasus-kasus kebencian dan sinisme yang terjadi di
masyarakat bahkan telah mengarah pada aksi-aksi kekerasan dan korban nyawa. Dokumen
Rabat juga menjelaskan bagaimana seharusnya memidanakan siar kebencian dengan tanpa
melanggar hak dasar lainnya.
Para ahli, sebagaimana disebut dalam dokumen, sangat menyadari jika rumusan definisi dan
ruang lingkup siar kebencian sangat beragam, termasuk irisan yang ketat dengan kebebasan
berekspresi. Kesadaran itu mencerminkan perdebatan seputar konsep siar kebencian baik
dalam kajian akademis maupun hukum di berbagai kawasan.
Karena siar kebencian merupakan praktik berbahaya bagi iklim demokrasi, perdebatan
tentang konsep ini mau tidak mau masuk pula ke dalam perbincangan apakah siar kebencian
perlu dibatasi atau tidak. Sebagian berpandangan, pembatasannya dapat mengancam
kebebasan berekspresi.
Terkait perdebatan ini, banyak kajian yang menjadikan pendekatan yang dilakukan Amerika
dan negara-negara di Eropa dalam menangani siar kebencian. Amerika memiliki pendirian
perlindungan kebebasan berekspresi yang melampaui batas-batas bicara yang ditoleransi di
Eropa (Gagliardone, Gal, Alves, & Martinez, 2015).
Di Amerika Serikat, untuk menegakkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, siar kebencian
tidak didefinisikan sebagai kejahatan yang dipidana. Kejahatan hanya akan dikenakan
bagi mereka yang melakukan kejahatan rasial, seperti penyerangan, perlakuan buruk,
pembunuhan, atau vandalisme berdasarkan identitas tertentu.
Sebaliknya, sebagian besar negara di Eropa mengkategorikan ucapan kebencian sebagai
kejahatan. Jerman dan Perancis, misalnya, menggunakan pendekatan yang tidak hanya
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melarang bentuk-bentuk pembicaraan karena kemungkinan mereka mengarah pada
bahaya, tetapi juga karena konten intrinsik dari ujaran kebencian (Gagliardone, Gal, Alves,
& Martinez, 2015).

Mengukur Siar Kebencian
Untuk mengukur bagaimana memidanakan praktik siar kebencian, dokumen Rabat Plan of
Action (2013) menyebutkan enam unsur untuk menguji apakah tindakan yang disebut ujaran
kebencian harus dipidana. Enam isu ini disebut Uji Ambang Rangsangan siar kebencian
(OHCHR). Keenam alat uji itu adalah konteks, pengujar, maksud, isi dan bentuk, batasan
ujaran, dan kemungkinan, termasuk kecenderungan tinggi (OHCHR, 2013).
Keenam unsur itu: muatan hasutan kebencian; maksud hasutan kebencian; sasaran hasutan
kelompok rentan; konteks hasutan kebencian; dampak dan dampak potensial ujaran
kebencian: pelaku ujaran kebencian (OHCHR, 2013).
Dari elemen-elemen ini, terdapat sejumlah poin yang membedakan siar kebencian dengan
pidato atau tindakan kebencian lain, di antaranya dampak dan potensi kerugian lain yang
ditimbulkan dan advokasi atau anjuran kebencian. Proses itu biasanya dilakukan dengan
aktif, dari sisi frekuensi maupun substansi.
Untuk memastikan apakah satu tindakan bukan hal yang dijamin sebagai hak kebebasan
berekspresi, maka memeriksa isi dan bentuk siar kebencian merupakan komponen penting.
Analisis atas isi dan bentuk dapat mencakup hal-hal sejauh mana ujaran tersebut disebut
provokatif dan langsung; bagaimana bentuk, gaya, dan dasar argumen yang dilontarkan.
Memang siar kebencian tidak selalu harus ditujukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan (hate
crime). Di sini penting sekali melihat kemungkinan yang masuk akal di mana ujaran tersebut
dapat memicu tindakan nyata dan langsung terhadap kelompok target (OHCHR, 2013).
Usaha melihat enam elemen di atas secara ketat menunjukkan kehati-hatian dalam
meletakkan pembatasan siar kebencian sebagai langkah yang bisa saja mengancam atau
berpengaruh bagi kebebasan berekspresi seseorang. Alih-alih membatasi siar kebencian,
justru melanggar kebebasan bereskpresi.
Penjelasan Rabat Plan of Action menunjukkan pula jika tidak setiap praktik siar kebencian
harus dipidana. Ada jenis-jenis tindakan yang tidak memerlukan pemidanaan. Article 19,
organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan kebebasan berekspresi berbasis di Inggris,
mengategorikan tiga spektrum siar kebencian dan bagaimana menanganinya. Spektrum ini
dirumuskan berdasarkan dejarat bahaya yang ditimbulkan (Article19, 2019).
Di level teratas, tindakan siar kebencian harus dibatasi jika memenuhi beberapa unsur,
yaitu secara langsung melakukan penghasutan pada publik untuk melakukan kekerasan
dan diskriminasi sesuai dengan hukum pidana internasional, seperti kejahatan perang,
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penganiayaan dan genosida. Selain itu, termasuk juga kegiatan yang mengadvokasi
kebencian melalui langkah diskriminatif, permusuhan, atau kekerasan beserta propaganda
yang didasarkan atas superioritas dari kelompok ras dan etnisitas yang mencoba untuk
membenarkan serta mempromosikan tindakan diskriminasi serta kebencian rasial dalam
segala bentuk (Article19, 2019).
Di level tengah, bentuk-bentuk siar kebencian memungkinkan untuk dilarang jika tindakan
tersebut menyasar target secara individu dan dapat teridentifikasi, termasuk di dalamnya
penghinaan, serta ancaman untuk melakukan kekerasan dan penyerangan, namun tidak
menghasut orang lain untuk bertindak atau menyerang target berdasarkan karakteristik dan
identitas yang dimilikinya (Article19, 2019).
Sementara di level terbawah adalah bentuk-bentuk siar kebencian yang berekspresi
menyerang (offensive), namun dilakukan hanya atas dasar prejudice dan mengindikasikan
adanya sikap intoleran. Jenis siar kebencian ini tidak memiliki karakteristik serta dampak yang
lebih jauh seperti di level tengah. Meskipun dinilai tidak memiliki dampak serta intensitas yang
cukup kuat, namun penegakan hukum oleh negara tidak dibatasi untuk merespons tindakan
ini. Sebagai contoh adalah tindakan siar kebencian di media sosial oleh anak di bawah umur
yang tidak memiliki banyak pengikut (Article19, 2019).

Mengapa Siar Kebencian Berkembang?
Siar kebencian umumnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Setidaknya terdapat faktor
yang mendorong dan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan siar
kebencian: politik, sosial, psikologis.
Dalam psikologi sosial, siar kebencian keagamaan dilihat sebagai proses kognitif dalam
waktu yang panjang dan terlanjur diinternalisasi, bahkan telah masuk dan menyelami
unsur keyakinan dan religiusitas penganutnya sebagai justifikasi sekaligus sebagai medium
penyebaran. Kondisi ini pun diamplifikasi oleh hadirnya platform media sosial serta momen
tertentu, seperti politik, sebagai pemantik.
Sejumlah kajian menyebut jika siar kebencian lahir sebagai hasil dari proses belajar dan
pengolahan informasi yang mereka terima (Mark Walters, 2016). Tumbuhnya benci, prasangka,
dan penilaian tertentu kepada suatu kelompok berasal dari informasi yang diproses untuk
menyederhakan, mengeneralisir dan membangun stereotip terhadap kelompok tertentu
(Browns, 2017). Proses ini dapat terjadi dalam empat tahap utama, mulai dari penerimaan
informasi dalam kondisi sosial tertentu, representasi mental, manipulasi mental, hingga
penilaian (Kimberly A. Quinn, 2016).
Selaras dengan ini, Goffman secara khusus membicarakan stigma sosial juga menyebut
jika stigma lahir dari informasi yang tidak utuh yang dimiliki seseorang tentang kelompok
tertentu (Goffman, 1963). Informasi ini yang selanjutnya dapat diisi informasi lain yang
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mungkin juga salah atau berdasarkan pada pengalaman yang mereka alami. Stigma ini pada
akhirnya memengaruhi perilaku seseorang untuk suka atau tidak suka terhadap kelompok
tersebut (Tropp, tanpa tahun).
Praktik siar kebencian juga menunjukkan masalah mendasar lain di masyarakat, yairu
fenomena ketegangan dalam sebuah masyarakat (Merton, 1967). Ketegangan terjadi karena
adanya ketidaksesuaian antara nilai umum atau tuntutan yang berlaku di masyarakat dengan
kondisi atau sebagian dari anggota masyarakat tersebut. Sebagai bagian dari fenomena
kejahatan, teori ini melihat praktik siar kebencian tidak lain merupakan aksi pemberontakan,
protes, dan usaha-usaha untuk mengubah sistem. Bisa dikatakan siar kebencian menunjukkan
adanya benturan nilai dalam masyarakat (Browns, 2017).
Proses yang pada akhirnya menciptakan prasangka dan kebencian ini semakin berlangsung
cepat melalui perkembangan media sosial. Studi Neshkovska dan Trajkova mengungkapkan
jika berbagai platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan jenis
lainnya memiliki pengaruh penting terhadap perluasan ujaran kebencian. Media baru ini
menggantikan media konvensional seperti radio, SMS, pamflet, atau media cetak lain
(Zorica Trajkova, 2019).
Kajian lain juga menyebut jika kebencian merupakan bentuk ekspresi spontan dari ketakutan
dan rasa ketidakpercayaan sebagai mekanisme melindungi diri dan memperingatkan atau
meyakinkan orang lain untuk melakukan hal serupa (Bojarska, 2018). Tindakan siar kebencian
yang mereka lakukan akan menolong mereka meringankan ketegangan emosional serta
memunculkan rasa puas.
Hanya saja banyak fakta menunjukkan jika kasus-kasus siar kebencian bisa sangat meningkat
dalam momen-momen tertentu, seperti momen politik atau momen isu internasional yang
sangat berpengaruh. Padahal kebencian dan ketegangan yang ada sebagai gejala sosial tetap
tidak berkurang dalam masyarakat.
Dari kenyataan ini, sejumlah kajian lahir demi menjawab fenomena tersebut. Salah satunya
dikembangkan Cherian George (2017). Ia berusaha menentang pandangan dan pernyataan
yang menyebut jika aksi-aksi kekerasan akibat kebencian di sejumlah negara yang ditelitinya
sebagai fenomena benturan peradaban atau hal yang dipicu karena doktrin agama. Sebaliknya,
hal yang paling jelas dapat dilihat menurutnya adalah bahwa kekerasan itu tidak lain sebagai
pertunjukan yang sengaja dibuat wirausahawan politik demi meraih kekuasaan tertentu.
Mereka memanfaatkan sentimen agama masyarakat dan mendorong pengekspresian
kehendak massa, untuk memobilisasi ke arah tujuan-tujuan anti-demokratis (George, 2017).
Dalam istilah bermiripan yang digunakan dalam analisis WF disebut pula sebagai praktik
politisasi kebenciaan. Dalam kajian Zurn, praktik politisasi itu setidak-tidaknya berisi tiga
hal, yaitu peningkatan kesadaran (rising awareness), mobilisasi (mobilization), dan kontestasi
(contestation) (Zürn, 2014).
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Seperti George, politisasi dalam pandangan Zurn selalu mengandaikan subyek atau aktoraktor aktif atau yang disebut dengan agen politisasi (agents of politicization). Mereka bisa
individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam proses politik, seperti politisi, pakar,
dan perwakilan kepentingan, atau mereka yang berada dalam posisi mengatur proses
politik (Zürn, 2014). Menurut Andrew Fenton Cooper, professor ilmu politik pada Universitas
Waterloo Ontario Kanada, dalam Celebrity Diplomacy (2007), kadang-kadang selebriti juga
bisa menjadi agen politisasi: misalnya, selebriti dapat memperkenalkan hal-hal tertentu ke
dalam ruang politik atau membawa intervensi politik.
Tren ini bukan sesuatu yang ajeg atau stagnan. Naik turunnya tren ini umumnya berhubungan
dengan pertalian antara aktivisme agen-agen politisasi, kesadaran publik, dan momenmomen politik yang tersedia. Dapat dipahami mengapa kasus-kasus siar kebencian
sebagaimana digambarkan dalam laporan WF meningkat jelang momen-momen politik
seperti pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur, atau presiden dan wakil presiden.

Mengatasi Siar Kebencian Keagaman
Meski perumusan apa yang dimaksud dengan siar kebencian terus menjadi perdebatan, tetapi
pada umumnya kajian akademis dan pandangan pemerintah di sejumlah negara sepandangan
bahwa siar kebencian dapat membahayakan kehidupan demokrasi, karenanya perlu
direspons. Jika diringkas, kajian untuk merespons praktik-praktik ini dapat dikelompokkan
dalam dua pandangan utama. Pertama, pendekatan lewat hukum formal. Kedua, pendekatan
non-hukum atau pendekatan budaya (Gagliardone, Gal, Alves, & Martinez, 2015).
Kelompok pertama berpandangan pembatasan lewat hukum oleh pemerintah merupakan
langkah strategis memberi efek jera dan dengan demikian dapat menurunkan angka-angka
kekerasan. Seperti disebut sebelumnya, pendekatan ini digunakan sebagian besar negaranegara di Eropa. Seperti Jerman, Inggris menetapkan pidato kebencian yang dilakukan langsung
(offline) atau melalui dunia maya dinyatakan sebagai pelanggaran pidana dengan hukuman
tertentu mulau dari penjara, kerja sosial, atau pembatasan jam malam pada pelaku remaja.
Di Australia, batasan perilaku yang didefinisikan sebagai ucapan kebencian berbeda di setiap
negara bagian. Hampir mirip dengan Inggris, Australia pada umumnya juga menerapkan
hukuman dalam bentuk denda dan hukuman penjara dengan durasi enam hingga empat
belas tahun, tergantung tingkat keparahan kasus.
Lain lagi dengan Rusia. Negara ini memberikan cukup banyak denda bagi pelaku, dari
300.000 hingga 500.000 rubel, pengurangan gaji atau sumber penghasilan lain hingga 3
tahun, pekerjaan sosial selama setahun, membatasi jenis pekerjaan dan posisi atau kegiatan
tertentu selama tiga tahun, penjara dua hingga lima tahun. Dari contoh-contoh dari beberapa
negara di atas, dapat terlihat jika hukuman selain penjara mulai diterapkan pada kasus-kasus
ujaran kebencian, meskipun mayoritas masih menggunakan hukuman penjara.
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Namun, pendekatan ini mulai mendapat kritik. Pembatasan lewat hukum atau menghukum
para pelaku justru rentan terjebak pada pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan beragama.
Tindakan penghukuman ini dapat menghukum perilaku yang sebetulnya tidak perlu dibatasi.
Pendekatan ini dipilih Amerika. Ujaran kebencian tidak dibatasi. Tindakan yang dipidana
adalah ketika sudah dilakukan dalam bentuk kejahatan rasial, seperti penyerangan, perlakuan
buruk, pembunuhan atau vandalisme berdasarkan identitas tertentu.
Regulasi terhadap ujaran kebencian berangkat dari pandangan yang membayangkan
dirinya hanya untuk menegakkan norma-norma alami yang ada di masyarakat yang
baik. Namun, mereka dianggap alpa bahwa hukum selalu benar-benar menegakkan
kepentingan kelompok dominan yang mengendalikan isi hukum. Dengan kata lain regulasi
ini justru diterapkan demi membungkam kritisisme terhadap penguasa, kalau tidak, kepada
kekuasaan-kekuasaan yang dominan seperti terjadi dan dilakukan rezim Apartheid di Afrika
Selatan (Post et al., 2009).
Selain itu, pendekatan “murni hukum” ini bisa membuat kita terlewat memahami bagaimana
masyarakat berkembang melalui kontestasi dan ketidaksepakatan. Meksipun siar kebencian
merupakan ekspresi yang rendah dan bersifat ofensif, tetapi bisa menjadi jendela untuk
melongok berbagai ketegangan dan ketidaksetaraan yang telah mengakar dalam masyarakat
yang harus mereka atasi dengan cara melampaui masalah-masalah hukum dan sekedar
ekspresi (Gagliardone, Gal, Alves, & Martinez, 2015). Untuk mengatasinya, langkah-langkah
yang tidak kalah strategis adalah adalah menyasar materi-materi yang menopang siar
kebencian, yaitu stereotip, keyakinan sosial, prakonsepsi budaya (Skuse & Rodger, 2013).
Di sini pentingnya pendekatan-pendekatan non-hukum atau langkah-langkah sosial. Langkah
ini bisa dilakukan dalam beragam aksi, dari melakukan pemantauan dan diskusi tentang siar
kebencian, memobilisasi masyarakat sipil merespons siar kebencian, melobi perusahaanperusahaan, dan melakukan konter narasi melalui media dan literasi informasi (Gagliardone,
Gal, Alves, & Martinez, 2015).
Beberapa aksi pemantauan di Eropa antara lain dilakuan No Hate Speech Movement yang rutin
mempublikasikan kasus-kasus siar kebencian. Di Amerika terdapat Anti Defamation League
(ADL) dan National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) yang juga
melaporkan praktik kejahatan kebencian. Hasil dari pelaporan gerakan-gerakan seperti ini
kemudian digunakan untuk melobi tokoh-tokoh politik berpengaruh (Ahnaf & Suhadi, 2014).
Belakangan berkembang pula pendekatan yang berusaha mengatasi siar kebencian dengan
menawarkan jalan yang mengkombinasikan pendekatan hukum dan non-hukum. Kajian
Simon Thompson (2012) tentang penerapan UU kebencian keagamaan dan rasial di United
Kingdom (UK) tahun 2006 termasuk dalam kelompok ketiga. Ia berargumen usaha membatasi
ujaran kebencian tanpa mengancam prinsip kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama
usaha-usaha pendekatan sosial untuk menerima beragam perbedaan dapat dilakukan
(Thompson, 2012).
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Kajian ini berusaha memperkuat pendekatan ketiga ini. Kajian ini menunjukkan jika
penerapan hukum yang tidak ketat terhadap praktik-praktik siar kebencian keagamaan yang
wajib dibatasi menyebabkan pembatasan yang keliru dan tidak berhasil menghilangkan
kebencian dari pelaku, bahkan semakin memperluas kebencian di kalangan masyarakat
rentan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan
memiliki pengalaman yang utuh, sementara pemidanaan dan penghukuman belum cukup
meluruskan pemahaman mereka.

Konsep-konsep Kunci
Siar
Secara kebahasaan, “siar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) berarti meratakan
ke mana-mana; memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya);
mengumumkan (berita dan sebagainya); menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat,
paham, agama, dan sebagainya); menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan
sebagainya); mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya) melalui radio.
Definisi ini sejalan dengan penjelasan kata siar dalam jenis pidana dalam konteks hukum
Indonesia. Ia berkaitan dengan diksi “menyiarkan”, “menyebarluaskan” atau “pernyataan”.
Menyiarkan (verspreiden) dalam KUHP diartikan sebagai melakukan perbuatan dengan
menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum sehingga sesuatu tersebut
diketahui oleh orang banyak (umum) (Tardi, 2016).

Kebencian
Kata kebencian sering juga dikaitkan dan kadang dipertukarkan dengan jenis emosi lain
kemarahan (anger) dan takut (fear). Padahal keduanya dapat dibedakan dengan kebencian
(hatred) meskipun memiliki sifat yang beririsan, yaitu emosi negatif. Bisa dikatakan kemarahan
dan takut hanya sebagian emosi yang terdapat dalam kebencian (Fletcher, 1993).

Siar Kebencian
Beberapa ahli mengartikan siar kebencian sebagai tindakan verbal, komunikatif, dan simbolik
yang memiliki intensi untuk mengekspresikan rasa ketidaksukaan kepada kelompok atau
seseorang berdasarkan keanggotaan atau identitas kelompoknya (Agneta Fischer, 2018;
Thompson, 2012).

Siar Kebencian Keagamaan
Siar kebencian keagamaan dipahami sebagai bentuk pidato dan penyiaran yang melakukan
hasutan kebencian atas dasar agama atau keyakinan terhadap sasaran sebagai korbannya.
Praktik ini juga dapat dilihat dari konteks agama dan keyakinan para pelaku siar kebencian
yang menjadi sumber dan memotivasi dalam melakukan hasutan kebencian terhadap orang
lain yang berbeda latar belakang, seperti jenis kelamin atau orientasi seksual (Howard, 2018).
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KEBENCIAN KEAGAMAAN
DI INDONESIA
Seperti negara-negara lain di berbagai kawasan, Indonesia juga menghadapi tantangan
meningkatnya kasus-kasus ujaran kebencian keagamaan. Pada 2017, Polri mencatat total
sebanyak 3.325 kasus siar kebencian, termasuk terkait dengan isu keagamaan. Jumlah ini
naik 44,99% dari tahun 2016 yang berjumlah 1.829 kasus. Jenis siar kebencian terbanyak
merupakan penghinaan, sebanyak 1.657 kasus. Jenis terbanyak kedua kasus perbuatan
tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus dan pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus
(Detik.com, 2017).
Laporan KBB WF sejak 2009-2018, juga menunjukkan tren peningkatan kasus-kasus siar
kebencian. Dalam satu dekade tindakan siar kebencian oleh aktor non-negara mencapai total
192 tindakan. Jenis ini menempati posisi kedua tertinggi dari jenis-jenis pelanggaran KBB.
Kebanyakan korban merupakan kelompok minoritas agama dan keyakinan di Indonesia dan
sekaligus menjadi korban kejahatan kebencian (hate crime). Sejumlah komunitas itu antara
lain Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Syiah Sampang, Gafatar, dan komunitas gereja,
mereka yang dituduh pendukung PKI, dan sejumlah komunitas lain yang dituduh sesat.
Berdasarkan Survei WF pada 2016 dan 2017, terdapat sepuluh kelompok paling tidak disukai
di Indonesia. Mereka adalah Komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, Cina, Wahabi, Katolik
dan Budha (WF, 2017).
Kebencian terhadap kelompok-kelompok tersebut, tidak terjadi tiba-tiba. Ia lahir dalam
proses yang cukup panjang dan tampaknya terwariskan hingga hari ini setidaknya dalam
dua jalur: kebijakan negara dan proses sosial di masyarakat. Berikut ini beberapa konteks
mengenai isu-isu penting.

Aliran Sesat
Pasca reformasi, korban akibat tuduhan sesat menjadi isu utama dalam konteks keberagamaan
di Indonesia. Laporan Satu Dekade KBB WF menyebut korban kelompok akibat tuduhan sesat
menjadi korban terbanyak baik oleh tindakan pelanggaran negara maupun negara. Oleh
tindakan negara korban kelompok terduga sesat mengalami 392 tindakan dan oleh nonnegara sebanyak 397 tindakan. Tiga kelompok teratas adalah JAI, Syiah, dan Gafatar.
Pada 28 Juli 2005, MUI mengeluarkan Fatwa No. 11/MunasVII/15/2005 tentang Aliran
Ahmadiyah. Terdapat tiga Keputusan dalam fatwa ini. Dua di antaranya berupa penegasan
Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan Ahmadiyah berada di luar Islam,
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sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari
Islam) dan mewajibkan pemerintah melarang penyebaran Ahmadiyah di seluruh Indonesia
dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya (MUI, 2005).
Fatwa ini keluar beberapa minggu setelah insiden serangan terhadap Kampus Ahmadiyah
Parung Bogor, 15 Juli 2005. Massa merusak dan membakar sebagian gedung. Ketika itu
sejumlah pejabat juga sudah berkumpul di lokasi (Hamdi, 2007).
Seperti disebut dalam pertimbangan fatwa, alasan kesesatan Ahmadiyah merujuk Keputusan
Majma’ al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II
di Jeddah, Arab Saudi, pada 10-16 Rabi’ al-Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985 M tentang
Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai
Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah
murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath’i (pasti) dan disepakati
oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir (Wahid
Institute, 2009). Tidak seperti fatwa yang keluar di era Soeharto, fatwa di era reformasi ini
kerap dipakai untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap komunis JAI.

Komunis
Salah satu insiden utama terkait isu komunisme adalah peristiwa 30 September 1965. Enam
jenderal dan dua perwira menengah dibunuh dalam peristiwa ini. Banyak versi berkembang
mengenai pihak yang bertanggung jawab. Salah satunya ditujukan pada Partai Komunis
Indonesia. Pemerintahan Soeharto mempopulerkannya dengan istilah Gerakan 30 SPKI.
Istilah ini menegaskan jika peristiwa itu dilakukan PKI. Sumber lain menyebut hal itu hanyalah
cara Orde Baru mendiskreditkan PKI (Birks, 2006).
Setelah peristiwa ini, Soeharto melakukan penangkapan dan pembantaian besar-besaran
kepada mereka yang diduga terlibat PKI. Sejumlah sumber menyebut jumlah korban terbunuh
dan hilang berbeda-beda. Sejumlah organisasi korban dan NGO, baik dalam dan luar negeri,
menyebut jika jumlahnya sekitar 1 juta orang. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965
(YPKP 65), organisasi korban peristiwa 1965, mendapatkan data per Oktober 2019 yang
menemukan 346 lokasi kuburan massal korban Tragedi 1965 di berbagai daerah di Indonesia
(Komnas HAM, 2019).
Setahun sesudah itu, MPRS mengeluarkan ketetapan Nomor 25 Tahun 1966 tentang
Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sejak peristiwa itu, mereka yang diduga
terlibat PKI termasuk keturunan mereka banyak mengalami diskriminasi.
Orde Baru membuat kebijakan dan istilah untuk mengawasi dan mengontrol mereka yang
dianggap terlibat PKI. Misalnya istilah eks-tapol, tidak bersih lingkungan, tidak bersih diri,
terlibat G30 SPKI, dan kebijakan listus (penelitian khusus) (Heryanto, 2006). Karena alasan
diskriminatif, ketika menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid pernah mewacanakan mencabut
aturan ini dan mendapat banyak tentangan. Hingga kini aturan tersebut belum dicabut.
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Paska reformasi, isu PKI atau komunis masih bermunculan. Isu ini sering pula dipakai ormasormas tertentu untuk menstigma organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pemulihan
hak-hak korban 1965. Isu ini juga dipakai untuk menstigma kelompok lain yang berbeda.
Mereka yang disematkan sebagai komunis diidentikkan sebagai anti-Islam dan anti-tuhan.
Menjelang Pilpres 2019, Presiden Jokowi ikut menjadi korban stigma ini. Di hadapan peserta
Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri di Jakarta Selatan, 7 Desember
2018, ia kembali mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya bukan PKI. Menurutnya, ia selama ini
diam menanggapi isu dan fitnah tersebut. Tetapi karena masyarakat mulai mempercayainya,
ia harus meresponsnya (Kompas, 2018).
Pada tahun 2014, ketika pertama kali Jokowi menyalonkan diri menjadi presiden, isu ini juga
muncul. Salah satunya diangkat tabloid Obor Rakyat pada Mei 2014. Dalam tabloid ini, Joko
Widodo disebut bukan putra dari Widjiatno Notomihardjo melainkan putra salah seorang
tokoh PKI bernama Oey Hong Leong. Dia juga disebut-sebut memiliki nama baptis: Hubertus
Handoko (Historia, 2019).

Siar Kebencian dan Kejahatan Kebencian di Indonesia
Seperti telah disebutkan, di Indonesia siar kebencian diyakini sebagai praktik bermasalah dan
karena itu perlu ditangani. Sebagian juga melihat bahwa siar kebencian menyumbang kasuskasus kejahatan kebencian (hate crime).
Menurut kajian CSRC UIN Jakarta 2016, umumnya kejahatan kebencian yang menimpa mereka
diawali dengan serangkaian aksi-aksi siar kebencian. Kekerasan yang dialami anggota JAI di
Lombok, Kuningan, Cikeusik, Pandeglang, dan Bangka pada umumnya diawali serangkaian
siar kebencian. Manifestasi kebencian yang terjadi di era SBY itu muncul dalam beragam
bentuk, dari prasangka, pelabelan, provokasi kebencian, hingga ancaman nyata. Berbagai
bentuk siar kebencian itu disebarkan melalui berbagai medium, terutama media digital dan
internet (CSRC UIN Jakarta, 2016).
Di Era Soeharto, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyesatan Ahmadiyah terjadi. MUI
mengeluarkan fatwa sesat pada 1980. Sejumlah data juga merekam penyesatan terhadap
mereka di era sebelum kemerdekaan. Menariknya, kasus-kasus kejahatan kebencian tidak
banyak terjadi.
Di era Jokowi, siar kebencian juga mendorong lahirnya kekerasan seperti yang terjadi dalam
kasus JAI di Bangka dan beruntung bisa dicegah (Januari 2016); pembakaran masjid di
Tolikara, Papua (Juli 2015), pembakaran gereja-gereja di Singkil, Aceh (Oktober 2015). Dalam
kasus-kasus ini, berbagai siar kebencian yang sistematis mendahului peristiwa-peristiwa
kekerasan komunal tersebut (Abubakar, 2020).
Sejumlah nama individu yang menjadi korban siar kebencian di era ini antara lain Meiliana
warga Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada 2012, Sumarna yang menjadi pimpinan Tijaniyah
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Mutlak menjadi korban siar kebencian karena dianggap sesat. Ia sendiri akhirnya bernasib
sama dengan Meiliana, menjadi terpidana dengan pasal 156a KUHP.
Dari tokoh publik, sejumlah nama yang tercatat antara lain Basuki Thahaja Purnama, tokoh
keturunan etnis Tionghoa beragama Kristen. Nama-nama lainnya antara lain Herawati
Boediono, isteri Wakil Presiden Boediono; Ani Yudhoyono, isteri Presiden SBY; dan Presiden
Jokowi. Umumnya mereka menjadi korban dalam momen-momen politik seperti pilkada
dan pilpres.

Regulasi Siar Kebencian
Indonesia memang memilih jalan negara-negara Eropa yang menetapkan hukuman bagi
para pelaku siar kebencian dalam sejumlah regulasi. Berdasarkan SE Kapolri, dasar hukum
penanganan siar kebencian menurut versi kepolisian adalah KUHP, UU No. 11 tahun 2008
tentang ITE, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No.
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Pasal-pasal dalam KUHP yang dirujuk SE Kapolri adalah Pasal 130, 311, 156, 156a, 157.
Dua pasal pertama (Pasal 130 dan 311), berisi tentang penghinaan dan pencemaran nama
baik. Pasal 156 KUHP berisi larangan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap
suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal 156a berisi larangan permusuhan,
penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Selain peraturan perundang-undangan ini, terdapat UU lain yang juga mengatur larangan
praktik ini: UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum, UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, UU No. 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Imparsial, 2015).
Pasal 6 huruf e UU No. 9 Tahun 1998 mewajibkan mereka yang menyampaikan pendapat di
muka umum untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Penjelasan pasal ini
menyebut yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan,
kebencian, atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan.
Pasal 20 ayat (2) KIHSP menyatakan “segala jenis anjuran kebencian kebangsaan, rasial,
atau religius yang mengandung hasutan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan patut
dilarang oleh hukum.”
Seperti disinggung sebelumnya, Rabat Plan of Action merupakan salah satu instrumen
penting untuk mengatasi kasus-kasus siar kebencian. Pada 27 Maret 2012, Majelis
Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 66/167 tentang memerangi intoleransi, stereotip
negatif, stigmatisasi, diskriminasi, dan hasutan yang mengakibatkan kekerasan. Resolusi
ini menegaskan sikap Dewan HAM PBB yang menentang advokasi kebencian keagamaan
yang mendorong tindak diskriminasi, kekejaman atau kekerasan, baik yang melibatkan
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penggunaan media cetak, audiovisual, elektronik ataupun media lain apapun. Dewan HAM
selanjutnya mendesak negara-negara anggota PBB mengadopsi aturan menghukum para
pelaku advokasi kebencian.
Di tingkat regional, terdapat pula beberapa instrumen, di antaranya Piagam ASEAN Pasal 2
ayat (2) huruf i dan Deklarasi HAM ASEAN Pasal 2 dan 22 yang pada dasarnya menuangkan
prinsip-prinsip terutama DUHAM 1948.
Meski peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup jelas mengatur larangan siar
kebencian, tetapi terdapat beberapa problem mendasar yang memengaruhi penerapan
hukum dan ancaman melanggar hak berekspresi dan beragama.
Problem itu antara lain dimasukkannya Pasal 310 dan 311 sebagai pasal menghukum siar
kebencian. Seharusnya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik ini tidak dimasukkan
(Fadhli, 2016). Pasal ini tidak menyasar identitas spesifik seperti ras, agama, suku, atau
orientasi seksual. Pasal penghinaan dapat dikategorikan sebagai siar kebencian jika tindakan
itu di antaranya menghina atau mencemarkan seluruh komunitas yang disasar atau
menggunakan slogan yang mengingkari keberadaan komunitas tersebut (Brown, 2015).
Problem lainnya adalah dimasukkannya pasal penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP.
Pasal ini dinilai pasal karet karena tidak memiliki unsur pidana yang jelas. Sejak 19982011, sebanyak 120 orang sudah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan penodaan
agama. Mereka umumnya para pemimpin dan pengikut kelompok minoritas agama atau
sekte tertentu yang dianggap menyimpang (Crouch M. A., 2011). Laporan satu dekade WF,
menyebut terdapat lebih dari 125 kasus pemidanaan yang terjadi, baik terlapor, terdakwa,
hingga yang sudah jatuh vonis.
Pada 2009, sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil mengajukan uji materi UU No.
1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
(Wahid Institute, 2010). Para penggugat menyatakan aturan tersebut bersifat karet dan
tidak memiliki ukuran jelas. Aturan ini menghukumi penafsiran seseorang yang seharusnya
dilindungi konstitusi. Mereka juga menilai UU Penodaan Agama tersebut bertentangan
dengan prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law), hak kebebasan beragama,
meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan untuk
bebas dari perlakuan diskriminatif (Wahid Institute, 2010; Margiyono, Muktiono, Rumadi,
& Irianto, 2010).
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan gugatan ini. Mahkamah Konstitusi juga
menolak tiga uji materi terhadap UU ini. Pada 2012, lima orang mengajukan uji materi
Pasal 156a KUHP. Salah satu dari lima orang itu adalah Tajul Muluk, pimpinan komunitas
Syiah Sampang yang juga dihukum lima tahun penjara akibat Pasal 156a KUHP (Mahkamah
Konstitusi, 2013).
Empat tahun berikutnya, sembilan anggota Ahmadiyah dari berbagai daerah menyatakan
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jika hak-hak konstitusional mereka terlanggar karena kesulitan beribadah dan masjid milik
Ahmadiyah disegel, dirusak, bahkan dibakar. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut.
Mahkamah Konstitusi beralasan putusan itu sejalan dengan putusan putusan MK No. 140/
PUU-VII/2009 (Mahkamah Konstitusi, 2018). Begitupun gugatan dua mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa. Seperti
anggota Ahmadiyah, dalam putusan MK No. 76/PUU-XVI/2018, MK juga menolak gugatan
tersebut. Keputusan ini dibacakan pada 13 Desember 2018 (Konstitusi, 2018).
Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Wahid Foundation, Amnesty International,
Setara Institute, HRWG, ILRC, dan Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KAKB
UI) mendesak diberlakukannya moratorium terhadap pasal ini (Sihombing, Pultoni, Aminah,
& Roziqin, 2012; Republika.co.id, 2018). Artinya, pasal ini memang masih ada dan belum
dihapus, namun tidak digunakan. Karena moratorium, pasal yang menganggur semacam ini
disebut juga sebagai “surat mati” (dead letter).
Beberapa standar HAM internasional seperti Rabat Plan of Action dan Komentar Umum
Komite HAM PBB Nomor 34 mendorong agar pasal penodaan dihapus. Beberapa alasan
antara lain karena pasal ini sering diterapkan untuk mencegah dan menghukum ekspresi
kelompok minoritas atau pandangan-pandangan yang kontroversial. Pasal ini sering pula
dipakai untuk membatasi ekspresi dan pendapat penganut kelompok agama minoritas dan
ateis atau nonteis.
Pengaturan siar kebencian untuk kasus-kasus di media daring dalam UU ITE, khususnya Pasal
28 ayat (2) belum menggambarkan kerangka hukum anti siar kebencian yang komprehensif.
Aturan ini tidak didukung dengan norma-norma hukum yang jelas mengenai definisi, detail
tindakan, mode penyelesaian, dan otoritas terkait (Fadhli, 2016).
Ketiadaan daya dukung normatif tersebut, di antaranya melahirkan banyak korban dari
kelompok minoritas atau individu yang dianggap menodai agama atau menghina agama.
Menurut Laporan Satu Dekade WF, setidaknya terdapat 14 individu atau kelompok yang
dilaporkan atau dihukum dengan UU ITE.

Pencegahan dan Penanganan Siar Kebencian
Respons Pemerintah
Dengan alasan praktik siar kebencian berbahaya dan berpotensi memecah bangsa, beragam
respons dilakukan. Respons itu datang dari aktor negara, masyarakat sipil, dan korporasi.
Pemerintah Joko Widodo terlihat lebih aktif merespons kasus-kasus ini ketimbang Susilo
Bambang Yudhoyono. Tahun awal masa pemerintahannya, pemerintah melalui Kapolri
Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan
Ujaran Kebencian (Hate Speech) (Wahid Institute, 201). Aturan yang ditandatangani 8
Oktober 2015 tersebut menjelaskan definisi ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran
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kebencian, medium ujaran kebencian, dan peraturan perundang-undangan yang dipakai
untuk merespons ujaran kebencian.
Seperti dinyatakan Kapolri, aturan ini ditandatangani karena dilatarbelakangi berbagai kasus
kekerasan keagamaan di Indonesia (Gunawan, 2017). Sejumlah kasus yang disebut adalah
kasus Syiah Sampang, Cikeusik, Tolikara dan Aceh Singkil. Kapolri juga menerima kritik
publik yang menilai polisi di wilayah-wilayah tersebut tidak efektif menangani perkara yang
seharusnya dapat dicegah (Kompas.com, 2015).
Dua tahun sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan ke
Bandung, Surabaya, Makassar, dan Banten untuk menggali data dari anggota polisi tentang
kerja-kerja polisi. Hasil kunjungan itu merekomendasikan agar kepolisian menyusun pedoman
bagi personel Polri dalam penanganan siar kebencian (Kompas.com, 2015).
Banyak pihak mendukung usaha menerbitkan aturan mencegah siar kebencian. Tapi, sebagian
pihak tidak setuju dengan sebagian aturan yang dimuat di dalamnya. YLBHI misalnya meminta
Polri mencabut Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008
tentang ITE dalam rujukan SE tersebut. Ketiga pasal ini mengatur soal pencemaran nama
baik dan perbuatan tidak menyenangkan, delik karet yang sering dipakai mengkriminalisasi
seseorang (Beritasatu.com, 2015).
Serikat Jurnalis juga meminta Polri tidak menggunakan pasal penodaan agama 156a KUHP
sebagai rujukan. Organisasi ini menilai jika pasal itu multitafsir dan banyak kelompok intoleran
memanfaatkannya untuk mendiskirminasi kelompok minoritas dengan alasan menodai
agama. Komisioner Kompolnas Muhammad Nasser juga mengkhawatirkan jika anggota
kepolisian tidak mampu menerjemahkan edaran tersebut dengan baik (Kompas.com, 2015).
Setelah SE ini keluar, pemerintah, terutama, kepolisian mulai banyak menangani kasus-kasus
ujaran kebencian yang umumnya terjadi di media sosial. Beberapa kasus ujaran kebencian
yang ditangani Kepolisian lainnya berkaitan dengan kasus yang menyasar Jokowi. Pelakunya
mulai tokoh yang sering muncul di media dan masyarakat umum, seperti guru (Kompas.
com, 2017). Kemenkominfo juga aktif mengawasi dan menutup ratusan ribu website yang
dikategorikan bermuatan paham radikal, ujaran kebencian, dan pornografi sejak Oktober
2017 (Koran Jakarta, 2018).
Khusus untuk menangani ujaran kebencian yang dilakukan kalangan aparatur sipil negara (ASN),
Kepala Badan Kepegawaian Nasional menandatangani surat Nomor K.26-30/V.72-2/99.
Isinya Larangan Ujaran Kebencian di lingkungnan PNS/ASN. Surat ini menjelaskan enam
bentuk ujaran kebencian yang dilarang. Mereka yang terbukti akan dikenai sanksi. Di antara
larangan tersebut antara ain pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang
bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah (Setkab, 2018).
Di masa SBY, aparat kepolisian juga tercatat menangani pelaku siar kebencian keagamaan
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untuk pelaku penyerangan terhadap empat gereja dan satu sekolah Kristen di Temanggung,
Jawa Tengah, pada Februari 2011. Pelaku dipidana setahun penjara dengan Pasal 160 KUHP
tentang hasutan (Ahnaf & Suhadi, 2014). Kasus itu terkait dengan kasus kejahatan kebencian.
Kasus siar kebencian yang tidak terkait dengan kejahatan kebencian yang ditangani aparat
kepolisian adalah kasus Abraham Felix, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota
Bekasi pada 2010. Ia membuang Al-Quran ke toilet sambil mengacungkan dua jari tengahnya.
Gambar itu dimuat di situs Yayasan Bellarminus Bekasi (Wahid Foundation, 2010).
Dibanding menangani siar kebencian, pemerintah lebih aktif menangani kasus-kasus
penodaan agama. Di era SBY, pemerintah menangani 40 kasus penodaan agama. Sementara
di era Jokowi, menangani 57 kasus penodaan agama.
Di era SBY, kasus-kasus penodaan agama yag ditangani antara lain kasus Ramot Agus Nasib
Mangihut Sitohang dan Sandy Hartoni pada 2011, Alexander pada 2011. Ramos dihukum
lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat karena dinyatakan melanggar Pasal
156a dan 157 KUHP karena menghina Islam melalui buku yang ditulisnya, Ya Tuhan Tertipu
Aku. Pengadilan Negeri Pontianak menghukum enam tahun Sandy karena melanggar UU ITE
karena komentarnya di akun FB miliknya. Alexander juga dinyatakan melanggar UU ITE dan
dihukum dua tahun oleh Pengadilan Muoro Sijunjung karena tulisan di akun FB-nya (Amnesty
Internasional, 2014).
Beberapa kasus penodaan agama yang menonjol di era Jokowi antara lain kasus Meiliana
dan tiga pimpinan Gafatar. Di era ini, warga daring banyak menjadi korban pasal penodaan
agama , seperti yang terjadi di Lampung ketika lima remaja mengunggah foto sholat tanpa
mengenakan baju pada tahun 2016. Selain itu, ada pula kasus yang melibatkan seorang
karyawan bernama Nico Demus Silaban yang memposting foto di group facebook dengan
keterangan “babi imut, bisa buat lebaran haji” (Wahid Institute , 2016).
Penanganan hukum kasus-kasus siar kebencian di dua periode pemerintahan ini tidak
segencar menangani kasus-kasus penodaan agama. Di era SBY, dari 59 kasus siar kebencian,
pemerintah SBY hanya menangani satu kasus atau 2 % dari total kasus. Kasus itu adalah
kasus Abraham Felix. Sementara di era Jokowi, dari 102 kasus yang muncul, pemerintah
menangani 18 kasus atau 18 % dari kasus yang muncul.
Jika dilihat bobot kasus, berdasarkan kriteria Rabat Plan of Action dan pembagian Article 19,
kasus yang ditangani di era Jokowi kebanyakan kasus-kasus siar kebencian dalam kategori
ringan. Sedang kasus-kasus berat tidak banyak ditangani.
Kasus-kasus ringan idealnya tidak perlu berlanjut hingga ke pengadilan. Kasus yang ada
dapat diselesaikan lewat proses dialog dan perdamaian melalui keadilan restoratif (restorative
justice). Ini dimungkinkan dengan adanya payung kebijakan Perkap Nomor 6 tahun 2019. Pasal
12 dalam aturan menyebut jika proses hukum yang sedang ditangani polisi dapat dihentikan
dengan syarat, salah satunya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan
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melepaskan hak menuntutnya, tidak berdampak konflik sosial atau keresahan masyarakat.
Hanya saja aturan ini juga menyediakan tantangan bagi kasus-kasus siar kebencian yang
menjadi perhatian publik atau berdampak luas di masyarakat.
KASUS
Penodaan Agama

Siar Kebencian

PERIODE SBY

SBY

JOKOWI

Jumlah kasus ditangani

40

57

Terlapor

17

15

Terdakwa

1

5

Terpidana

15

16

Tersangka

7

21

Jumlah kasus ditangani

1

18

Ringan

1

11

Sedang

-

5

Berat

-

2

Tabel 1 Penanganan Kasus Siar Kebencian dan Penodaan Agama 2009-2018

Menjelang pilkada dan pemilihan presiden, aktor negara meningkatkan kampanye melawan
ujaran kebencian. Misalnya dilakukan Bawaslu RI pada 2018 (Bawaslu, 2018).

Respons Aktor Non-Negara
Di tingkat masyarakat, langkah-langkah merespons peningkatan siar kebencian dilakukan
dalam berbagai cara. Dari pemantauan, konternarasi, hingga advokasi hukum. Selain WF,
terdapat sejumlah organisasi lain yang mengembangkan pemantauan atau kajian. Mereka
adalah Imparsial, Kontras, YLBHI, ILRC, Elsam, Pusat Paramadina, CSRC UIN Jakarta, dan
CRCS UGM (WF, 2018).
Sejumlah komunitas muda di lingkungan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi
keagamaan, mengembangkan gerakan merespons siar kebencian melalui kampanye,
pelatihan, literasi, dan konternarasi. Gerakan ini banyak dilakukan komunitas anak-anak
muda di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Di tengah meningkatnya ketegangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, aksi-aksi untuk
memperkuat toleransi dan melawan siar kebencian juga ikut meningkat. Demi merespons
bahaya siar kebencian, MUI pusat mengeluarkan fatwa MUI yang mengharamkan menyebar
berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian. Banyak komunitas lintas-iman di banyak daerah
menggaungkan usaha merawat toleransi dan mengangkat bahaya siar kebencian (WF, 2018;
Wahid Foundation, 2019),
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SIAR KEBENCIAN KEAGAMAAN
DALAM SATU DEKADE
Sepanjang satu dekade, Indonesia menghadapi total 192 kasus siar kebencian yang dilakukan
aktor negara dengan masa puncak pada 2017. Di tahun ini, terjadi 35 tindakan. Kasus-kasus
tahun 2017 kebanyakan terkait dengan isu Syiah dan kafir dengan masing-masing 7 tindakan.
Kedua isu ini mayoritas terjadi di Jakarta dan mewarnai momen pemilihan kepala daerah. Isu
Syiah ditujukan kepada dua calon gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil
dan Anies Baswedan. Narasi Syiah kepada 2 pasangan calon ini banyak terjadi di dunia maya.

Bagan 1. Siar Kebencian Berdasarkan Tahun.

Di media sosial, beredar foto berisi gambar spanduk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno
dengan tulisan “Saya Muslim Sejati, No Syiah, No Sekuler”. Menurut Ketua Tim Pemenangan
Anies-Sandi, Mardani Ali Sera, menegaskan jika tim Anies-Sandi tidak pernah membuat
desain spanduk dengan alat peraga semacam itu (Wahid Foundation, 2018).
Tuduhan itu juga muncul di video yang diedarkan lewat akun youtube. Video berdurasi 3.57
menit dengan judul “Anies !!! Jujurlah Pada Imanmu ! 8 Fakta Anies Baswedan Syiah”. Video
ini menampilkan narasi dengan gambar-gambar yang menyebut Anies pengikut syiah seperti
dukungannya saat pergi ke Iran (Wahid Foundation, 2018).
Sebuah akun instagram@detik.co menyebut Ridwan Kamil yang akan berlaga menjadi
Gubernur Jawa Barat menganut Syiah. Akun itu mengatakan “Pantasen aja @ridwankamil
mesra sama nasdem. Ternyata anggota syiah laknatullah. #Antisyiahindonesia, #Antisyiah,
#Syiahbukanislam.” Atas tuduhan itu Ridwan mengaku akan melaporkan akun ini (Wahid
Foundation, 2018).
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Isu Syiah juga beredar di beberapa daerah. Di Banten, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)
Provinsi Banten menggelar Kajian Umum Bahaya Laten Syiah sekaligus pengukuhan pengurus
ANNAS Banten di Aula Masjid At-Taubah,Kemang, Serang, Banten, 19 Februari 2017. Menurut
Hafidin, pengurus Annas Banten, kesesatan dan kekejaman Syiah sudah jelas. Menurutnya
wajib membentengi akidah umat dari kesesatan Syiah, termasuk menjaga darah, harta, dan
kesucian umat dari kejahatan Syiah.
ANNAS Kalimantan Timur juga menyuarakan hal serupa dalam deklarasi di Masjid Baitul
Muttaqin, Islamic Center Samarinda, 26 Februari 2017. Pidato Nugrasius, Ketua Forum
Peduli Borneo, menyebut jika Syiah adalah ajaran agama Majusi yang berkembang di Persia
800 tahun sebelum hadirnya Nabi Muhammad. Syiah menurutnya kelompok yang selalu
membuat keributan.
Dari Magelang, Jawa Tengah, GNPF MUI Jawa Tengah dan Forsem Magelang meminta
pemerintah mewaspadai perkembangan paham komunis dan Syiah. Menurut Anang
Immamudin, Koordinator FAUIB, bibit-bibit gerakan ini sudah tampak dengan gerakangerakan pemecah belah NKRI dan terutama antar pemeluk Islam.
Bahaya Syiah juga dimuat dalam berita Harian Terbit. Tulisan itu menyebut kemunculan gerakan
memecah-belah umat Islam Indonesia hingga saat ini terus berlangsung. DI antaranya melalui
ajaran Syiah, Wahabi, dan Ahmadiyah. Media ini mewawancarai dan memuat pernyataan
sejumlah narasumber, di antaranya pengasuh pondok pesantren Ash Sholihin, Sopian Hamid;
Ketua Umum GPII, Karman BM; Sekjen FPI, Novel Chaidir Hasan Bamukmin dan Juru Bicara
FPI Slamet Ma’arif.
Isu kafir yang banyak menargetkan Basuki Tjahaja Purnama lebih banyak terjadi melalui
media luring. Praktik siar kebencian dengan materi ini terjadi beberapa kali dalam momen
persidangan Basuki Thahaja Purnama. Misalnya terjadi pada 24 Januari 2017. Sebutan kafir
juga dilontarkan Muhammad Asroi Saputra sebagai saksi pelapor dalam sidang tersebut.
Basuki alias Ahok keberatan dengan sebutan itu,
Pada sidang 31 Januari 2017, para penentang Ahok membagikan poster mini bertuliskan
“Menurut Syariah Islam: Haram Pemimpin Kafir”. Stiker berwarna dasar merah ini dibagikan
simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia di lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Untuk menolak pasangan Ahok-Djarot dalam putaran kedua, FPI berencana menggelar subuh
keliling. Aksi ini dimuai pada 19 Maret 2017 dan diadakan di 22 tempat di Jakarta. Penolakan
juga disuarakan melalui spanduk berisi ajakan tidak menshalatkan pendukung atau pembela
penista agama. Misalnya muncul di Masjid Husnul Khotimah dan Masjid Al-Anwar Kelurahan
Mampang Prapatan. Salah satu pengurus Masjid Husnul Khotimah membenarkan jika
pemasangan spanduk itu inisiatif pihak masjid.
Pimpinan FPI Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyatakan kepada media bahwa FPI akan
mendukung gubernur dari kalangan muslim yang beriman, tidak bertentangan syariat Islam,
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dan menjunjung tinggi ayat suci. Pihaknya akan mengarahkan laskar untuk memilih yang
paling sesuai kriteria FPI. Pada kesempatan yang sama ia juga memuji Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan yang memiliki keberanian melarang Ahmadiyah.
Selama tahun 2017 ini pula, kasus siar kebencian yang menyasar pemerintah atau pejabatpejabat antara lain dilakukan dua warga bernama Sri Rahayu Ningsih dan Dodik Ikhwanto.
Keduanya dari Jawa Barat. Ningsih menyebar kebencian terhadap suku dari sulawesi
selatan dan etnis Tionghoa, menghina Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai, ormas,
dan kelompok, serta konten berbau ujaran kebencian dan hoaks. Melalui akun instagram
@warga_biasa, Ikhwanto melakukan siar kebencian yang menyasar Iriana Joko Widodo.
Kedua orang tersebut kemudian ditangkap polisi.
Berbeda dengan Felix Siauw, praktik siar kebencian terhadap pemerintah tidak
menyebabkannya berhadapan dengan polisi. Ketika berpidato di tengah Aksi 299, di kawasan
Gedung Parlemen, Jakarta, pada 29 September 2017, ia menyebut rezim sekarang ini sama
saja dengan Firaun, yang mengeluarkan Perppu Ormas untuk membunuh semua anak lakilaki agar kekuasaannya tidak terancam. Felix yakin perumpamaan tentang Firaun sangat
tepat untuk menggambarkan perilaku rezim Jokowi.
Tahun 2011, siar kebencian didominasi isu Ahmadiyah. Kasus-kasus tersebut berhubungan
dengan buntut dari serangan terhadap Ahmadiyah, di Cikeusik 2011 dan muncul dalam
bentuk desakan pembubaran. Misalnya dilakukan sejumlah organisasi dan tokoh
masyarakat. MUI Jawa Timur mendesak Kejaksaan dan Muspida Jawa Timur membubarkan
Ahmadiyah agar tragedi di Cikeusik tidak terjadi di Jawa Timur. Begitupun dengan MUI
Jawa Tengah dan MUI Jawa Barat. Kedua organisasi keagamaan itu mendesak Pemerintah
Daerah mengeluarkan larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah agar kehidupan beragama di
wilayah mereka berjalan kondusif.
Sejumlah pejabat dan politisi seperti Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Wakil Ketua DPR Priyo
Budi Santoso, dan politikus Golkar HM Busro menyatakan sejumlah pernyataan yang
mendiskriminasi Ahmadiyah. La Ode Ida mendesak pemerintah mengeluarkan Ahmadiyah
dari Islam atau membubarkannya. Priyo Budi mendorong Ahmadiyah mendeklarasikan
sebagai agama baru. Dengan cara itu menurutnya Ahmadiyah tidak akan bisa lagi diburu dan
diadili dengan sewenang-wenang. Sementara itu HM Busro menyatakan agar Ahmadiyah
tinggal di pulau terpencil sebagai solusi. Mantan Menteri Rizal Ramli juga menyatakan
sebaiknya Ahmadiyah mengaku Ahmadiyah bukan Islam. Jika tidak mau, pemerintah
seharusnya membubarkannya.
Selain Ahmadiyah, pada tahun 2013 isu kesesatan Syiah dan LDII, juga muncul. Misalnya
dilakukan FUUI. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melengkapi
Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah dengan
memasukkan ajaran Syiah dan LDII sebagai ajaran menyimpang dari agama dan meminta
komunitas itu dibekukan.
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Selain kedua komunitas tersebut, warga yang mempraktikkan tradisi tahlilan juga menjadi
sasaran pengkafiran. Di Purworejo, MTA menyebut warga yang kebanyakan terafiliasi
dengan NU kafir, musyrik dan khurafat. Atas tindakan itu PCNU Purworejo mengeluarkan
Surat Keputusan bernomor PC.11.32/04/D/III/2011 dengan ditandatangani ulama-ulama
sepuh, yang intinya merasa keberatan dengan metode dakwah yang dilakukan MTA.
Kasus bermiripan terjadi di Ponorogo Jawa Timur. Kasus ini muncul dalam siaran radio Idza’atul
Khoir yang menyatakan tahlilan, selamatan, bahkan reog dianggap bid’ah dan mereka yang
tidak sepaham degan pendapat itu dinyatakan kafir.
Sepanjang satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi kasus-kasus siar kebencian dengan
sepuluh isu utama sebagai berikut.

Sepuluh Isu Teratas
Berdasarkan isu, Syiah menempati peringkat pertama dengan total 30 tindakan. Jika dihitung
berdasarkan sepuluh isu tertinggi, sembilan isu lainnya masing-masing adalah kafir (29
tindakan), Ahmadiyah (28 tindakan), aliran sesat/menyimpang (20 tindakan), komunis (10
tindakan), Kristen (8 tindakan), Anti-Islam (8 tindakan), rasisme (8 tindakan), penistaan/
penodaan agama (6 tindakan), dan Yahudi (5 tindakan). Total kasus sepuluh isu ini mencapai
80 % dari total 192 tindakan.

Bagan 2. Siar Kebencian 2009-2018 Berdasarakan Isu.

Syiah
Dalam periode laporan, isu Syiah pertama kali muncul pada Januari 2009. Ketika itu Pengurus
Islamic Centre Cirebon mengeluarkan penyataan, jika haul Sayyidina Husein RA dinilai
bertentangan dengan akidah umat Islam, merusak ukhuwah, bukan tradisi ahlussunah
waljamaah. Pengurus masjid ini juga menolak permohonan izin untuk menggunakan Gedung
Islamic Centre sebagai tempat acara Haul tersebut. Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU)
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yang terdiri dari 27 organiasasi di wilayah Cirebon menolak pernyataan pengurus Islamic
Centre. Sikap ini diambil karena melihat adanya potensi dampak dan konflik yang muncul
akibat penyesatan. Fatwa penyesatan kepada kelompok Syiah akan menjadi legitimasi bagi
masyarakat lain yang punya pandangan sama untuk melakukan persekusi dan kekerasan
terhadap penganut Syiah. Secara tidak langsung, NU dan juga Muhammadiyah yang
mengambil sikap yang sama tidak berada pada sisi yang sama dengan MUI di kala itu.
Setahun berikutnya, Yayasan Al-Bayyinat Al-Islamiyyah meluncurkan buku berjudul Export
Revolusi Syi’ah ke Indonesia yang ditulis Achmad Zein Alkaf. Di Yayasan Al-Bayyinat, Alkaf
tercatat sebagai Ketua Bidang Organisasi. Dalam buku setebal 312 halaman itu, ia menyebut
jika Syiah sesat-menyesatkan. Ia juga meminta Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY),
Menteri Agama, TNI/Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), NU,Muhammadiyah dan seluruh
umat Islam Indonesia mewaspadai bahaya Syiah.
Beberapa bulan sebelum serangan terhadap komunitas Syiah Sampang pimpinan Tajul Muluk,
siar kebencian dilakukan Noer Tjahja, Bupati Sampang. Dalam sebuah peringatan Maulid Nabi,
ia menyatakan jika ada warga Syiah di Nangkrenang boleh diusir (Wahid Institute, 2009).
Tuntutan untuk mengusir warga Syiah juga dilakukan Roies Hukama, salah seorang pemuka
agama di Karang Gayang, Sampang Madura. Ia mengatakan agar warga Syiah diusir dari
Dusun Blu’uran, dan Dusun Nangkrenang.
Ketika hari penyerangan, Roies Alhukama berperan sangat aktif dalam mengumpulkan
massa untuk melakukan penyerangan kepada rumah warga Syiah Sampang. Saat itu, Roies
menghimbau massa untuk berkumpul dengan menggunakan speaker masjid miliknya.
Himbauan tersebut berbunyi, “Hai muslimin-muslimat, laki-laki dan perempuan, tua dan
anak, mari berkumpul di rumah Tajul.” Mendengar himbauan Roies, massa mulai berdatangan
dan akhirnya melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah warga Syiah Sampang.
Pada bulan Desember 2011, terdapat 2 kali penyerangan dan perusakan terhadap rumah
penganut Syiah Sampang. Puncaknya, pada Minggu, 26 Agustus 2012, saat penganut Syiah
sedang melakukan lebaran ketupat, penyerangan terjadi dan membakar setidaknya 50
rumah warga. 1 orang meninggal dan 4 dalam kondisi kritis. Penyerangan yang dilakukan
oleh ratusan warga tersebut seolah mendapatkan pembiaran dari pihak kepolisian yang baru
tiba di lokasi 8 jam setelah penyerangan terjadi.
Pada 3 Januari 2012, PCNU Sampang mengeluarkan pernyataan sikap dalam surat resmi
organisasi ini bernomor 225/PC/ A2/L-36/I/2012. Dua isi utama surat itu adalah menyatakan
ajaran yang disebarkan Tajul Muluk sesat-menyesatkan, menodai agama, dan menimbulkan
keresahan. Isi utama kedua, yaitu dukungan PCNU terhadap Fatwa MUI Sampang yang
dikeluarkan 1 Januari 2012.
Menyusul fatwa MUI Sampang, MUI Korwil Besuki mengeluarkan Surat No. 01/Korwil/
Sby/I/2012 tentang Ajaran atau Aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Surat itu meminta
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MUI Jawa Timur mengkaji dan menetapkan fatwa tentang Syiah; mengimbau umat untuk
waspada dan tidak terpengaruh ajaran Syiah; dan meminta pemerintah untuk melarang
penyebaran Syiah di lingkungan Sunni.
Langkah ini diikuti MUI Malang. Lembaga ini mengeluarkan keputusan bernomor 13/
KORWIL-IV/MLG/ I/2012 tentang Pengukuhan Fatwa Kesesatan Ajaran Syiah yang
menetapkan keputusan fatwa bahwa ajaran Syiah khususnya Imamah Itsna Asyariyah
sesat. MUI Malang juga menyatakan agar fatwa itu dikukuhkan menjadi fatwa MUI Provinsi
Jatim. Di tingkat nasional, ANNAS menjadi organisasi yang mengkhususkan diri untuk
mengampanyekan anti-Syiah.

Kafir
Isu ini menempati peringkat kedua terbanyak dengan total 29 tindakan. Isu ini meningkat dua
kali lipat sejak 2016 dengan 2018 sebagai tahun tertinggi. Di tahun ini terjadi 7 kasus terkait
isu pilkada, pileg dan pilpres 2019.
Kasus-kasus ini terjadi di beberapa daerah, seperti di Medan, Sumatera Utara. Pada 24 Juni
2018, beredar spanduk berisi larangan memilih pemimpin kafir bertebaran di beberapa jalan
protokol Kota Medan. Salah satunya dipasang di depan Masjid Al-Jihad yang menghadap
Jalan Abdullah Lubis. Spanduk itu memampang logo DPW BKPRMI Provinsi Sumut.
Miskam Ayla, Ketua Yayasan Pejuang Subuh Indonesia juga mengampanyekan agar memilih
calon pemimpin daerah yang ketika waktu subuh ia berjalan menuju masjid. Sebab shalat
subuh berjamaah adalah pembeda antara yang mukmin dengan yang munafik. Pernyataan
itu dimuat di salah satu media, Juni 2018.
Ajakan larangan memilih calon pemimpin eksekutif maupun legislatif pada Pemilu 2019 yang
tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam juga disuarakan Sekjen FUI Muhammad
Al Khaththath. Al Khaththath merujuk MUI tentang Hak Pilih yang diterbitkan pada 2009.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Kajian Pemikiran Islam yang digelar di Masjid
Baiturrahman, Setia Budi, Jakarta, 22 November 2018.
Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang warga Desa Sumbergedang bernama Purwanto
mengeluarkan pernyataan di akun media sosialnya yang menyatakan PDIP merupakan partai
kafir dan akan menutup pondok pesantren. Polisi menetapkan Puwanto dengan melanggar
pasal dalam UU ITE, 7 Agustus 2018.
Isu kafir pada 2016 dan 2017 secara umum terkait dengan isu pilkada Jakarta dan kasus
penodaan agama Basuki Thahaja Purnama. Beberapa kasus pada 2016 dilakukan sejumlah
tokoh dan warga biasa. Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab mengajak para jemaah di Masjid
Istiqlal untuk memilih pemimpin muslim dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Rizieq juga menyatakan usaha pendangkalan akidah orang-orang yang menyebut lebih
memilih pemimpin kafir tapi tidak korupsi dibandingkan dengan pemimpin muslim korupsi.
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Mantan Ketua MPR dan politisi PAN Amin Rais meminta Bareskrim Polri segera menangkap
dan memproses hukum Ahok sesuai hukum yang berlaku karena itu merupakan satu-satunya
cara untuk meredam dan membuat umat Islam lega. Pernyataan itu ia sampaikan dalam
"Aksi Bela Islam", 14 Oktober 2016.
Pada 5 Desember 2016 soal ujan bernuansa ujaran kebencian berbentuk pilihan ganda yang
dibuat guru SMP Muhammadiyah juga muncul. Dalam soal ujian tersebut ada pertanyaan
"Siapakah nama calon Gubernur Jakarta yang melecehkan Alquran saat ini?" Nama Ahok
tertulis sebagai salah satu pilihan jawaban.
Pada 3 November 2016, Sebuah tayangan video yang beredar di Youtube memperlihatkan
ancaman pembunuhan terhadap Ahok dengan iming-iming hadiah Rp 1 miliar. Video
berdurasi 4 menit 13 detik itu menampilkan seorang lelaki berpeci dan berkalung sarung
hijau membawa pengeras suara, sedang berorasi di hadapan polisi yang mengawal Ahok.

Ahmadiyah
Sepanjang satu dekade, isu Ahmadiyah menempati peringkat ketiga dengan total 28
tindakan. Seperti disebut sebelumnya, isu ini berpuncak pada 2011. Di tahun ini terjadi
serangan di Cikeusik dengan tiga anggota JAI meninggal dengan cara mengenaskan. Setelah
itu siar kebencian tidak muncul hingga terjadi lagi pada 2015 hingga 2018 dengan jumlah
kasus di bawah lima.
Pada 2017, tahun kedua terbanyak, isu Ahmadiyah muncul terkait pilkada Jawa Barat, uji
materi PNPS, dan JAI Depok. Pimpinan FPI Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyatakan
jika FPI akan mendukung gubernur dari kalangan muslim yang beriman, tidak bertentangan
dengan syariat Islam, dan menjunjung tinggi ayat suci. Ia juga memuji Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan merupakan periode yang memiliki keberanian melarang Ahmadiyah.
Pernyataan ini disampaikan 19 Maret 2017.
Syamsul Bahri, pengurus Pusat Kajian DDII menyatakan JAI berbohong tentang Tadzkirah,
buku pegangan utama komunitas ini. Pernyataan itu disampaikannya dalam sidang uji
materi UU PNPS di gedung Mahkamah Konstitusi, 7 November 2017, dan ditujukan untuk
memperkuat argumen Tadzkirah sebagai kitab suci dan mematahkan argumen saksi ahli,
Ahmad Najib Burhani. Najib Burhani menilai Tadzkirah bukan Kitab Suci, melainkan kitab
pedoman seperti kitab-kitab yang dipedomani oleh tarekat-tarekat dalam Islam.
Terkait keberadaan JAI Depok, akhir Februari 2017 muncul seruan berjihad menutup masjid
JAI di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Seruan itu beredar lewat pesan
berantai. Aksi penutupan yang akan digelar selepas Jumat itu dinamakan "Aksi Damai 242"
merujuk ke tanggal 24 dan bulan Februari.
Ketiadaan kasus siar kebencian dalam beberapa tahun ini bukan berarti menunjukkan
ketiadaan kasus-kasus pelanggaran terhadap JAI. Sebab jika merujuk Laporan satu Dekade
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WF, kasus-kasus pelanggaran terhadap JAI selalu muncul. Hanya dalam kasus ini, tidak
muncul dalam bentuk tindakan ujaran kebencian semata. Kemungkinan besar hadir dalam
bentuk lain.

Aliran Sesat atau Menyimpang
Isu aliran sesat atau menyimpang menempati peringkat keempat dengan total 20 tindakan.
Tahun tertinggi terjadi pada 2015 di sejumlah daerah. Pada 6 Maret 2015, ratusan pelajar di
Banda Aceh menggelar aksi damai di Mapolresta Banda Aceh, Kejari, dan di depan Gedung
DPRA. Mereka mendesak para penegak hukum segera mengirimkan para penyebar aliran
sesat ke meja hijau.
Pada September 2015, giliran Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Zulkifl Ahmad
yang meminta seluruh komponen masyarakat mewaspadai upaya pendangkalan akidah dan
ajaran sesat. Pernyatan itu disampaikannya atas nama Guabernur Aceh dalam pembukaan
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terkait Kerukunan Umat Beragama
dan Penanganan Aliran Sesat Di Aceh.
Masih dari Aceh, tim Penanggulangan Aliran Sesat Kabupaten Abdya, Aceh, menyebut LDII di
Aceh, merupakan satu dari lima aliran terindikasi sesat dan menyesatkan. Tim ini mendesak
pemerintah dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian melarang aktivitas ajaran yang meresahkan
masyarakat. Pernyataan ini disampaikan 22 Juli 2015.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi, Hilmy Rivai mengingatkan penyebaran aliran
sesat sampai sekarang masih terjadi di tengah masyarakat. Hilmy mensinyalir, masyarakat
di beberapa kawasan di Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam kelompok rawan akidah yang
mudah dipengaruhi aliran sesat. Menurut kajian mereka, kawasan perkebunan dan pantai
merupakan daerah sasaran sering didatangi penganut aliran sesat.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, juga menyampaikan penegasan
tentang waspada aliran sesat. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan tokoh agama dan
penyuluh agama honorer yang ada di Kecamatan Sindang Dataran, 14 September 2015.

Komunis
Dalam satu dekade, isu ini muncul sepuluh kali. Pertama kali muncul pada 2015. Komite
Pemuda Islam Sulawesi Selatan menggelar aksi kampanye penolakan keluarga PKI di
Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur Makassar, 16 Agustus 2015.
Setahun berikutnya, tiga siar kebencian dengan tema ini terjadi di Jawa Barat dan Jawa
Timur. FPI meminta Universitas Padjajaran (Unpad) membatalkan seminar yang sedianya
membahas pemikiran Karl Marx , 19 Mei 2016. Dengan alasan keamanan, pihak rektorat
membatalkannya secara sepihak dan dekanat meminta diundur dengan perubahan tema.
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FPI juga menggelar aksi demonstrasi pada akhir Mei 2016 di halaman Gedung Sate, Jawa
Barat. Sekitar 500 anggota FPI membawa spanduk penolakan PKI yang di antaranya
bertuliskan “Lindungi NKRI dari PKI yang anti tuhan” dan “Tidak ada tempat buat PKI”.
Dalam rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Ruang Meranti Kantor
Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kepala Kesbangpol Abdul Kadir menyatakan
masalah penyebaran ajaran-ajaran agama yang menyimpang menjadi perhatiannya adalah
radikalisme dan komunisme. Pernyataan itu disampaikan di hadapan anggota Kominda,
Camat Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan, Ketua FKDM, FPK dan FKUB, dan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kristen
Sepanjang satu dekade, isu Kristen ini terjadi sebanyak 9 tindakan. Pada 2012, beberapa
kasus terjadi di Aceh dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di Aceh, beberapa pejabat
pemerintah tingkat kecamatan mengirimkan pesan pendek berisi ajakan aksi damai 30
April 2012 ke kantor Bupati Aceh Singkil. Tuntutan aksi membongkar gereja tidak berizin.
Mereka yang ikut aksi diminta mengenakan pakaian putih-putih dan tidak dibenarkan
membawa senjata tajam. Pesan itu juga meminta agar isu ini disampaikan ke Babinsa dan
meminta peran Keucik menggalang massa.
Di tahun yang sama, sebagian orang dari 600-an massa yang menolak dan menghadang
ibadah jemaat HKBP Filadelfia Bekasi mencaci-maki jemaat HKBP dan mengancam
menyerang mereka jika tidak bubar. Orator aksi juga meneriaki Pendeta Palti Panjaitan dan
kuasa Hukum HKBP Filadelfia yang ada saat itu.
Pada 2015, dua kasus kembali terjadi dan menimpa komunitas GIDI di Papua dan pasangan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi. Anggota Komisi
III DPR dari PKS Nasir Djamil meminta pemerintah menutup gereja GIDI di Tolikara Papua. Ia
meminta proses hukum tetap berjalan. Nasir juga menyebut jika GIDI menggunakan nama
Indonesia, tapi tidak menggikuti aturan budaya dan norma di Indonesia. Pernyataan itu
disampaikannya kepada media, 31 Juli 2015.
Di Depok, Jawa Barat, muncul spanduk yang menyebutkan program “satu kelurahan satu
gereja” Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi. Spanduk itu bukan dibuat dari tim mereka dan
dimaksudkan untuk menyudutkan pasangan ini. Pemasangan spanduk tersebut dilaporkan
tim Dimas-Babai ke Panwaslu Depok dan ditembusakan ke Polres Depok.
Setahun berikutnya, isu Kristen dialami RSU Sekar Kamulyan di Cipari, Kuningan Jawa Barat.
Puluhan tokoh agama dan ormas Islam mendatangi gedung DPRD Kuningan untuk menolak
pendirian rumah sakit tersebut. Penolakan dilatarbelakangi isu kristenisasi. Mereka bahkan
menyatakan siap perang jika pemerintah memaksakan untuk memberi izin.
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Anti Islam
Isu ini paling banyak terjadi pada 2018 dengan delapan kasus. Kasus ini menimpa Presiden
Jokowi dan para pendukungnya. Ketika berceramah di sebuah masjid di Semanggi, Surakarta,
Jawa Tengah, 3 Mei 2018, Sugi Nur meminta jemaah yang memilih Jokowi keluar dari masjid
itu. Ia menyatakan haram memilih Jokowi.
Di Jawa Timur, siar kebencian menimpa Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno dan para
pendukung mereka. Dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur akan
berlaga melawan Khofifah Indarparawansa dan Emil Dardak. Sebuah fatwa yang dikeluarkan
tokoh agama dari pendukung Khofifah-Emil menyebut jika umat Islam memilih pasangan
Saifullah Yusuf dan Puti Guntur, sama saja berkhianat terhadap Allah SWT dan Rasulnya.
Seorang warga asal Tagaraja, Indragiri Hilir, Riau, bernama Hamdani, mengajak beberapa
orang untuk menginjak, menyobek, dan mengencingi Alquran. Beberapa orang yang mengaku
takut dengan Hamdani melakukan permintaan Hamdani. Peristiwa itu terjadi pada 27 Agustus
2018.
Sebulan berikutnya, seorang pemuda asal Makassar bernama FN mengungkap kekesalan dan
ketidaksukaannya terhadap orang Islam lewat akun FB-nya. FN menyebut Islam itu “anjing
babi” karena suka teriak-teriak jika Subuh. Ia juga menyebut Islam aliran sesat. Anggota FPI
dan beberapa ormas Islam mendatangi FN lalu membawanya ke Mapolrestabes Makassar,
6 September 2018. FN sendiri mengaku tindakannya itu dilakukan lantaran dendam dengan
pemilik kosnya yang beragama Islam dan sering menagih uang kos.
Selain 2018, kasus dengan isu ini terjadi juga pada 2015 dan 2017. Pada Februari 2015,
Puluhan orang di Sidoarjo, Jawa Timur, berdemo di alun-alun Sidoarjo. Mereka menolak
berdirinya patung Jayandaru. Aksi itu dilakukan dengan menggelar spanduk, memanjat
patung, dan menutupi kepala patung dengan kantong plastik. Mereka mengganggap patung
adalah berhala dan simbol anti Islam.
Pada 2017, Rizieq Shihab mengultimatum pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi atau
revolusi. Rekonsiliasi maksudnya mencabut statusnya sebagai tersangka. Jika tidak Rizieq
Shihab akan melawan dengan istilah yang disebutnya sebagai revolusi. Aksi itu dilakukan
sebagai semangat bela Islam.

Rasisme
Siar kebencian dalam laporan ini tercatat pertama kali terjadi pada 13 November 2015. Dalam
sebuah ceramah di Purwakarta, Jawa Barat, Imam Besar FPI Rizieq Shihab mengganti salam
Sunda “sampurasun” menjadi “campur racun”. Pernyataan yang beredar luas di media sosial
itu diungkapkan Rizieq untuk merespons Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dianggap
mengganti salam "Assalamu’alaikum” dengan “sampurasun”. Sebanyak 16 organisasi
massa dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda
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Menggugat (AMSM) melaporkan pentolan FPI itu ke Polda Jawa Barat.
Dua tahun berikutnya, dua kasus siar kebencian berbasis suku dan etnis menimpa suku
Sulawesi dan etnis Tionghoa. Pelakunya, pemilik akun Facebook beranama Sri Rahayu
Ningsih. Warga Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, ini menyebut Sulawesi dan Tionghoa. Ia juga
menyebut Presiden Joko Widodo, partai, dan ormas.
Seorang dokter asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, bernama Siti Sundari Daranila. Ia
menyebut istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa di akun FBnya, Gusti Sikumbang. Baik Ningsih dan Daranila kemudian ditangkap polisi.
Pada 2008, Muh Rysal berusia lima tahun menulis diakun media sosial “ya Allah mudahmudahan gempaki kajang dan lain2 dan diiringi sunami, matematennu mange”. Sebagian
warganet marah. Sebagian ada yang menyatakan akan mencari pelaku. Menghindari hal
tersebut Kasat Reskrim Bulukumba langsung memerintahkan Unit Tipider untuk melakukan
penyelidikan dengan mencari pelaku.
Selain Muh Rysal di tahun ini juga muncul kasus sepasang kekasih asal Trenggalek dan
Tulungagung (Jawa Timur), yang diduga pelaku yang memproduksi dan menyebarkan video
ujaran kebencian SARA.

Penistaan/Penodaan Agama
Isu ini terjadi pada 2017 dan 2018 dengan total enam kasus. Dua kasus pada 2017 dilakukan
seorang mahasiswa Universitas Negeri Medan berinsial BP. BP sendiri diamankan Polrestabes
Kota Medan dari tempat kosnya, di Jalan Pancing Medan Estate, 16 Juni 2017.
Di tahun ini, putra M Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz mengunggah dua video poligami
ayahnya lewat akun Instagram @alvin_411, Alvin. Di video tersebut, tiga remaja
mengucapkan persis apa yang disampaikan Arifin Ilham. Kemudian dua teman wanitanya
juga berparodi sebagai istri yang dipoligami. “Jangan main-main dengan poligami, walaupun
itu syariat Islam. Daripada bercerai, anak jadi korban, istri jadi korban, cukup satu istri saja.
Tapi kalau bisa damai seperti ini, ada dua, bagaimana, Sayang? Maka itu jauh lebih utama.
Allahu Akbar,” ujar ketiganya sambil tertawa. Keluarga Arifin Ilham menyebut tindakan ini
menghina ulama.
Setahun berikutnya, dua kasus terjadi. Masing-masing terjadi di Sumatera Utara dan Jakarta.
Personel Bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumut menyobek-nyobek al-Quran dan
membuangnya ke selokan Masjid Nurul Iman RSUP Adam Malik. Aksi itu terekam CCTV. Aksi
itu dilakukan personel polisi ini ketika sedang mendampingi isterinya untuk persalinan.
Rizieq Shihab kembali melakukan siar kebencian dengan menyebut haram memilih capres
dan caleg yang berasal dari partai penista agama. Pernyataan itu disiarkan dalam rekaman
ceramah di acara Reuni Aksi 212 di Monas, 2 Desember 2018.
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Yahudi
Sepanjang satu dekade, isu ini muncul sebanyak lima kasus. Pertama diangkat Abu Bakar
Baasyir yang mengajak jihad melawan Israel. Di hadapan seribuan orang dalan kegiatan yang
digelar di area parkir Krida Budaya, Malang, Jawa Timur, 7 Januari 2009. Ia mengatakan jika
menghadapi Israel harus dengan pedang karena jalan diplomasi tidak akan berguna. Jihad
menurut Abu Bakar Baasyir satu-satunya solusi menghadapi Israel (Wahid Institute, 2009).
Ajakan ini juga disurakannya kembali pada 20 Agustus di tahun yang sama. Abu Bakar
Baasyir mendesak Pemerintah Mencabut SK Memperindag No. 23/MPP/01/2001 yang
melegalkan hubungan dagang dengan Israel. Menurutnya ,Islam tidak boleh mendekati
atau mengadakan hubungan apapun dengan Yahudi Israel yang menjadi musuh utama
Islam (Wahid Institute, 2009).
Dua bulan berikutnya, MUI Sumatra Barat, menyatakan penolakan terhadap Israel.
Penolakan dilakukan dengan menyita bantuan untuk para korban gempa bumi yang dikirim
Israel. Menurut MUI, penolakan bantuan dari negara Zionis berupa obat batuk, demam, dan
luka-luka tersebut untuk menghindari timbulnya polemik. MUI takut pemberian bantuan
diboncengi kepentingan tertentu. Ketika itu Israel menyumbang 19 kilogram bantuan obatobatan bernilai Rp 5 miliar lebih untuk korban gempa Sumatera Barat.
Dua kasus lain terjadi pada 2014 dan 2018. Pada 2014, salah seorang pencermah dalam Maulid
Akbar digelar 26 Februari di Kota Bekasi menyebut jika pihak yang menolak acara maulid dan
tidak senang dengan kelahiran Nabi hanya ada dua pihak: Iblis dan Yahudi. Di tahun 2018,
sebuah akun bernama @_haye_ menyatakan Yahya Staquf, tokoh PBNU yang juga anggota
Wantimpres yang mendatangi sebuah forum di Israel sebagai kaki tangan dan bagian dari
propaganda Israel dari Istana. Perwakilan Pengurus Pusat GP Anshor melaporkan akun ini ke
polisi sebagai kasus siar keencian (Wahid Institute, 2014; Wahid Foundation, 2019).

Isu-Isu lain
Selain sepuluh isu teratas, terdapat isu-isu lain, antara lain anti-patung, anti-pemerintah,
anti-selametan, Firaun, FPI, Gafatar, Kejawen, LGBT, liberal, Majelis Tafsir Al-Quran, nonIslam, NU, Partai Setan, pelecehan/penghinaan ulama, penghinaan Al-Quran, Sunni,
Tionghoa, dan toleransi.
Beberapa contoh kasus, di antaranya Ustadz Toto Taufik dalam ceramahnya di Masjid
Agung Purwakarta dalam acara istighosah dan halal bi halal sempat mengultimatum
Bupati Purwakarta dan pemerintah daerah jika dalam dua minggu patung-patung yang
ada di Purwakarta tidak dirobohkan, maka umat Islam Purwakarta akan merobohkannya.
Toto mengatakan patung-patung yang ada di Purwakarta merupakan berhala yang
harus dihilangkan. Insiden ini terjadi pada 2011. FPI yang sering menjadi pelaku aksi
siar kebencian juga menjadi korban. Salah satunya penolakan dan tuntutan pembubaran
organisasi ini. Pada 2017, Puluhan mahasiswa dan pemuda di Bandung, Jawa Barat,
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menggelar aksi demonstrasi menuntut pembubaran ormas FPI serta ormas lain yang
anti-Pancasila. FPI dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Sebaran Wilayah
Sepanjang satu dekade, kasus-kasus siar kebencian terjadi di 21 provinsi. Tiga provinsi teratas
tempat terjadinya siar kebencian diduduki masing-masing oleh Jawa Barat (53 tindakan), DKI
Jakarta (51 tindakan), dan Jawa Timur (27 tindakan). Peristiwa siar kebencian di Jawa Barat
terjadi pada 2011, sedang Jakarta di tahun 2017, dan Jawa Timur pada 2012. Di tahun 2011,
kasus yang muncul di Jawa Barat banyak terkait dengan Ahmadiyah, di Jakarta terkait pilkada
DKI Jakarta, dan pada 2012 di Jawa Timur terkait dengan Syiah Sampang.
Tujuh provinsi lain sebagai daerah tertinggi masing-masing diisi Jawa Tengah (13 tindakan),
Aceh (5 tindakan), Sumatera Utara (5 tindakan), Banten (5 tindakan), Sulawesi Selatan (5
tindakan), Yogyakarta (5 tindakan), dan Riau (4 tindakan).

Bagan 3. Siar Kebencian 2009-2018 Berdasarkan Provinsi.

Aktor
Aktor Individu
Aktor siar kebencian dibagi dalam dua bagian: individu dan kelompok. Bagian kedua menjadi
aktor dominan dengan 127 tindakan atau 66% dari total 192 tindakan. Sedang individu
tercatat melakukan 65 tindakan selama satu dekade, atau mengambil porsi sebanyak 34%
dari total tindakan.
Jika dilihat berdasarkan latar belakang, tokoh agama mendominasi aktor individu. Mereka
terlibat dalam 15 tindakan siar kebencian. Dua jenis individu lain masing-masing diisi warga
daring (13 tindakan) dan warga (9 tindakan).
Tahun 2009, menjadi tahun terbanyak dimana individu-individu berlatang belakang tokoh
agama terlibat. Di tahun ini, tercatat beberapa nama tokoh agama yang terlibat dalam siar
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kebencian, selain Abu Bakar Baasyir, terdapat Ketua MUI Jawa Barat, KH Hafidz Utsman,
tokoh agama dari Losarang Cirebon KH. Amin Bay, dan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.
Pada Februari, KH Hafidz Utsman mengeluarkan pernyataan menyatakan haram bagi umat
Islam mengikuti Valentine’s Day karena budaya non-muslim. Di bulan ini pula, KH. Amin
Bay menjadi tokoh yang mendukung penyesatan komunitas penghayat lokal, suku Dayak
Losarang atau disingkat Daylos. KH Amin menentang kegiatan rutin Daylos, Ruatan Putri
Keraton (RPK) yang akan digelar 18-26 Februari. KH Hasyim Muzadi menyebut pihak-pihak
yang mengajukan UU PNPS ke MK bukan gerakan masyarakat madani, tetapi gerakan ateis.
Pernyataan di sampaikan November 2009.
Beberapa nama individu sebagai warga daring yang tercatat dalam pemantauan antara lain
warga Jakarta Selatan bernama Arsetyo Suryo Adji, seorang ibu rumah tangga berinisial WF
asal Aceh, pengguna Akun @_haye_, lelaki berinisail AB asal Cilegon Banten, dan warga
Pasuruan Jawa Timur bernama Purwanto.
Nama-nama ini terlibat sebagai aktor dalam kasus yang terjadi di tahun 2018, tahun tertinggi
untuk kategori warga daring. Di akun media sosialnya, Arsetyo Suryo Adji menyatakan agar
Islam-Kristen tidak diadu domba. Ia menyebut Jokowi sang pengadu domba Islam-Kristen
yang sebenarnya bersaudara. Ia mengklaim tahu bagaimana cara tim Jokowi bekerja karena
dulu sempat menjadi bagian dari mereka (Wahid Foundation, 2019).
WF merespons komentar teman akun media sosial tentang kasus bom Surabaya dengan
mengatakan memang darah orang kafir halal. Akun @_haye_ menyebut Kiai Yahya Staquf,
tokoh PBNU yang juga anggota Wantimpres yang pergi ke Israel sebagai propaganda Israel
dari Istana. AB, yang menjadi calon legislatif dari Banten menuding ada oknum PKI yang
masuk ke Banser. Sementara itu Purwanto menyebut di akun media sosialnya jika PDIP akan
menutup pondok pesantren dan disebutnya sebagai partai kafir.
Salah satu nama individu dari warga adalah Sutrisno, asal Kota Mojokerto. Ia mengkafirkan
warga Desa Betro yang memiliki tradisi selamatan tahlil. Peristiwa ini terjadi pada 2011.

Aktor Kelompok
Tiga jenis aktor kelompok terbanyak masing-masing diisi oleh ormas keagamaan (69 tindakan),
warga (8 tindakan), dan tokoh agama (7 tindakan). Ormas keagamaan di sini termasuk juga
gabungan ormas. Sementara yang dimaksudkan tokoh agama merupakan gabungan tokoh
agama dalam satu peristiwa.
FPI menempati aktor pertama pelaku siar kebencian. Sepanjang 2009-2018, organisasi ini
terlibat dalam 18 tindakan. FPI banyak terlibat dalam isu-isu kafir seperti yang terjadi di
masa pilkada DKI Jakarta. Dua isu lain yang diangkat adalah Ahmadiyah dan komunis. FPI
misalnya menyatakan untuk melindungi Indonesia dari komunis dan PKI yang anti tuhan.
Pada 31 Mei 2016, sekitar 500 anggota FPI Jawa Barat menyuarakan seruan ini lewat aksi di
halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
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MUI menempati posisi kedua dengan 16 tindakan. Kebanyakan terlibat dalam penyesatan
terhadap Ahmadiyah dengan 5 tindakan. Ini terjadi di tahun 2011. Dua isu lain yang banyak
terkait adalah aliran sesat/menyimpang dan syiah dengan masing-masing 3 tindakan.
Posisi ketiga diisi ANNAS. Sepanjang datu dekade, organisasi ini terlibat dalam 5 tindakan siar
kebencian terhadap Syiah. Misalnya terjadi pada 2015 dan 2017. Tiga kasus terjadi di Jawa
Barat. Misalnya peristiwa pada 20 April 2015. Organisasi ini menggelar Deklarasi Anti Syiah.
Mereka meminta pemerintah melarang Syiah di Indonesia. Dua kasus terjadi di Kalimantan
Barat dan Banten. Keduanya terjadi pada 2017.

Bagan 4. Tiga Ormas Teratas Aktor Siar Kebencian 2009-2018.

Selain tiga ormas di atas, sejumlah ormas lain yang menjadi aktor siar kebencian antara lain
Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, DDII, FJI, Forum Masyarakat Anti Aliran Sesat
(FMAAS), Forum Masyarakat Anti Maksiat dan Aliran Sesat (Formasat) Tasikmalaya, Forum
Ulama Umat Indonesia (FUUI), Gerakan Reformis Islam (GARIS), GNPF, Majelis Tafsir Alquran,
NII, NU, dan Wahdah Islamiyah. Mereka rata-rata terlibat dalam satu tindakan siar kebencian.

Korban
Korban Individu
Dari kategori individu, korban banyak dialami oleh calon kepala daerah dengan total 21
tindakan. Selanjutnya tokoh agama (2 tindakan), presiden (2 tindakan), dan latar belakang
yang kebanyakan figur publik.
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Bagan 5. Siar Kebencian 2009-2018 Berdasarkan Korban Individu.

Basuki Thahaja Purnama menempati urutan pertama sebagai korban dalam 15 tindakan.
Posisi kedua dan ketiga disusul Joko Widodo dalam 8 tindakan dan Anies Baswedan 3 tindakan.
Jokowi menjadi korban baik dalam posisinya sebagai calon kepala daerah di DKI Jakarta, calon
presiden, atau sebagai presiden. Sedang Anies korban dalam posisinya sebagai calon kepala
daerah. Korban bukan hanya menimpa mereka, isteri calon presiden wakil presiden Herawati
Budiono dan istri presiden Iriana Joko Widodo juga mengalaminya.
Pada 24 Juni 2009, ditemukan selebaran berisi hasil wawancara Presiden Ikhwanul Muslimin
Indonesia Husein Al-Habsyi yang mengatakan jika Herawati Budiono, isteri calon wakil
presiden Boediono, beragama Katolik di Tabloid Monitor. Selebaran itu ditemukan dalam
kegiatan kampanye Jusuf Kalla di Asrama Haji Medan, Sumatra Utara. Kasus berbuntut
panjang. Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu
dan menuntut Jusuf Kalla meminta maaf. Kasus ini tidak sampai ke meja polisi.
Pada 11 September 2017, anggota Polrestabes Bandung menangkap Dodik Ikhwanto, pemilik
akun Instagram @warga_biasa, yang mengunggah konten berisi siar kebencian terhadap
istri Presiden Joko Widodo. Dalam postingannya pada 7 September 2017, ia menyebut Iriana
Joko Widodo sebagai pelacur yang mengenakan jilbab.

Korban Kelompok
Sepanjang satu dekade, korban kelompok mengalami total 156 tindakan. 3 jenis korban
kelompok teratas diisi masing-masing oleh komunitas agama/keyakinan minoritas dengan
51 tindakan, kelompok terduga sesat dengan 24 tindakan, dan komunitas Islam (15 tindakan).
Tahun tertinggi korban agama/keyakinan minoritas terjadi pada 2011, sedang kelompok
terduga sesat terjadi pada 2009.
Jika dirinci lebih lanjut, komunitas agama/keyakinan minoritas ini terdiri dari Syiah dengan
total 24 tindakan, JAI 23 tindakan, Gafatar dan Yahudi masing-masing 2 tindakan. Jika JAI
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banyak menjadi korban di tahun 2011, Syiah pada 2013.

Bagan 6. Siar Kebencian 2009-2018 Berdasarkan Tiga Aktor Kelompok Teratas.

Nama-nama lain jenis kelompok terduga sesat adalah MTA, LDII, Akmaliyah, Durunge Urip,
Tarekat Naqsabandiyah Haqqani, Keluarga M Arifin Ilham, dan Wahabi. Masing-masing
mengalami 1 kali tindakan. Untuk komunitas Islam terkait dengan kasus-kasus yang
menyasar Islam secara umum. Misanya terjadi dalam kasus Hamdani alias Suhu, Abraham
Felix, da Nicodemus.
Di luar mereka, korban kelompok lainnya adalah komunitas Kristen (5 tindakan), non-Islam (5
tindakan), terduga PKI dan Komunis (3 tindakan), atau penganuat kepercayaan (3 tindakan).

Siar Kebencian di Era SBY-Boediono
Pada 1 November 2009, Wahdah Islamiyah mendesak pemerintah dan masyarakat
mewaspdai Syiah, Islam Jamaah, dan paham-paham sesat lainnya. Pernyataan itu bagian
dari salah satu butir sikap Wahdah Islamiyah dalam Musyawarah Kerja Nasional ke-IV
(Wahid Institute, 2009).
Kasus ini menandai kasus siar kebencian dalam periode kedua SBY setelah dilantik pada
20 Oktober 2009. Dalam lima puluh bulan kepemimpinannya, (November 2009-Desember
2013), Indonesia menghadapi 59 tindakan siar kebencian keagamaan. Kasus ini berpuncak
pada 2011 dan mengalami tren menurun hingga 2013.
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Bagan 7. Siar Kebencian Era SBY Berdasarkan Periode.

Bagan 8. Siar Kebencian Era SBY Berdasarkan Isu dan Periode

Isu-Isu Utama
Sepanjang lima puluh bulan era SBY, terdapat 14 jenis isu yang muncul dalam kasus-kasus
siar kebencian. Tiga isu teratas diisi Ahmadiyah (22 tindakan), Syiah (14 tindakan), Kristen (5
tindakan). Tahun tertinggi untuk Ahmadiyah pada 2011, Syiah pada 2012 dan 2013, sedang
Kristen pada 2012 dan 2013.
Di era SBY, tiga isu teratas adalah Ahmadiyah (20 tindakan), Syiah (10 tindakan), dan kafir
(3 tindakan). Seperti yang telah sempat disinggung sebelumnya, untuk isu Syiah terdapat
insiden penyerangan setidaknya 50 rumah penganut Syiah di Sampang. Bahkan siar
kebencian untuk isu tersebut juga dilakukan oleh Bupati Sampang di masa itu, Noer Tjahja,
yang memperbolehkan pengusiran terhadap penganut Syiah di Sampang.
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Tiga isu lainnya masing-masing berupa isu yang muncul adalah aliran sesat/menyimpang
(4 tindakan), anti selamatan (3 tindakan) dan MTA (2 tindakan). Untuk isu aliran sesat
menyimpang, harus diakui bahwa isu ini memiliki beberapa irisan dengan isu lain. Seperti
yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, melalui siaran radio Idza’atul Khoir, penyebutan aliran
sesat ditujukan untuk masyarakat yang masih melakukan tahlilan dan selamatan, penyebutan
Reog sebagai bid’ah serta kelompok muslim lain yang tidak memiliki nilai yang sama.

Bagan 9. Siar Kebencian Era SBY Berdasarkan Isu.

Sebaran Wilayah
Tiga Provinsi teratas di era SBY diisi Jawa Barat (21 tindakan), Jawa Timur (15 tindakan), dan
Jakarta (10 tindakan). Tujuh provinsi lainnya tersebar masing-masing di Jawa Tengah, Riau,
Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Banten, Aceh, dan NTB.
Di Jawa Barat, Kota Bandung menjadi kota tempat terbanyak terjadinya peristiwa siar kebencian.
Dari total delapan kasus siar kebencian yang terjadi di Kota Bandung, seluruhnya terfokus
terjadi pada tahun 2011, di antaranya merupakan siar kebencian dengan isu Ahmadiyah.
Beberapa kasus di antaranya seperti yang dilakukan Aliansi Pergerakan Islam di depan
Gedung Sate Jawa Barat pada 25 Februari 2011. Mereka mendesak Presiden SBY untuk
menerbitkan Keppres pembubaran Ahmadiyah. Tuntutan dan aksi serupa juga dilakukan
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 26 Februari 2011. Aksi ini juga diikuti desakan
untuk menekan pemerintah agar melakukan penyegelan semua masjid dan pusat kegiatan
Ahmadiyah. Seolah mengamini, pada 3 Maret 2011, dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan Nomor 12 berisi larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah.
Nada tuntuan yang lebih keras dilontarkan oleh Forum Ulama Umat Islam (FUUI), yang menyebut
Ahmadiyah telah menodai agama dan karena itu harus dibubarkan demi menghindari konflik
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di masyarakat. Tuntuan mereka disertai dengan ancaman akan membubarkan pemerintah
jika pemerintah pusat tidak berani memiliki sikap tegas membubarkan Ahmadiyah.
Selain Ahmadiyah, pembekuan Syiah dan LDII Jawa Barat juga terjadi di Bandung. Pada
momen ini, FUUI meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memasukkan ajaran Syiah
dan LDII sebagai ajaran menyimpang ke dalam Peraturan Gubernur Pelarangan Aktivitas
Ahmadiyah. Selain isu di kalangan Islam, siar kebencian di kota ini juga dialami kelompok
Kristen dengan pelaku komunitas Kristen. Pada 25 Maret 2011, persekutuan Gerega Kristen
se-Kota Bandung mendesak agar Kingdom Movement Community dibubarkan. Kingdom
Movement Community yang dipimpin oleh Hadassah Werner dinilai merupakan ajaran sesat
setelah adanya laporan bahwa salah satu ajaran dari kelompok ini ialah pembangkangan
terhadap orang tua.
Di Jawa Timur, isu yang banyak muncul terkait dengan Syiah. Siar kebencian mengenai isu ini
pun terjadi di beberapa daerah yang penduduknya dikenal banyak menganut aliran tersebut
seperti Sampang, Madura, dan Surabaya. Senada dengan apa yang terjadi di Jawa Barat dalam
kasus siar kebencian dengan isu Ahmadiyah, siar kebencian dengan isu Syiah di Jawa Timur
terjadi dalam konteks penyesatan, penyebaran kebencian dan ancaman, hingga provokasi
penyerangan warga Syiah di Sampang. Di Jawa Timur isu ini membuat tindak siar kebencian
keagamaan memiliki daftar kasus yang cukup panjang khususnya selama tahun 2012 dan
cenderung mengalami peningkatan intensitas dan tingkat keparahan dari aksi ke aksi.
Seperti di Jawa Barat, isu Ahmadiyah juga menduduki peringkat pertama dalam isu-isu
siar kebencian di Jakarta. Isu kedua terkait dengan isu kafir. Ini terkait dengan fenomena
kontestasi politik pasangan calon gubernur-wakil guberur DKI Jakarta Joko Widodo dan
Basuki Tjahaja Purnama.
Jika peristiwa siar kebencian yang terjadi di Bandung dalam konteks unjuk rasa dan tuntuan
publik untuk pembubaran Ahmadiyah, di Jakarta siar kebencian terjadi dalam bentuk
pernyataan dan opini pejabat negara menanggapi isu Ahmadiyah. Sementara untuk isu kafir
yang terjadi di Jakarta dilakukan untuk menyudutkan Ahok-Jarot, pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pelakunya antara lain Rhoma Irama dan MUI yang memberikan
fatwa haram untuk memilih calon pemimpin yang kafir.
Di masa SBY, kasus-kasus memang banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Peristiwa tejadi
di sembilan provinsi. Enam provinsi berada di Pulau Jawa. Sisanya luar Jawa: Aceh, Riau dan
NTB. Di Aceh,
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Bagan 10. Siar Kebencian Era SBY Berdasarkan Wilayah.

Aktor
Jika dibagi dalam kategori individu dan
kelompok,
kategori
aktor
kelompok
mendominasi kasus. Total 50 tindakan
dilakukan aktor kelompok. Sedang individu
sebanyak 9 tindakan. Beberapa nama individu
yang tercatat antara lain Toto Taufik, Hasyim
Muzadi, Achmad Zein Alkaf, Farid Ahmad
Okbah, Sutrisno, Suhaili Husein, Rhoma Irama,
dan Abraham Felix.

KATEGORI

JUMLAH

Ormas keagamaan

28

Tokoh agama

4

Tokoh masyarakat

2

Media

2

Warga

2

Komunitas Kristen

1

Dua kategori aktor kelompok tertinggi
masing-masing adalah ormas keagamaan (28
tindakan) dan tokoh agama (4 tindakan). MUI
Pusat dan daerah menjadi nama ormas paling
banyak dengan 9 tindakan. Ormas lainya FPI
dan PCNU dengan masing-masing 2 tindakan.

Komunitas pengajian

1

Ormas kepemudaan

1

Organisasi Keagamaan

1

Ormas Keislaman

1

Lainnya

7

Beberapa ormas lain lagi tercatat masingmasing 1 tindakan adalah Aliansi Pergerakan
Islam (API) Jawa Barat, Wahdah Islamiyah,
DDII, Forum Masyarakat Anti Maksiat dan
Aliran Sesat (Formasat) Tasikmalaya, Forum
Silaturahmi Kota Wali (Poskamal) Santri
dan Ulama Cirebon, Forum Ulama Umat
Indonesia (FUUI), Gerakan Reformis Islam
(GARIS), JAT, dan MAT.

Total
Tabel 2. Siar Kebencian Era SBY
Berdasarkan Aktor Kelompok.
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Korban
Di masa SBY, korban kelompok menempati
posisi dominan dibanding individu. Sebanyak
57 korban kelompok, dan 2 individu. Korban
individu ini adalah pasangan Jokowi-Ahok
sebagai calon gubernur dan wakil gubernur
DKI Jakarta pada 2012.
Tiga kelompok korban teratas diisi komunitas
agama/keyakinan minoritas (29 tindakan)
dengan JAI dan Syiah sebagai dua ormas
terbanyak menjadi korban. JAI mengalami
total 18 tindakan, sedang Syiah sebanyak
11 tindakan. Tahun 2011 menjadi tahun
terburuk bagi JAI, sedang tahun terburuk bagi
Syiah pada 2013.
Dua kategori terbanyak lain dalam korban
kelompok adalah komunitas Islam (6
tindakan) dan kelompok terduga sesat (6
tindakan). Warga desa Simbe dan warga
Ponorogo merupakan dua kelompok yang
menjadi korban dalam kategori komunitas
Islam. Mereka korban siar kebencian akibat
menjalankan tradisi selematen.

KATEGORI

JUMLAH

Komunitas agama/keyakinan
minoritas

29

Komunitas Islam

6

Kelompok terduga sesat

6

Komunitas Kristen

3

Ormas keagamaan

2

Tokoh agama

2

Warga

2

Tokoh masyarakat

2

Pelaku usaha

1

Pegiat OMS

1

Lainnya

3

Jumlah

59
Tabel 3. Siar Kebencian Era SBY
Berdasarkan Korban Kelompok.

Penanganan kasus
Dari 59 kasus sepanjang November 2009-Desember 2013, aktor negara hanya menagani 1
kasus ringan. Sebanyak 37 kasus dalam kategori sedang dan 8 kasus berat tidak ditangani
secara hukum. Kasus yang ditangani adalah kasus Abraham Felix, siswa Sekolah Menengah
Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Bekasi pada 2010. Ia membuang Al-Quran ke toilet sambil
mengacungkan dua jari tengahnya. Gambar itu dimuat di situs Yayasan Bellarminus Bekasi
(Wahid Foundation, 2010).
Di antara kasus-kasus sedang ini adalah termasuk tuntutan DPP Wahdah Islamiyah pada
2009. Kasus lainnya dilakukan FUUI yang menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
agar melengkapi Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas
Ahmadiyah dengan membekukan Syiah dan LDII. Pada 2012, PCNU Sampang menyatakan
bahwa Syiah ialah sesat dan menyesatkan serta dinyatakan menimbulkan keresahan
masyarakat. Pernyataan ini dibuat oleh Wakil Ketua PCNU Sampang pada acara silahturahmi
ulama se-Sampang dengan Kapolda Jawa Timur
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Di antara kasus yang dilakukan individu antara lain tindakan Rhoma Irama pada 2012 dan
Farid Ahmad Okbah pada 2013. Dalam sebuah ceramah Rhoma menyatakana bahwa Basuki
Tjahaja Purnama adalah etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Menurutnya jika ibu kota
dengan negara mayoritas Islam dipimpin Kristen, Indonesia akan malu di mata internasional.
Farid Okbah mengajak umat Islam membubarkan seluruh acara-acara Syiah yang mereka
selenggarakan, dengan cara yang elegan dan tidak dengan cara yang anarkis. Ia juga meminta
kaum Muslimin mendesak pemerintah agar membubarkan Syiah di Indonesia.
Sementara itu beberapa kasus berat, antara lain kasus yang menimpa HKBP Filadelfia Bekasi
pada 2012. Sebagian orang mencaci-maki jemaat HKBP dan mengancam menyerang jika
tidak bubar. Roies Alhukama, seorang tokoh agama, mengajak massa berkumpul dengan
menggunakan speaker masjid miliknya untuk menyarang komunitas Syiah Sampang. Kasus ini
terjadi pada 2012. Sementara di Tasikmalaya, Forum Masyarakat Anti Maksiat dan Aliran Sesat
(Formasat) Tasikmalaya mendesak Pemerintah Daerah Tasikmalaya untuk membersihkan
Ahmadiyah di Tasikmalaya. Mereka juga mendukung langkah ormas Islam membubarkan
Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya. Formasat juga mendukung Polres Tasikmalaya untuk
menghentikan acara Jalsah Ahmadiyah se- Jawa Barat di Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Kasus ini terjadi tahun 2013.
KATEGORI

JUMLAH

TIDAK
DITANGANI

DITANGANI

PROSENTASE

STATUS
PENANGANAN

Ringan

14

13

1

8%

1 tersangka

Sedang

37

37

-

0%

Berat

8

8

-

0%

Total

59

58

1

2%

1 tersangka

Tabel 4. Pananganan Kasus Era SBY.

Siar Kebencian Keagamaan di Era Jokowi-Kalla
Pada 10 November 2014, FPI turun ke jalan untuk menolak penetapan Basuki Tjahaja Purnama
menjadi gubernur setelah Jokowi yang sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta terpilih
sebagai Presiden RI periode 2014-2019. FPI menolak Basuki dengan alasan perbedaan
agama, 10 November. Dalam aksi mereka, FPI juga mengatakan jika Ahok adalah musuh
Islam (Wahid Institute, 2014).
Sepanjang lima puluh bulan, Indonesia mengalami total 102 kasus yang mengalami masa puncak
pada 2017. Jumlah ini meningkat seratus persen dari kasus-kasus yang terjadi di era SBY.
Seperti sudah disebut sebelumnya, kebanyakan kasus pada 2017 ini terkait dengan Pilkada
DKI Jakarta. Dua tahun tertinggi lainnya terjadi pada 2018 dan 2015.
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Bagan 11. Siar Kebencian Era Jokowi Berdasarkan Periode.

Sebaran Wilayah
Seiring dengan peningkatan tajam kasus siar kebencian di era Jokowi, sebaran provinsi
tempat terjadinya kasus juga melebar. Jika di era SBY, peristiwa terjadi di delapan provinsi, di
era Jokowi menjadi 21 provinsi.

Bagan 12. Siar Kebencian Era Jokowi Berdasarkan Provinsi.

Tiga provinsi tertinggi juga berbeda dengan yang terjadi di era SBY. Di era Jokowi, Jakarta
menempati posisi pertama, sedang di masa SBY provinsi itu berada di posisi ketiga. Kasuskasus siar kebencian di Jakarta banyak disumbang kasus pilkada 2017 dan kasus penodaan
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Basuki Tjahaja Purnama. Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati peringkat kedua. Di masa
SBY, provinsi ini menempati posisi kedua. Posisi ketiga ditempati Jawa Timur.
Berbeda dengan era SBY yang terfokus di Pulau Jawa, di era Jokowi kasus-kasus siar kebencian
terjadi di berbagai provinsi, seperti Aceh, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sumatera Utara.

Isu Siar Kebencian
Tiga isu utama kasus-kasus siar kebencian di Era Jokowi diisi dengan isu kafir dengan total
21 tindakan. Dua isu tertinggi lain masing-masing berupa isu Syiah dengan total 13 tindakan
dan isu aliran sesat atau menyimpang dengan 9 tindakan.
Di era SBY, isu pertama diisi isu Ahmadiyah. Di era Jokowi, Ahmadiyah turun di posisi kedelapan
dengan total 5 tindakan dengan rata-rata isu yang lain di bawah 2 tindakan.
Di urutan keempat, isu yang banyak terjadi terkait dengan isu anti-Islam, disamping isu
rasisme dan komunis. Masing-masing dari tiga isu tersebut terjadi 8 tindakan. Selain itu ada
isu Gafatar, LGBT, Tionghoa, dan sebagainya, sebagaimana dapat diamati di bagan 13.

Bagan 13. Siar Kebencian Era Jokowi Berdasarkan Isu.
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Aktor
Di era Jokowi, jumlah individu dan kelompok
hampir sebanding. Sepanjang 50 bulan,
korban individu sebanyak 48 tindakan, sedang
kelompok sebanyak 54 tindakan. Aktor
individu paling banyak terlibat pada 2017.
Sedang kelompok paling sering terjadi di 2015
dan 2017.
Beberapa nama tokoh yang tercatat menjadi
aktor antara lain Rizieq Shihab, Amien Rais,
Felix Siaw, Ki Gendeng Pamungkas, dan
Prabowo Subianto. Siar kebencian yang
dilakukan Amien Rais disampaikan dalam
Aksi Bela Islam, 10 Oktober 2016, terkait
dengan tuduhan penghinaan Al Quran yang
dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Felix
Siauw menyebut pemerintah RI sama dengan
Firaun. Pernyataan itu disampaikannya
ketika berorasi pada #aksi299 di Gedung
Parlemen, 29 September 2017. Pernyataan
itu mennyontohkan kebijakan pemerintah
yang membubarkan HTI.
Salah satu yang menonjol di era Jokowi untuk
aktor indivividu adalah meningkatnya aktor dari
warga daring dengan total sebanyak 13 kasus.

KATEGORI

JUMLAH

Ormas keagamaan

26

Warga

4

Penerbit buku

2

Warga daring

2

Tokoh agama

2

Remaja

1

Pelajar

1

Ormas

1

MIUMI

1

Pimpinan ormas

1

Santri

1

Media

1

Penceramah

1

Pelaku tidak teridentifikasi

1

Organisasi kemahasiswaan

1

Lainnya

8

Total

102
Tabel 5. Siar Kebencian Era Jokowi
Berdasarkan Aktor Kelompok.

Ormas keagamaan menempati posisi pertama
dalam kategori aktor kelompok dengan total 26
tindakan. Tahun terbanyak ormas melakukan aksi siar kebencian adalah tahun 2011. Kategori
lainnya adalah warga, penerbit buku, tokoh-tokoh agama, MIUMI, dan lain-lain.
Jika di era pemerintahan SBY MUI tercatat sebagai kelompok ormas dengan jumlah kasus
terbanyak, di era Jokowi posisi itu digantikan FPI dengan total 10 tindakan. FPI sering
mengangkat narasi tentang isu kafir, memerangi komunis dan Gafatar. Pada isu kafir, FPI
banyak menyuarakan untuk tidak memilih pemimpin kafir dan menuntut pemenjaraan Ahok.
Pada 31 Maret 2016, sekitar 500 anggota FPI menggelar aksi menolak kebangkitan
paham komunis di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Di kesempatan lain, Unpad
membatalkan seminar yang sedianya membahas pemikiran Karl Marx dan digelar pada 19
Mei 2016 karena ancaman dari FPI.
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Untuk isu Gafatar, Ketua FPI Mempawah, Kalimantan Barat, Sawadi, dengan lantang
mengatakan pihaknya siap memberantas jaringan Gafatar di Mempawah jika terbukti
mengamalkan serta menyebarkan ajaran kesesatan bagi masyarakat di daerah itu.
Dua nama ormas tertinggi diisi ANNAS dengan 5 tindakan dan MUI 3 tindakan. Sesuai dengan
namanya, ANNAS memiliki perhatian untuk untuk menolak kehadiran Syiah di Indoneasi.
Aksi-aksi mereka dilakukan di Bogor (Jawa Barat), Kalimantan Timur, dan Banten.
Jika GNPF menyuarakan anti-komunisme, MUI membawa isu waspada terhadap aliran
sesat. Belakangan juga mengangkat isu-isu LGBT. Misalnya yang dilakukan MUI Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat. Organisasi ini meminta masyarakat menelusuri masuknya aliran sesat
dan komunitas LGBT. Selain FPI dan MUI, aktor ormas keagamaan lainnya adalah FUI, MIUMI,
dan PEKAT IB Kuningan.

Korban

KATEGORI

JUMLAH

Jenis korban terbanyak periode Jokowi ditempati
kategori kelompok dengan 79 tindakan. Sisanya
ditempati jenis individu. Mereka mengalami 23
tindakan selama 50 bulan.

Komunitas agama/keyakinan
minoritas

17

Kelompok terduga sesat

14

Calon kepala daerah

7

Basuki Tjahaja Purnama merupakan korban
individu terbanyak di era ini. Ia menjadi korban
dalam 10 kali tindakan.

Komunitas Islam

6

Kelompok terduga PKI dan
Komunis

4

Selain menjadi korban kriminalisasi, Ahok
bahkan menghadapi ancaman pembunuhan.
Salah satunya dilakukan Rizieq Shihab, 14
Oktober 2016, ketika meminta polisi untuk
menangkap Ahok karena dianggap menghina
Al Quran. Kasus kedua muncul pada 3
November 2016 melalui tayangan video di
youtube yang menampilkan seorang lelaki
berpeci dan berkalung sarung hijau membawa
pengeras suara, sedang berorasi di hadapan
polisi yang mengawal Ahok.

Komunitas Non-Islam

4

Partai politik

4

Ormas kepemudaan

3

Tokoh agama

3

Komunitas Tionghoa

2

Komunitas Kristen

2

Warga

2

Lainya

10

Pelaku tidak teridentifikasi

1

Jika Ahok lebih banyak menjadi korban tuduhan
penistaan agama dan kafir, maka Anies
Baswedan lebih banyak menerima serangan
dengan isu Syiah dan Kejawen.

Organisasi kemahasiswaan

1

Lainnya

8

Komunitas
agama/keyakinan
minoritas
menempati posisi pertama dalam kategori

Total

102
Tabel 6. Siar Kebencian Era Jokowi
Berdasarkan Korban Kelompok.
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korban kelompok. Sepanjang 50 bulan, terdapat 17 kelompok yang menjadi korban. Dua
kategori tertinggi ditempati masing-masing kelompok terduga sesat dan calon kepala daerah.
Tiga nama kelompok dalam kategori agama/keyakinan minoritas adalah Syiah (10 tindakan),
diikuti JAI (4 tindakan), dan Gafatar (2 tindakan). LDII tercatat sebagai dalam kelompok terduga
sesat. Data kelompok korban ini berbeda dengan tren di era SBY. JAI di masa SBY menjadi
korban terbanyak yang mengalami 18 tindakan, disusul Syiah 11 tindakan.
Korban kelompok yang dituduh PKI atau komunis menempati posisi kelima dengan 4
tindakan. Kategori dengan jumlah yang sama adalah komunitas non-Islam dan partai politik.
Selebihnya tersebat ke sejumlah kategori lain.

Penanganan kasus
KATEGORI

JUMLAH

TIDAK
DITANGANI

DITANGANI

PROSENTASE

KETERANGAN
5 penyidikan

Ringan

32

21

11

52%

1 terdakwa
5 tersangka
1 penyidikan

Sedang

59

54

5

9%

2 terpidana
2 tersangka

Berat

11

9

2

22%

1 penyidikan
1 tersangka
7 penyidikan

Total Kasus

102

84

18

21%

8 tersangka
1 terdakwa
2 terpidana

Tabel 7. Penanganan Kasus Era Jokowi.

Dari 102 kasus siar kebencian yang terjadi di era Jokowi, pemerintah menangani 18 kasus atau
21% dari total kasus. Bentuk penanganan tersebut beragam, mulai penyidikan, menetapkan
tersangka, menyidangkan, hingga vonis pengadilan.
Secara umum, kasus-kasus siar kebencian tidak mendapat penanganan hukum dari aparat.
Jumlahnya mencapai 79% dari total kasus yang muncul atau 84 kasus dari 102 kasus.
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Jika dirinci lebih lanjut, kebanyakan kasus yang ditangani merupakan kasus ringan. Jumlahnya
mencapai 52% atau 11 kasus. Sebagian kasus dilakukan warga biasa yang tidak memiliki
pengikut fanatik dan terkait dengan isu-isu yang tidak mengajak kekerasan. Misalnya
kasus Nico Demus Silaban dari Kalimantan Timur, sepasang kekasih dari Trenggalek dan
Tulungagung, atau kasus lelaki berinisasi FN dari Makassar.
Sebagian lain menyasar tokoh-tokoh publik yang kemungkinan dampak kekerasan dan
diskriminasi terhadap mereka kecil. Misalnya menyasar Iriana Joko Widodo dalam kasus Dodik
Ikhwanto atau panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam kasus Siti Sundari Daranila dari Padang
Pariaman, Sumatera Barat. Kasus lainnya menyerang Partai PDIP dalam kasus Purwanto
asal Pasuruan, Jawa Timur.
Kasus-kasus sedang sangat minim ditangani. Hanya 9% dari total kasus, atau 5 kasus dari
total 54 kasus. Beberapa kasus yang ditangani adalah kasus siar kebencian seorang ibu
rumah tangga dari Aceh yang menyataka darah orang kafir halal terkait kasus bom gereja di
Surabaya. Kasus ini masuk dalam kategori sedang karena mendorong kekerasan fisik, tetapi
dilakukan oleh individu yang tidak memiliki massa fanatik. Hal yang sama juga dilakukan
seorang pelaku dari Sokobanah, Sampang, Jawa Timur yang mengajak "carok" orang-orang
yang berbeda pilihan dalam pilkada ulang Jawa Timur 27 Oktober 2018.
Sementara itu dari kasus-kasus berat, 2 kasus ditangani dan 7 lainnya tidak. Dua kasus
tersebut adalah kasus ajakan pembunuhan terhadap Ahok dengan hadiah Rp. 1 milyar pada
2106 dan kasus Ki Gendeng Pamungkas pada 2017. Tujuh kasus lain yang tidak ditangani
antara lain kasus Deklrasi anti-Syiah pada 2015 oleh ANNAS yang mendorong penghapusan
Syiah di Indonesia; pernyataan memerangi Gafatar oleh Ketua FPI Mempawah, Kalimantan
Barat, pada 2016 atau pernyataan siap perang untuk menolak RS Sekar Kamulyan oleh
perwakilan ormas Islam di Kuningan, Jawa Barat; dan pernyataan memerangi LBGT oleh MUI
Sumatera Barat pada 2016.
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MENGATASI SIAR KEBENCIAN
KEAGAMAAN DI INDONESIA
Sepanjang satu dekade, studi ini menunjukkan jika siar kebencian keagamaan merupakan
masalah yang semakin serius dan jumlahnya meningkat di Indonesia. Sepanjang 120 bulan,
terdapat total 102 tindakan yang dilakukan aktor non-negara.
Sempat mengalami penyusutan drastis sejak 2012, kasus-kasus ini kembali naik pada 2011
dan mengalami masa puncak pada 2017. Di masa Jokowi, kasus-kasus siar kebencian naik
hampir seratus persen. Jika di era SBY terdapat 59 tindakan siar kebencian, di masa Jokowi
menjadi 102 tindakan.
Pada 2016, 2017, dan 2018, kasus-kasus siar kebencian terkait dengan momen-momen
politik seperti pilkada dan pilpres. Kasus paling kentara adalah Pilkada DKI Jakarta dan
pemidanaan Ahok.
Bisa dikatakan, dalam tiga tahun tersebut peningkatan kasus terjadi lewat momentum
politik seperti pilkada atau pilpres. Faktor ini tidak dapat digeneralisir pada semua kasus.
Kenyataannya, pada 2011 sebagai tahun tertinggi di era SBY, tidak ada momen politik. Kasuskasus kebencian banyak disumbang oleh isu Ahmadiyah paska tragedi Cikeusik. Begitupun
tahun 2015 di era Jokowi. Tahun ini tidak ada momen perhelatan politik.

Mengapa Meningkat?
Jelas sekali tidak akan ada jawaban tunggal dari pertanyaan mengapa kasus-kasus siar
kebencian meningkat tajam dalam satu dekade ini. Studi ini sendiri berargumen jika siar
kebencian bukan merupakan proses yang alamiah, melainkan proses aktif. Siar kebencian
adalah produk dari politisasi yang keberhasilannya dipengaruhi beragam faktor.
Praktik politisasi setidak-tidaknya akan berisi tiga hal: peningkatan kesadaran (rising
awareness), mobilisasi (mobilization), dan kontestasi (contestation) (Zürn, 2014). Dalam
perspektif sosial dan psikologi, kebencian seringkali dilahirkan dari stereotip, keyakinan
sosial, prakonsepsi budaya yang ada di masyarakat (Skuse & Rodger, 2013). Proses sosial
ini dapat berlangsung dalam kurun waktu panjang. Misalnya saja kasus Ahmadiyah dan
komunis. Dua isu ini telah berkembang sejak era akhir tahun 1920-an di Indonesia dan terus
bekembang hingga hari ini. Selain lewat kebijakan negara, isu-isu tersebut bahkan diawetkan
lewat pendidikan keagamaan, baik formal maupun informal.
Menariknya, tidak setiap isu-isu tersebut berkembang secara merata dalam periode tertentu.
Mengapa isu Ahmadiyah sangat kuat di periode SBY tetapi tidak di periode Jokowi? Mengapa
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isu kafir tertinggi di era Jokowi, tidak di era SBY? Mengapa LGBT banyak menguat pasca
reformasi dan tidak sebelumnya?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa pada hipotesis tentang proses
peningkatan “kesadaran masyarakat” untuk membenci kelompok-kelompok tersebut.
Hipotesis ini juga dapat menjelaskan mengapa satu isu memiliki bobot yang berbeda dengan
isu lainnya seperti isu “kafir” dan “penista agama”.
Hipotesis ini selanjutnya membawa pada hipotesis kedua: mobilisasi. Usaha ini tentu saja
mengandaikan adanya apa yang disebut sebagai “agen politisasi” (agents of politicization).
Mereka bisa individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam proses politik, seperti
politisi, pakar, dan perwakilan kepentingan, atau mereka yang berada dalam posisi mengatur
proses politik, termasuk selebritis.
Dalam isu-isu tertentu, terdapat aktor-aktor kelompok yang aktif berkampanye dan
memobolisasi. MUI pusat dan daerah menjadi aktor yang penting dalam menyuarakan isu
penodaan dan aliran sesat; FPI untuk isu kafir, setelah sebelumnya banyak mengusung antimaksiat; ANNAS untuk isu Syiah; atau GNPF yang juga mengusung anti-komunis. Selain MUI,
tiga organisasi ini aktif mengampanyekan dan memobiliasi dukungan lewat aksi demonstrasi,
forum diskusi, atau kegiatan dari masjid ke masjid yang menjadi jaringan mereka.
Dalam momen-momen politik, aktor-aktor politisi atau partai politik sering menggalang
dukungan, memanfaatkan atau saling memanfaatkan dengan kelompok-kelompok
masyarakat tersebut. Ini terlihat dalam kasus-kasus pilkada.
Baik di momen politik praktis atau bukan, politisasi kebencian ini juga menunjukkan hipotesis
ketiga tentang adanya kompetisi. Dalam politik praktis, kompetisi dimaksud bertujuan
mengambil suara dan perhatian masyarakat untuk bisa memenangkan pemilihan atau
mempertahankan posisi kelompok tertentu.
Di luar momen politik, praktik politisasi juga mengandaikan adanya persaingan di antara
dua atau lebih pihak. Misalnya dalam kasus Ahmadiyah atau Syiah yang menunjukkan
adanya persaingan di antara mereka. Siar kebencian yang dialami kedua komunitas tersebut
menandakan adanya upaya kelompok status quo atau baru di tubuh Islam untuk tetap
mempertahankan kekuasaan atau mendapat pengaruh mereka.
Sebagai upaya aktif, politisasi kebencian ini belum atau tidak selalu berhasil menggapai tujuan
meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan politisasi kebencian akan
dipengaruhi oleh perpaduan banyak faktor.
Dalam konteks momen politik praktis, misalnya, latar belakang sosok calon kepala daerah
dari kelompok minoritas atau isu yang lebih menyentuh emosi pemilih. Dalam kasus Ahok,
terjadi penumpukan isu yang menyasar dirinya. Dari isu kafir, Tionghoa, hingga penista
agama. Memang perlu dilakukan kajian lebih lanjut di antara ketiganya, adakah isu yang lebih
menggerakkan. Seperti diketahui, kasus Ahok menggelinding menjadi gerakan besar setelah
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kasus penistaan agama karena pidato Ahok di Kepulauan Seribu, Jakarta.
Di luar momen politik, faktor yang mendorong siar kebencian menjadi kejahatan kebencian
biasanya dipengaruhi oleh besarnya aktor yang terlibat, termasuk aktor negara di dalamnya.
Seperti yang dialami pengikut Syiah Sampang. Selain tokoh agama dan lembaga keagamaan,
Bupati Sampang, Noer Tjahja, juga ikut terlibat dengan menyesatkan bahkan mendorong
warga mengusir komunitas Syiah Sampang.

Siar Kebencian dalam Dua Pemerintahan
Secara umum terdapat perbedaan tren di dua periode pemerintahan. Selain jumlah kasus yang
mencolok, kasus-kasus berdasarkan isu, aktor, dan korban juga menunjukkan perbedaan.
Jika di era SBY kasus-kasus siar kebencian tersebar dalam 14 isu, di masa Jokowi melebar
hampir 100% atau 24 isu. Tiga isu teratas di era SBY adalah Ahmadiyah, Syiah, dan
Kristen. Sementara di era Jokowi menjadi kafir, Syiah, dan aliran sesat/menyimpang. Di
era Jokowi, Ahmadiyah tidak masuk dalam tiga isu teratas. Isu Syiah merupakan hal yang
stabil di dua periode.
Jika di era SBY, dua nama ormas teratas adalah MUI (9 tindakan) dan FPI (2 tindakan), di
era Jokowi menjadi FPI (10 rindakan) dan ANNAS (5 tindakan). Jika di era SBY dua korban
terbanyak adalah JAI (18 tindakan) dan Syiah (11 tindakan), di era Jokowi menjadi Syiah (10
tindakan) dan JAI (4 tindakan). Jika di era SBY, tiga provinsi teratas adalah Jawa Barat (21
tindakan), Jawa Timur (15 tindakan), Jakarta (10 tindakan), di Era Jokowi menjadi Jakarta (33
tindakan), Jawa Barat (20 tindakan), dan Jawa Timur (9 tindakan).
Jawaban komprehensif mengapa sebagian tren tersebut mengalami perbedaan, memang
memerlukan riset lanjutan untuk melihat berbagai faktor yang memengaruhinya. Namun
dari sini tampaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan awal. Salah satunya bahwa isu-isu
dalam siar kebencian tidak selalu permanen. Degan lain kata, isu-isu utama dalam kasus siar
kebencian dapat berubah dan ditangani.
Perubahan atau pergeseran isu bisa jadi dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya di
tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, termasuk bagaimana respons masyarakat
dan pemerintah. Isu Ahmadiyah di era SBY kemungkinan besar dipicu kasus Cikeusik,
Banten, yang memicu respons masyarakat dan pemerintah. Setelah serangan Cikeusik,
lebih dari 10 kebijakan lokal yang membatasi Ahmadiyah disahkan pemerintah lokal. Belum
lagi tuntutan-tuntutan pembubaran sebagian masyarakat. Di era Jokowi, isu kafir banyak
terhubungan dengan kasus pilkada DKI Jakarta dan sebagian kecil pilkada di daerah lain.
Peran aktor siar kebencian juga bisa menjadi faktor yang berpengaruh. Seberapa aktif
aktor-aktor kebencian, semakin berpotensi menaikkan kasus-kasus siar kebencian. Ini
bisa dilihat dari perbedaan aktor terbanyak di dua era tersebut. MUI di era SBY dan FPI di
era Jokowi. Menariknya, isu Syiah merupakan isu yang stabil di dua periode pemerintahan.
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Setelah serangan Syiah Sampang di era SBY, tren ini tidak menurun di era Jokowi seperti
halnya Ahmadiyah.

Penanganan Kasus Siar Kebencian
Jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi, penanganan pemerintah terhadap
kasus-kasus siar kebencian tidak cukup maksimal, khususnya di era SBY. Dari 59 kasus,
hanya 1 kasus yang ditangani. Di era Jokowi, dari 102 kasus yang dihadapi, hanya 18 kasus
yang ditangani.
Ketiadaan penanganan, khususnya oleh pemerintah, sangat berisiko menumpuk kebencian
terhadap kelompok tertentu dan pada akhirnya berpotensi melahirkan kekerasan fisik.
Kelompok paling rentan adalah kelompok-kelompok yang sering menjadi korban kebencian.
Studi ini menunjukkan mereka adalah Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok-kelompok yang
diduga sesat. Kasus-kasus siar kebencian yang menyasar mereka minim direspons.
Bagaimanapun kebencian merupakan proses psiko-sosial yang terbentuk lewat proses yang
cukup lama. Ia dihasilkan dari pengalaman dan persepsi yang dibangun dari waktu ke waktu.
Dalam waktu tertentu mereka yang mengidap kebencian akan mengumpulkan motivasi
sekaligus pembenaran untuk dapat mengarah ke tindak kejahatan kebencian (Perry, 2003)
Kasus-kasus kebencian yang mengarah pada intimidasi dalam studi ini kebanyakan kasus
dan konflik lama. Baik pemerintah dan masyarakat, konflik-konflik ini mampu mengatasinya
melalui jalan tengah yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Misalnya kasus HKBP
Filadelfia Bekasi. Konflik antar jemaat dengan warga telah dimulai sejak tahun 2003. Berawal
dari adanya warga yang melarang pelaksanaan ibadah di salah satu ruko di lingkungan
perumahan, isu ini berkembang menjadi pelarangan ibadah bahkan di rumah pribadi.
Siar-siar kebencian yang muncul dari seruan keluhan atas pelaksanaan ibadah, akhirnya
mencapai puncaknya pada 3 Januari 2010 serta kasus 25 Maret 2012. Selain itu pada kasus
Syiah Sampang yang telah dimulai pada tahun 2004 pada akhirnya menimbulkan tindak
kekerasan yang terus berulang. Puncaknya, pada 26 Agustus 2012 terdapat penyerangan
dan pembakaran rumah para penganutnya hingga menimbulkan satu korban tewas dan
belasan luka-luka.
Data kajian ini memang menunjukkan jika pemerintah Jokowi memang jauh lebih aktif.
Sayangnya, porsi penanganan siar kebencian justru banyak diberikan pada kasus-kasus ringan.
Setelah itu baru kasus berat dan sedang. Pemerintah menangani 11 kasus dari total 32 kasus
ringan (52%), dua kasus dari 11 kasus berat (22%), dan 5 kasus dari 59 kasus sedang (9%).
Prioritas penanganan kasus seperti tergambar dalam data di atas tampaknya menunjukkan
jika pemerintah dan aparat kepolisian belum betul-betul mempertimbangkan indikator yang
direkomendasikan Rabat Plan of Action dan Article 19. Minimnya penanganan tidak bisa dilihat
hanya semata-mata minimnya sumber daya, melainkan juga minimnya perhatian pemerintah
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terhadap kasus-kasus penting siar kebencian. Penanganan siar kebencian tampak berbeda
dengan kasus-kasus terkait penodaan agama. Jika di masa SBY terdapat 40 kasus penodaan
agama yang ditangani, di masa Jokowi terdapat 57 kasus penodaan agama yang ditangani.
Penanganan pemerintah ini beragam dari mulai penyidikan, hingga vonis pengadilan.

Tidak Cukup Penghukuman
Studi ini berargumen, jika penghukuman terutama terhadap kasus-kasus ringan dengan
cara menersangkakan hingga vonis pengadilan, hanyalah jalan terakhir setelah jalan sosiokultural dilakukan.
Langkah sosio-kultural memang lebih bersifat pencegahan ketimbang penanganan. Langkahlangkah itu antara lain pemantauan kasus, diskusi, dialog terbuka, memobilisasi masyarakat
sipil termasuk ormas keagamaan, mendorong perusahaan-perusahaan, dan usaha-usaha
aktif mengonter narasi melalui media sosial dan menggerakkan literasi informasi.
Meski begitu, langkah sosial-kultural ini bahkan seharusnya digunakan dalam proses
penghukuman bagi para pelaku dalam kategori sedang dan berat melalui restorative justice.
Kepolisian memiliki landasan kebijakan menjalankan kebijakan itu melalui Perkap No. 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sayangnya kebijakan ini masih memiliki soal. Selain
adanya potensi dampak konflik sosial atau keresahan masyarakat, masalah lainnya adalah
proses penerapannya yang belum komprehensif untuk menghilangkan kebencian. Proses
yang ada seringkali hanya terkait dengan penyelesaian kasus tanpa melewati prinsip-prinsip
keadilan restoratif yang ketat. Sulit sekali memenuhi syarat tidak menimbulkan keresahan
dalam penyelesaian kasus-kasus siar kebencian untuk kategori sedang. Kebanyakan kasuskasus tersebut umumnya menyedot perhatian publik yang luas.
Perlu dicatat jika siar kebencian muncul sebagai bentuk konflik yang terjadi di masyarakat
yang didasari atas ketidaksukaan dan prasangka. Hukuman pemenjaraan tanpa menyasar
prasangka dan ketidaksukaan seringkali tidak efektif mengurangi potensi terulangnya
tindakan serupa. Pemenjaraan tidak serta merta menghilangkan kebencian mereka dan tidak
kembali melakukan kejahatan. Sebaliknya, mereka cenderung memiliki profil karir kriminal
yang terus berkembang dari sisi jenis kejahatannya yang tetap didasarkan atas kebencian
(Jolliffe, 2019)
Sayangnya, sejauh ini belum ditemukan hasil kajian di Indonesia yang berusaha melihat hubungan
efektivitas pemenjaraan bagi pelaku siar kebencian. Efektivitas itu salah satunya ditunjukkan
oleh adanya efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan dan berkurangnya
kebencian mereka terhadap kelompok yang sebelumnya menjadi sasaran kebencian.
Penghukuman dengan pendekatan yang tidak menyasar demi mengurangi kebencian tersebut
tampaknya juga tidak banyak mempertimbangkan posisi dan kerugian yang dialami korban.
Padahal, seringkali kerugian yang dialami korban lebih dari sekadar kerugian materi, namun
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munculnya rasa trauma, ketakutan, hingga dikucilkan, yang mana merupakan hal yang tidak
dapat dihadirkan/dikembalikan begitu saja selayaknya materi.
Pengabaian atas aspek ini bukan tidak mungkin akan menjadi celah untuk munculnya klaster
kebencian baru karena korban masih merasakan kerugian dan sulit untuk kembali pulih. Untuk
merangkum, penghukuman yang sejatinya dibutuhkan untuk kasus siar kebencian ialah yang
mampu menghadirkan proses peredaman konflik, ketegangan, dan kesalahpahaman antar
kedua belah pihak serta mampu mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban.

Beberapa Rekomendasi
Tidak pernah ada jalan tunggal dalam mengatasi tren meningkatnya siar kebencian seperti
tidak adanya faktor tunggal dalam memengaruhi tren tersebut. Berdasarkan analisis di atas,
kajian ini merekomendasikan tiga hal.
Pertama, merevisi peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan tentang penanganan
siar kebencian yang bermasalah. Di antaranya adalah UU ITE, dengan menambahkan norma
yang memperjelas definisi dan unsur-unsur siar kebencian yang sejalan dengan prinsip HAM.
Sebagai institusi terdepan dalam penanganan lewat hukum, agenda penting yang harus
dilakukan kepolisian adalah merevisi Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan
Ujaran Kebencian. Revisi itu berupa penghapusan Pasal 310, 311, dan 156a KUHP sebagai
dasar dalam pemidanaan siar kebencian. Kasus-kasus terkait isu penodaan selanjutnya dapat
ditangani dengan menemukan apakah ada unsur-unsur siar kebencian di dalamnya. Studi ini
sendiri merekomendasikan jika Pasal 156a KUHP dihapus.
Revisi SE tadi termasuk pula memasukkan prinsip-prinsip pemidanaan siar kebencian yang
secara substansi merujuk Rabat Plan of Action dan tiga kategori siar kebencian (ringan, sedang,
dan berat) seperti direkomendasikan Article 19. Pencantuman prinsip-prinsip ini mendorong
kepolisian fokus pada kasus-kasus berat dan sedang. Sementara kasus-kasus ringan dapat
diselesaikan lewat pendekatan sosial.
Kedua, peningkatan kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan terkait pemidanaan kasuskasus siar kebencian dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan forum bertukar pengetahuan
dengan para ahli atau organisasi masyarakat sipil. Tujuan peningkatan kapasitas ini
diharapkan langkah-langkah pemidanaan kasus-kasus siar kebencian sejalan dengan
konstitusi dan HAM.
Pendekatan ini memang berfokus untuk mengatasi akar pemasalahan dan mengganti kerugian
alih-alih membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Meskipun pada awal perkembangannya
restorative justice dibentuk untuk menghindari hukuman pemenjaraan, namun dalam
perkembangannya, prinsip-prinsip yang terdapat dalam restorative justice kini juga telah
dilakukan secara bersamaan dengan penghukuman pemenjaraan, yaitu untuk memulihkan
apa yang sebelumnya rusak karena suatu tindak kejahatan.
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Implementasi restorative justice dapat dilakukan melalui dialog yang terarah dan menempatkan
pelaku-korban dalam posisi yang setara. Dialog ini juga perlu mempertimbangkan sejumlah
prinsip, seperti usaha mengungkap masalah secara terbuka (show up); memusatkan perhatian
pada kata-kata dan niat satu sama lain tanpa campur tangan dan pengaruh dari pihak luar
(pay attention); pelaku dan korban mengungkapkan secara jujur perasaan dan pandangan
mereka, tanpa berusaha saling memanipulasi (tell the truth); dan mengontrol persepsi dan
perasaan satu sama lain untuk tidak menginginkan sesuatu menjadi solusi (don’t be attached
to outcome) (Pepinsky, 2013)
Proses dialog ini menjadi kesempatan bagi pelaku dan korban mengklarifikasi prasangka
dan segala penyebab kebencian antar korban dan pelaku melalui penyampaian persepsi
dari masing-masing pihak. Forum ini juga dapat menjadi proses evaluasi dan pembelajaran
sosial karena membicarakan secara langsung mengenai akar dan latar belakang kebencian
(Schulzke, 2016).
Ketiga, memaksimalkan upaya-upaya pencegahan siar kebencian melalui pendekatan sosial
berupa dan tidak terbatas pada pemantauan, diskusi, dialog terbuka, memobilisasi masyarakat
sipil termasuk ormas keagamaan, mendorong perusahaan-perusahaan, dan usaha-usaha
aktif mengonter narasi melalui media sosial dan menggerakkan literasi informasi.
Pemantauan siar kebencian khususnya di media sosial dapat dilakukan untuk melihat potensi
terjadinya kejahatan kebencian (hate crime), terutama terhadap kelompok-kelompok rentan
seperti JAI, Syiah, Kristen, atau kelompok yang dituduh sesat. Bukan hanya itu, pemantauan ini
diarahkan untuk melihat aktor-aktor utama dalam proses mobilisasi siar kebencian, termasuk
sebaran wilayah. Hasil dari pemantauan ini sangat berguna sebagai basis pencegahan dan
penanganan dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial semacam ini akan bisa maksimal
jika pemerintah pusat dan lokal memberi ruang yang lebar berupa pelibatan masyarakat sipil
atau akses terhadap pendanaan yang transparan dan akuntabel.
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Conclusions and recommendations emanating from the four
regional expert workshops organized by OHCHR in 2011,
and adopted by experts at the meeting in Rabat, Morocco,
on 5 October 2012
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Resolution adopted by the Human Rights Council: 16/18
Combating intolerance, negative stereotyping and
stigmatization of, and discrimination, incitement to violence
and violence against, persons based on religion or belief

Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy
of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence

Deklarasi Universal HAM

INSTRUMEN

(i) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia, dan pemajuan keadilan sosial.
Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam
Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa,
agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar
belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar
agama dan kepercayaan harus dihapuskan.

Legislation
(Conclusions)
paragraph 14

Pasal 2 ayat
(2) huruf i

Pasal 2

Pasal 22

Article 3
verse (f)

Under international human rights standards, which are intended to guide legislation
at the national level, expression labelled as “hate speech” can be restricted under
articles 18 and 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights
on different grounds, including respect for the rights of others, public order or
sometimes national security. States are also obliged to “prohibit” expression that
amounts to “incitement” to discrimination, hostility or violence (art. 20, para. 2,
of the Covenant and, under some different conditions, art. 4 of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

Adopting measures to criminalize incitement to imminent violence based on religion
or belief.

Article 3

Pasal 19

Condemns any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to
discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audio-visual
or electronic media or any other means.

Setiap orang berhak atas kebebasan, mempunyai dan mengeluarkan pendapat;
dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk
mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media
apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 7

REDAKSI
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang
sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap
setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan Pernyataan ini dan terhadap segala
hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

PASAL

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL DAN REGIONAL TENTANG SIAR KEBENCIAN

1

NO

Lampiran 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2

ATURAN

Pasal 4

Pasal 157

Pasal 156

PASAL

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan
berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau
pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial,
dan budaya; atau
b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan
etnis yang berupa perbuatan:
1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau
disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau
dibaca oleh orang lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat
umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di
tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan,
perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan
berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut.

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau
lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat
Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

REDAKSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG SIAR KEBENCIAN

1

NO

Lampiran 2

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

4

5

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6
huruf e dan
Penjelasan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

3

1. Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua
langkahlangkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan
penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar
ras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan:
a. Setiap negara pihak tidak kan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktekpraktek diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau
lembaga-lembaga dan menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembagalembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan
kewajiban ini;
b. Setiap Negara Pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu
diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi.
c. Setiap Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji
ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah,
mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat
menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada;
d. Setiap Negara Pihak akan melarang dan menghentikan, melalui berbagai
langkahlangkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila
diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau
organisasi;
e. Setiap Negara Pihak, apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong

Dalam konvensi ini, pengertian "diskriminasi rasial" berarti suatu pembedaan,
pengucilan, pembatasan tau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau
asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau
mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan
kebebasan mendasar,dalam suatu kesederajatan, di bidak pilitik, ekonomi, sosial,
budaya tau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: e.
menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA).

Pasal 28 ayat
(2)

Pasal 16

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada
orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan
berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesehan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Pasal 20 ayat
(2)

(2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau
agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau
kekerasan harus dilarang oleh hukum.

langkahlangkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila
diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau
organisasi;
e. Setiap Negara Pihak, apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong
gerakangerakan dan organisasi-organisasi integrasionis multirasial serta berbagai
cara penghapusan hambatan-hambatan antar ras, dan tidak mendorong segala
sesuatunya yang menjurus kepada penguatan suatu pembedaan rasial.

Syiah
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Ahmadiyah

Aliran sesat/menyimpang

Komunis

Kristen

Anti-Islam
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Yahudi
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Membuat buku,
menebar kebencian
kepada Syi'ah

Tuduhan ateis KH
Hasyim Muzadi
terhadap pemohon
uji materil PNPS

MUI Malang minta
umat Islam tidak
menonton filmfilm karya Roland
Emmerich

Desakan DPP
Wahdah Islamiyah
agar melarang
penyebaran ajaran
Syiah, Ahmadiyah,
Islam Jamaah dan
aliran-aliran yang
dinilai menyimpang

PERISTIWA

Jawa Timur

DKI Jakarta

Jawa Timur

Malang

Jakarta

Kota
Surabaya

Film “2012” dianggap MUI Malang
menyesatkan. Mereka minta agar umat
Islam tidak menonton film garapan Roland
Emmerich, sutradara spesialis film fiksisains, seperti Stargate (1994), Independence
Day (1996), Godzilla (1998), dan 10.000 BC
(2008) tersebut. Pernyataan disampaikan 16
November 2009.

Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi menilai
Gerakan Gus Dur, dkk yang memperkarakan
UU Penodaan Agama PNPS 1965 ke
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukan
gerakan masyarakat madani, tapi gerakan
atheis. Pernyataan disampaikan pada 18
November 2009.

Yayasan Al-Bayyinat Al-Islamiyyah
meluncurkan buku berjudul "Export Revolusi
Syi’ah ke Indonesia", 10 Januari 2010. Buku
setebal 312 halaman tersebut ditulis oleh
Ketua Bidang Organisasi Al-Bayyinat, Habib
Achmad Zein Alkaf. Buku tersebut secara
ekspilit menyebut Syi’ah sebagai aliran
sesat dan menyesatkan. Buku tersebut
menyebarkan kebencian tentang Syi’ah dan

DPP Wahdah Islamiyah mendesak
pemerintah untuk melarang penyebaran
pemahaman Syiah di Indonesia. Ajaran
itu dianggap dapat memecah belah kaum
Muslimin di Indonesia. Selain Syiah, mereka
juga meminta pemerintah melarang
Ahmadiah, Islam Jamaah, serta pahampaham yang dianggap bertentangan dengan
ajaran Islam. Pernyataan disampaikan 1
November 2009.

Sulawesi
Selatan

WILAYAH
Makassar

DESKRIPSI

Ringan

Sedang

Ringan

Sedang

KETEGORI

DATA KASUS SIAR KEBENCIAN ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
NOVEMBER 2009-DESEMEBER 2013

Tidak ditangani

Tidak ditangani

Tidak ditangani

Tidak ditangani

PENANGANAN

STATUS

2010

2010

2010

2010

5

6

7

8

Penyebaran pamflet
menolak toleransi

Siswa SMAN
memasukkan AlQuran ke dalam
kloset

PCNU Pati Sesatkan
A’maliyah

Markas Surga Eden
Digrebek Warga dan
Ulama

Pada penghujung Agustus 2010, seorang
jemaah majelis pengajian di masjid
Pamulang, Tengerang Selatan, menyebarkan
pamflet yang berisi himbauan untuk
menjauhi dan menghindari toleransi.

Pada 18 Februari 2010 Abraham Felix, siswa
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
5 Kota Bekasi melakukan tindakan tidak
toleran dengan cara memegang Al-Quran
sambil mengacungkan dua jari tengahnya,
dan memasukkan ke dalam kloset. Gambar
itu dimuat di situs Yayasan Bellarminus
Bekasi

Pengurus PCNU KH. Asmu’i Syadzali
menyatakan bahwa ajaran A’maliyah
adalah sesat karena mengajarkan tentang
wahdatul wujud atau manunggaling kawula
gusti. Ia bersama dengan ulama lain juga
meminta pemimpin A’maliyah menghentikan
aktivitas perkumpulannya. Jika tidak segera
dihentikan, maka Asmu’i akan mengerahkan
massanya untuk membubarkan paksa dan
mengusir para pemimpinnya.

Ratusan warga, tokoh ulama, dan
santri Cirebon mendatangi dua buah
rumah kelompok Surga Eden. Mereka
melempari rumah Tantowi yang berada
di Kampung Surapandan, Kelurahan
Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota
Cirebon tersebut. Meski akhirnya berhasil
diminimalisir.

ekspilit menyebut Syi’ah sebagai aliran
sesat dan menyesatkan. Buku tersebut
menyebarkan kebencian tentang Syi’ah dan
secara eksklusif ditujukan kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri
Agama, TNI/Polri, Badan IntelijenNegara
(BIN), NU,Muhammadiyah, dan seluruh
umat Islam Indonesia agar senantiasa
mewaspadai ‘bahaya’ ajaran Syi’ah yang
sudah berkembang di Indonesia.
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Demonstrasi
menuntut
pembubaran
Ahmadiyah

Tuntutan agar
pemerintah
membubarkan
Ahmadiyah

MUI Jawa Timur
Desak Muspida
Bubarkan Ahmadiyah

Provokasi untuk
Mendemo Gereja

menolak toleransi

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jakarta

Kota
Tasikmalaya

Rizal Ramli tidak setuju Ahmadiyah menjadi
bagian dari Islam karena aliran ini memiliki
pemahaman yang berbeda. Jika mereka
tidak mau melakukannya sendiri, maka
pemerintah yang mesti menjembatani
demi menghindari bentrok. Menurutnya,
pemerintah mesti tegas: Ahmadiyah mesti
mengaku Ahmadiyah, bukan mengaku Islam.
Jika mereka tidak mau, maka pemerintah
yang semestinya membubarkan Ahmadiyah.

Acep Sopian mengatakan Ahmadiyah telah
melanggar ketentuan Surat Keputusan
Bersama (SKB) tiga menteri dalam bentuk
tetap menjalankan aktivitas peribadatan.
Dengan alasan itu, FPI meminta Pemerintah
Kota Tasikmalaya agar menyampaikan
aspirasi mereka ke presiden. “Kami
meminta kepada Pemkot Tasikmalaya
untuk mengirimkan surat rekomendasi

Jawa Timur

Riau

Surabaya

Kampar

Tangerang
Selatan

MUI Jawa Timur mendesak Kejaksaan dan
Muspida Jawa Timur untuk membubarkan
Ahmadiyah agar tragedi di Cikeusik tidak
terjadi di Jawa Timur.

Ketua Lembaga Adat Kampar, Riau, Datuk
Suhaili Husein melalui layanan pesan
pendek mengajak berdemonstrasi ke sebuah
sekolah dan tempat ibadah di Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar, Riau selepas
shalat Jumat. Alasannya, karena dianggap
tidak ber-IMB padahal pihak kecamatan
sudah mengizinkan dan sedang menunggu
perizinan dari pihak kabupaten. Ajakan itu
disebar pada 22 Januari 2011.

jemaah majelis pengajian di masjid
Pamulang, Tengerang Selatan, menyebarkan
pamflet yang berisi himbauan untuk
menjauhi dan menghindari toleransi.
Tindakan ini diungkap jemaah lain yang
merasa tidak nyaman dengan pamflet
tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu
tindakan intoleran terhadap agama lain.
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Ahmadiyah
disarankan menjadi
agama baru

Usulan Ahmadiyah
tinggal di pulau
terpencil

Ahmadiyah
dibubarkan atau
dikeluarkan dari
Islam

Ahmadiyah
disarankan
mendeklarasikan
menjadi agama
baru atau merevisi
ajarannya

Jakarta

Jakarta

Muladi menyarankan pemerintah agar
menetapkan Ahmadiyah menjadi agama baru
di luar Islam karena pada praktiknya memiliki
pandangan dan Nabi sendiri. Ahmadiyah
tidak bisa dibubarkan kecuali melanggar SKB

Jakarta

Wakil Ketua DPD La Ode Ida menyatakan
bahwa persoalan Ahmadiyah mestinya
segera diselesaikan selekasnya dan jangan
melulu berputar pada penegakan HAM.
Pemerintah mesti tegas memilih jalan
keluarnya: keluarkan Ahmadiyah dari Islam
atau bubarkan saja. Pembubaran Ahmadiyah
sendiri tidak akan bertentangan dengan
konstitusi.

HM Busro, politikus asal Golkar, menyatakan
agar Ahmadiyah tinggal di pulau terpencil
sebagai solusi. “Kita kan banyak pulau
kosong, tinggal saja di sebuah pulau, jadi
nggak ribut. Ini salah satu jalan keluar. Kita
Indonesia punya 17 ribu pulau dan masih
banyak yang kosong,” terangnya. Alternatif
ini ditujukan agar hidup jemaat Ahmadiyah
layak sebagaimana warga lainnya karena
semuanya bersaudara yang sama-sama
hidup layak.

Jakarta

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso,
menyarankan agar Ahmadiyah
mendeklarasikan sebagai agama baru karena
peliknya persoalan. Jika ini dilakukan, maka
Ahmadiyah tak akan bisa lagi diburu dan
diadili dengan sewenang-wenang seperti
terjadi sekarang ini karena sudah dijamin
oleh keyakinannya. Jika tidak, Ahmadiyah
mendeklarasikan diri sebagai bagian dari
Islam setelah merevisi ajarannya yang
bertentangan dengan Islam.

aspirasi mereka ke presiden. “Kami
meminta kepada Pemkot Tasikmalaya
untuk mengirimkan surat rekomendasi
menuntut pembubaran Ahmadiyah kepada
Presiden RI,” tegasnya. Pemkot berjanji akan
meneruskan aspirasi ini.
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DDII Kota Bandung
mendesak Presiden
mengeluarkan
Keppres pembubaran
Ahmadiyah

API mendesak
pembubaran
Ahmadiyah

MUI Bogor desak
pelarangan aktivitas
Ahmadiyah

MUI Cianjur meminta
Ahmadiyah keluar
dari Islam

Ahmadiyah
disarankan menjadi
agama baru

Jawa Barat

Jawa Barat

Jawa Barat

Bogor

Bandung

Bandung

Dewan pembina MUI Kabupaten Bogor, H
E Khaerul Yunus atas nama MUI mendesak
Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor
membentuk Perda dan Perbup (Peraturan
Bupati) yang melarang aktivitas jemaah
Ahmadiyah sebagai upaya dini memberantas
jaringan Ahmadiyah yang berkembang di
masyarakat.

DDII Kota Bandung melalui ketuanya
Muchsin al- Fikri, S.Sos dalam acara Tabligh
Akbar "Membongkar Kedok Ahmadiyah" di
Masjid Istiqomah Jalan Citarum menuntut
Presiden secepatnya mengeluarkan
Kepres/Inpres pelarangan, pembubaran
dan penyegelan semua masjid dan kantor
tempat Ahmadiyah beraktifitas sebagai
bentuk implementasi SKB. DDI juga
mendesak Gubernur Jawa Barat beserta
unsur Muspida mengeluarkan kebijakan
pelarangan Ahmadiyah dan mendesak aparat
penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan
kehakiman) untuk menindak tegas para

Sekitar 50 orang dari API Jawa Barat
berunjuk rasa di depan Gedung Sate,
Bandung, mendesak Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono membuat Keputusan
Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah.

Jawa Barat

DKI Jakarta

Cianjur

Jakarta

MUI Cianjur meminta agar Ahmadiyah
menyatakan keluar dari Islam dan
mendirikan agama baru sebagai upaya
mencegah kembali terjadinya konflik
antarumat. Ketua MUI Cianjur, KH Abdul
Halim, menilai selama Ahmadiyah tetap
mengaku bagian dari Islam, maka akan terus
mengusik akidah umat Islam.

Muladi menyarankan pemerintah agar
menetapkan Ahmadiyah menjadi agama baru
di luar Islam karena pada praktiknya memiliki
pandangan dan Nabi sendiri. Ahmadiyah
tidak bisa dibubarkan kecuali melanggar SKB
3 Menteri.
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FUUI desak Presiden
membubarkan
Ahmadiyah

MUI Jawa Tengah
desak Pemprov Jawa
Tengah melarang
aktivitas Ahmadiyah

Perda Pelarangan
Ahmadiyah

DPRD Kabupaten
Bogor akan
merancang Perda
pelarangan aktivitas
Ahmadiyah

Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) melalui
ketuanya, Athian Ali, mendesak pemerintah
pusat segera membubarkan Ahmadiyah.
Jika tidak ingin rakyat berkelahi, pemerintah
harus segera membubarkan Ahmadiyah.
Kalau tidak berani, dibubarkan saja Islam.
Kalau tidak juga berani mengeluarkan sikap,
dibubarkan saja pemerintahnya. Menurut
Athian, pemerintah seharusnya melihat
apa yang telah dilanggar ajaran tersebut
secara organisasi keagamaannya, bukan
keyakinan pribadi sehingga pemerintah

MUI Jawa Tengah mendesak Pemprov
Jawa Tengah untuk mengeluarkan larangan
terhadap aktivitas Ahmadiyah untuk
menjaga iklim kondusif kehidupan beragama
di Jawa Tengah.

Ade Munawaroh, Ketua Komisi A DPRD
Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa
peratuan pelarangan Ahmadiyah sangat
penting untuk meminimalisir pelanggaran
hukum di Kabupaten Bogor.

Sumarli, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten
Bogor yang membidangi keagamaan
menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, akan merancang Peraturan
Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati
(Perbup) tentang pelarangan aktivitas
Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor.
Pihaknya akan memanggil MUI, Kemenag,
dan FKUB dan jika ketiganya menginginkan
ada peraturan maka akan dirancang
dengan tidak melanggar SKB tiga menteri.
Rancangan peraturan guna menghindari
terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan
seperti penyerangan Ahmadiyah.

pelarangan Ahmadiyah dan mendesak aparat
penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan
kehakiman) untuk menindak tegas para
pelanggar SKB. DDII bahkan mengancam jika
SBY tidak mampu melakukan pembubaran
Ahmadiyah maka sebaiknya mundur.
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FUUI minta Syiah dan
LDII dibekukan

GARIS menuntut
pembubaran
Ahmadiyah

Menganut
Ahmadiyah, diminta
keluar dari profesinya
sebagai guru

FUUI menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan agar melengkapi Peraturan
Gubernur No. 12 Th. 2011 tentang Larangan
Aktivitas Ahmadiyah dengan memasukkan
ajaran Syiah dan LDII sebagai ajaran
menyimpang dari agama. Mereka juga
meminta agar Syiah dan LDII dibekukan.

Seratus lebih massa GARIS dari berbagai
daerah di Jawa Barat menggeruduk Gedung
Sate menuntut Gubernur Jawa Barat
mendukung pelarangan Ahmadiyah. Mereka
juga mendesak Gubernur untuk membuat
rekomendasi kepada Presiden agar dibuat
Keputusan Presiden tentang pelarangan
Ahmadiyah di Indonesia, membentuk tim
pembinaan Ahmadiyah berikut anggarannya,
dan menjadwalkan pertemuan dengan
Heryawan sekalian bersama orang-orang
mantan Ahmadiyah yang sudah bertobat
untuk diminta bantuan membawa agar
orang-orang Ahmadiyah lainnya segera
bertobat.

Sebanyak 208 warga sekitar Ciampea Udik
membuat surat pernyataan meminta 7
warga Ahmadiyah yang berstatus guru SD
tidak usah mengajar lagi. Bahkan mengusir
mereka, untuk tidak berada di daerah
tersebut. Jemaat tersebut adalah NH, NN,
AA, M, dan IW dari Desa Ciampea Udik
dan dua orang yakni YS dan IW dari Desa
Ciaruteun Udik.

Athian, pemerintah seharusnya melihat
apa yang telah dilanggar ajaran tersebut
secara organisasi keagamaannya, bukan
keyakinan pribadi sehingga pemerintah
pusat bisa melakukan intervensi dengan
cara membubarkan Ahmadiyah. Penodaan
terhadap agama, menurut Athian, adalah
pelanggaran terhadap HAM.
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Desakan
pembubaran
Ahmadiyah

Dikafirkan karena
memiliki amaliah
yang berbeda

Dianggap sesat, KCM
diminta ditutup

MTA: Tahlil adalah
Kafir

Bersamaan dengan dukungan terhadap
Gerakan Mengaji, 14 ormas Islam seKabupaten Bandung mendesak pemerintah
untuk segera membubarkan gerakan
Ahmadiyah dan organisasi lainnya yang
bersifat radikal termasuk di dalamnya
gerakan NII (Negara Islam Indonesia).

Sutrisno sering mengkafirkan warga Desa
Betro yang memiliki amaliah berbeda.
Amaliah keagamaan yang dimaksud
misalnya tahlil.

Lima puluh pimpinan sinode gereja yang
tergabung dalam PGK (Persekutuan GerejaGereja Kristen) se-Kota Bandung meminta
agar polisi dan pemerintah segera turun
tangan untuk melarang dan menutup KCM
(Kingdom Movement Community) yang
dinilai sesat. Kesesatan KCM dikarenakan
sang pemimpin, Pdt. Hadassah, mengajarkan
bahwa ibu rohani adalah lebih utama dari ibu
biologis. Selain itu, Hadassah mengaku kerap
berjumpa dengan Tuhan.

Rois Syuriyah PCNU Purworejo, KH Habib
Hasan Al Ba’abud, dalam kesempatan
auidensi dengan DPRD Purworejo
menyatakan bahwa materi dakwah MTA
dinilai tidak menghormati tradisi warga
Nadliyin secara umum. “Kegiatan amaliyah
(ibadah) seperti tahlil yang sudah menjadi
tradisi warga NU dikatakan kafir, musrik dan
khurafat oleh MTA. Hal ini berarti mereka
tidak menghormati kelompok Islam yang
lain,” tandasnya. PCNU Purworejo bahkan
merasa perlu mengeluarkan surat keputusan
bernomor PC.11.32/04/D/III/2011 dengan
ditandatangani ulama-ulama sepuh, yang
intinya merasa keberatan dengan metode
dakwah yang dilakukan MTA.
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Pembiaran Polisi
dan Satpol PP
terhadap Jemaat
HKBP Filadelfia yang

Penyebaran
kebencian dan
ancaman pengusiran
Bupati Sampang
kepada pengikut
Syiah Sampang

Pengkafiran siaran
radio Idza’atul Khoir
Dianggap Kafir

Kebencian terhadap
pemilik dan
pengelola patung

MUI Jawa Barat
melayangkan
surat pembubaran
Ahmadiyah

FPI desak SBY
membubarkan
Ahmadiyah

Sampang

Bekasi

Karena situasi memanas di tengah
demonstrasi yang diiringi intimidasi dan
massa yang mengamuk, jemaat HKBP
Filadelfia Bekasi diwakili Pdt. Palti Panjaitan

Jawa Barat

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Barat

Purwakarta

Ponorogo

Jawa Barat

DKI Jakarta

Bandung

Jakarta
Pusat

Noer Tjahja, Bupati Sampang, sebagai salah
satu pembicara dalam sebuah acara Maulid
Nabi berkata, “Kalau masih ada warga
Syiah di Nangkrenang, maka boleh diusir.”
Anehnya, Noer Tjahja sampai saat ini belum
ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka
oleh pihak kepolisian.

Radio ini menyiarkan pemahaman yang
menganggap tahlilan dan selamatan dan
bahkan reog dianggap sebagai bid’ah. Selain
itu, warga muslim yang tidak sepaham
dianggap kafir

Ustadz Toto Taufik dalam ceramahnya di
Masjid Agung Purwakarta dalam acara
istighosah dan halal bi halal sempat
mengultimatum Bupati Purwakarta dan
pemerintah daerah jika dalam dua minggu
patung-patung itu tidak dirobohkan,
maka umat Islam Purwakarta akan
merobohkannya. Toto mengatakan patungpatung yang ada di Purwakarta merupakan
berhala yang harus dihilangkan.

MUI Jawa Barat melayangkan surat
permintaan kepada Presiden untuk
pembubaran Ahmadiyah. Pembubaran
Ahmadiyah ini, bagi MUI Jawa Barat,
merupakan sikap Jawa Barat.

Pada 30 Juli, massa FPI meminta SBY
untuk membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak,
maka FPI akan menumpas mereka semua.
Alasannya, Ahmadiyah merupakan bentuk
kemungkaran dan bentuk intervensi asing
di Indonesia. Selain itu, Ahmadiyah telah
menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
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Penyebaran
kebencian terhadap
Syiah Sampang

MUI Malang meminta
Fatwa Syiah

MUI Korwil Besuki
meminta koordinasi
soal Syiah

PCNU Sampang
menyatakan
Syiah meresahkan
masyarakat

dan Satpol PP
terhadap Jemaat
HKBP Filadelfia yang
terancam

Dalam sebuah peringatan Maulid Nabi
Muhammad, Roies Hukama, salah seorang
pemuka agama di Karang Gayang, Sampang
Madura, menyebarkan syiar kebencian
terhadap jamaah Syiah Sampang saat
berpidato di SDN IV Karang Gayam. Saat
itu Roies berkata, “Usir warga Syiah dari
Dusun Blu’uran dan Dusun Nangkrenang”.

Melalui sebuah rapat yang melahirkan
keputusan bernomor 13/KORWIL-IV/
MLG/I/2012 tentang Pengukuhan Fatwa
Kesesatan Ajaran Syiah yang menetapkan
keputusan fatwa bahwa ajaran Syiah
khususnya Imamah Itsna Asyariyah. Rapat
ini merekomendasikan: 1) umat Islam
untuk waspada; 2) meminta MUI untuk
mengukuhkan fatwa menjadi Fatwa MUI
Provinsi Jawa Timur.

Melalui Surat No. 01/Korwil/Sby/I/2012
tentang Ajaran atau Aliran Syiah Imamiyah
Itsna Asyariyah yang berisi: 1) meminta MUI
Jawa Timur untuk mengkaji dan menetapkan
fatwa tentang Syiah; 2) Menghimbau umat
untuk waspada dan tidak terpengaruh
ajaran Syiah; 3) Meminta pemerintah untuk
melarang penyebaran Syiah di lingkungan
Sunni.

PCNU Sampang melalui pernyataan sikap
yang tertuang dalam surat bernomor 225/
PC/ A2/L-36/I/2012 yang berisi: 1) ajaran
yang disebarluaskan Ust. Tajul Muluk
merupakan sesat dan menyesatkan serta
berbagai penodaan agama dan menimbulkan
keresahan masyarakat; 2) mendukung Fatwa
MUI Sampang tanggal 1 Januari 2012.

demonstrasi yang diiringi intimidasi dan
massa yang mengamuk, jemaat HKBP
Filadelfia Bekasi diwakili Pdt. Palti Panjaitan
meminta dikawal tetapi polisi menyatakan
perlindungan ini sebagai sesuatu yang tidak
mungkin karena situasi yang memanas.
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Ceramah Rhoma
Irama yang
menyudutkan

Fatwa MUI terkait
Pilkada DKI

MTA haramkan
Selamatan

Massa intoleran
menghadang Jemaat
HKBP Filadelfia

Pengajian
mendiskreditkan
ajaran Sunni

Dalam sebuah ceramah Rhoma menyatakan
hal ini: “Joko Widodo (Jokowi) jadi gubernur
hanyalah batu loncatan saja. Sehingga
yang nantinya akan memimpin Jakarta
adalah sosok Basuki Tjahaja Purnama yang
merupakan etnis Tionghoa dan beragama
Kristen. Kalau ibukota dengan negara
mayoritas Islam dipimpin oleh orang Kristen,
malu kita di mata internasional”.

Dalam fatwanya terkait pilkada, MUI Provinsi
DKI Jakarta menyatakan wajibnya memilih
pasangan calon pemimpin [gubernur dan
wakil gubernur DKI Jakarta] yang beragama
Islam serta mengharamkan memilih calon
pemimpin yang kafir.

MTA melarang warga untuk mengirim
doa kepada mereka yang telah berpulang
(selamatan) karena tidak ada dasarnya dalam
al-Qur’an.

Sekitar 600 massa, yang sebagiannya sudah
menduduki lokasi ibadah, menghadang
jemaat HKBP Filadelfia ketika hendak
menuju lokasi ibadahnya. Mereka juga
mencaci-maki jemaat HKBP, menyebarkan
kebencian, mengancam menyerang jika
tidak bubar, dan melalui oratornya meneriaki
Pdt. Palti Panjaitan dan kuasa hukum HKBP
Filadelfia.

Dalam sebuah pengajian yang digelar di
Pesantren Darus Sholihin pimpinan Ust Ali
al-Habsyi, disampaikan materi pengajian
yang mendiskreditkan sahabat-sahabat
Nabi Muhammad namun menyanjung
Ali bin Abi Thalib, sahabat dan menantu
Nabi Muhammad padahal mereka semua
dimuliakan di kalangan Sunni.

terhadap jamaah Syiah Sampang saat
berpidato di SDN IV Karang Gayam. Saat
itu Roies berkata, “Usir warga Syiah dari
Dusun Blu’uran dan Dusun Nangkrenang”.
Sedangkan Noer Tjahja,
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Ribuan warga “Usir”
pengungsi Syiah

Formasat meminta
Pemerintah Daerah
Tasikmalaya
"membersihkan"
Ahmadiyah

Khatib mengkritik
tradisi Kenduri

Ujaran kebencian
dan menganjurkan
kekerasan

Jawa Timur

Sampang

Pada 20 Juni 2013, ribuan warga dari empat
kabupaten di Madura tumpah ruah di
Lapangan Wijaya Kusuma Sampang. Mereka
menggelar istighotsah akbar bersama
puluhan ulama demi memohon agar Madura,
khususnya Sampang, bebas dari aliran sesat.
Acara istighotsah yang diprakarsai ulama
Badan Silaturahmi Pondok Pesantren seMadura (BASSRA) itu berjalan lancar dan
berakhir aman. Namun, acara itu sekaligus
menjadi akhir pengungsian warga penganut

Jawa Barat

Tasikmalaya

Pada 7 Mei, Forum Masyarakat Anti
Maksiat dan Aliran Sesat (Formasat)
Tasikmalaya mendesak Pemerintah
Daerah Tasikmalaya untuk membersihkan
Ahmadiyah di Tasikmalaya. Mereka
juga mendukung langkah ormas Islam
membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat
lainnya. Formasat juga mendukung Polres
Tasikmalaya untuk menghentikan acara
Jalsah Ahmadiyah se-Jawa Barat di Salawu.

Aceh

Jawa Timur

Pidie

Sampang

Khatib yang berkhutbah pada shalat Jumat
mengkritik tradisi Kenduri sebagai bagian dari
ajaran Hindu.

Roies Alhukama di hari peristiwa
penyerangan Syiah Sampang berperan
sangat aktif dalam mengumpulkan massa
untuk melakukan penyerangan kepada
rumah warga Syiah Sampang. Saat itu,
Roies menghimbau massa untuk berkumpul
dengan menggunakan speaker masjid
miliknya. Himbauan tersebut berbunyi,
“Hai muslimin-muslimat, laki-laki dan
perempuan, tua dan anak, mari berkumpul
di rumah Tajul.” Mendengar himbauan Roies,
massa mulai berdatangan dan akhirnya
melakukan pembakaran terhadap rumahrumah warga Syiah Sampang.

merupakan etnis Tionghoa dan beragama
Kristen. Kalau ibukota dengan negara
mayoritas Islam dipimpin oleh orang Kristen,
malu kita di mata internasional”.
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MUI dan UNS Solo
mendiskusikan
kesesatan Syiah

Diskusi kebencian
terhadap Syiah

Tabligh Akbar
kebencian terhadap
Syiah

MUI Solo dan Universitas Sebelas Maret
(UNS) menggelar Seminar Nasional terkait
Syiah di kampus UNS Solo. Hadir sebagai
pembicara para pakar mengenai ajaran
Syiah, di antaranya KH. Athian Ali Lc. MA
(FUUI), DR. Muinudinillah Bishri (DSKS), Farid
Okbah MA (MIUMI), dan Said Abdusshamad
(LPPI). Dalam sambutannya, Ketua MUI
Solo sekaligus Guru Besar Kedokteran UNS
Solo Prof. Zaenal Arifin Adnan mengatakan,

Lebih dari 2.000 massa Islam menghadiri
acara bedah buku ‘Zionis & Syiah Bersatu
Hantam Islam’ yang diselenggarakan oleh
Muslim Klik di Masjid Baitul Makmur, Solo
Baru, Sukoharjo, Jawa tengah, pada 1
September 2013. Salah seorang pembicara
menjelaskan bagaimana kejahatan Zionis
dan Syiah saling membahu menghancurkan
Islam dan kaum Muslimin. Selain membahas
buku yang dibedah, juga memberi masukan
untuk revisi dan update dalam cetakan
buku berikutnya yang dilaporkan segera
mengalami cetak ulang.

Acara Tabligh Akbar bertema “Kesesatan
Syiah dan Pengkhianatannya terhadap
Umat Islam”, 23 Juli, berlangsung di Masjid
Jogokariyan, Yogjakarta. Acara ini digelar oleh
Panitia Kampoeng Ramadhan Jogokariyan
1434 H dan bekerjasama dengan Sahabat
Al-Aqsha, Sahabat Suriah, Penerbit Pro-U
Media, Hidayatullah DIY, Majlis Mujahidin,
Harokatul Islamiyah, PMJ, Satu jari, ITJ Jogja,
MU Comm dan FSRMY.

Badan Silaturahmi Pondok Pesantren seMadura (BASSRA) itu berjalan lancar dan
berakhir aman. Namun, acara itu sekaligus
menjadi akhir pengungsian warga penganut
Syiah di GOR Tenis Indoor Sampang. Mereka
yang sejak 26 Oktober 2012 mengungsi
secara tidak langsung diusir oleh ribuan
warga bersama ulama setelah acara
istighotsah usai.
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Jawa Tengah
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Yogyakarta

Solo
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MUI Mataram
mengajak
masyarakat
mewaspadai LDII dan
JIL

GP Ansor Gresik siap
melawan MTA

Farid Okbah serukan
pembubaran seluruh
acara Syiah

Pada 13 Desemeber, Ketua MUI Kota
Mataram TGH Muchtar meminta agar
masyarakat lebih berhati-hati dan waspada
dengan maraknya perkembangan pahampaham sesat yang mulai mengusik
ketenangan umat Islam di Kota Mataram. Ia
meminta jika ada seseorang atau kelompok
yang mengajak untuk mengikuti ajaran dan
paham yang aneh dan tidak sesuai dengan

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik dengan
tegas menyatakan ‘perang’ terhadap Majelis
Tafsir Al Quran (MTA) di Gresik. Pernyataan
disampaikan 10 Desember. Selain ilegal,
organisasi ini dinilai meresahkan dan rawan
menimbulkan benturan di masyarakat.
“Langkah awal, pekan ini masing-masing
PAC (Pengurus Anak Cabang) kami
minta memasang spanduk di tiap-tiap
wilayahnya sebagai bentuk pressure awal,”
ujar Muhammad Faizin, Ketua GP Ansor
Kabupaten Gresik, usai rapat koordinasi yang
membahas pembubaran MTA.

Farid Ahmad Okbah mengingatkan dan
menyerukan umat Islam Indonesia untuk
bersatu membubarkan acara Syiah.
“Satukan seluruh kekuatan umat untuk
membubarkan seluruh acara-acara Syiah
yang mereka selenggarakan, dengan cara
yang elegan dan tidak dengan cara yang
anarkis,” demikian Ustadz Farid dalam
status facebook-nya. Dia juga meminta
kaum Muslimin mendesak pemerintah agar
membubarkan Syiah di Indonesia.

Okbah MA (MIUMI), dan Said Abdusshamad
(LPPI). Dalam sambutannya, Ketua MUI
Solo sekaligus Guru Besar Kedokteran UNS
Solo Prof. Zaenal Arifin Adnan mengatakan,
forum ini diadakan sebagai benteng untuk
akidah umat dari ajaran Syiah. Dengan
menghadirkan para pakar tersebut, MUI
Solo ingin menjelaskan kepada umat secara
ilmiah tentang kesesatan ajaran Syiah.

Jawa Timur

NTB

Kota
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Kota Bekasi
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JAT memasang
spanduk larangan
mengucapkan
Selamat Natal

Nahimungkar.
com menyerukan
dan menyebarkan
larangan ucapan
Selamat Natal dan
merayakan tahun
baru

Tabligh Akbar
Kebencian terhadap
Syiah

Semarang

Jakarta

Situs www.nahimungkar.com menyerukan
larangan mengucapkan Selamat Natal dan
merayakan tahun baru bagi umat Islam,
21 Desember. Dalam situs ini dicantumkan
beberapa tag line yang dihimbau untuk
disebarkan kepada umat Islam khususnya
dan masyarakat pada umumnya

Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan
Abu Bakar Baasyir memasang spanduk
yang berisi larangan bagi umat Islam
mengucapkan Selamat Natal kepada umat
Kristiani di Semarang, Desember 2013.
Di spanduk tersebut juga tertulis “Yang
merusak mencopot spanduk ini berarti
musuh Islam”. Di ujung kanan spanduk
terpampang lambang JAT dan foto Abu Bakar
Baasyir. Kapolrestabes Semarang Kombes
Pol Djihartono mengatakan akan menyelidiki
dan mencari tahu alasan pemasangan
spanduk tersebut.

Pekan Baru

Sejumlah organisasi Islam menggelar
Tabligh Akbar “Membongkar Kesesatan
Syiah” pada 29 Desember 2013 di Aula
Masjid Agung An-Nuur Pekanbaru, Riau.
Acara ini menghadirkan Dr. Musthafa Umar,
Lc. MA, Abdul Somad, Lc. MA, Fahmi Salim,
MA (Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI
Pusat, Wasekjen MIUMI), Dzikrullah (Pendiri
Sahabat Al-Aqsha), dan Roni Chandra, S.Pdi
(muballigh Muhammadiyah).

ketenangan umat Islam di Kota Mataram. Ia
meminta jika ada seseorang atau kelompok
yang mengajak untuk mengikuti ajaran dan
paham yang aneh dan tidak sesuai dengan
ajaran pada umumnya agar segera melapor
ke ulama setempat untuk memastikan
apakah itu ajaran islam atau tidak. Beberapa
aliran dan paham yang harus diwaspadai
menurut TGH Muchtar adalah LDII dan
Jaringan Islam Liberal (JIL).
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DKI Jakarta
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Lampiran 5

Perumahan Bukit
Az-Zikra Sentul
Bogor, Jawa Barat
memasang spanduk
menolak syiah

Irfan Awass
menuding mereka
yang berdiri
menyanyikan
Indonesia Raya
sebagai pengkhianat

FPI kembali menolak
Ahok

PERISTIWA

Pada 12 Februari 2015, sebagian warga
perumahan Bukit Az-Zikra Sentul Bogor,
Jawa Barat, memasang spanduk penolakan
paham syiah di komplek. Spanduk tersebut
berbunyi “Kami Warga Pemukiman Muslim
Bukit Az-Zikra Sentul Menolak Paham
Syiah” dan di bagian bawah spanduk
tertulis “Pengurus RW/RW Bukit Az-Zikra
Sentul”. Salah seorang petugas keamanan
Az-Zikra, Abdullah, menyatakan spanduk
itu sebelumnya dipasang oleh Kasni.
Kasni merupakan pengurus RT Kampung
Al-Ikhlas 3. Menurut Abdullah, spanduk
tersebut panjangnya sekitar 4 meter dan

Pada 11 Februari 2015, Ketua Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI), Irfan S Awwas
menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya
saat penutupan Kongres. Irfan tampak
tetap duduk, sementara seluruh peserta
berdiri saat menyanyikan Lagu Kebangsaan
‘Indonesia Raya’. Irfan mengatakan tak
ada satu pun aturan yang mengharuskan
seseorang harus berdiri saat menyanyikan
lagu kebangsaan. Berdiri saat menyanyikan
lagu Indonesia Raya adalah sikap yang
dibuat-buat. "Tak ada undang-undangnya."
Irfan justru balik menuding mereka yang
berdiri menyanyikan Indonesia Raya
sebagai pengkhianat.

Front Pembela Islam (FPI) kembali turun
ke jalan menolak penetapan penjabat
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias
“Ahok” menjadi gubernur, dengan alasan
perbedaan agama, 10 November. Mereka
mengatakan Ahok adalah musuh Islam.

DESKRIPSI
DKI Jakarta

Yogyakarta

Jawa Barat

Jakarta
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Yogyakarta

Kabupaten
Bogor
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Ratusan pelajar di
Banda Aceh gelar
aksi menghukum
penyebar aliran sesat

Massa menolak
berdirinya patung
Jayandaru

Spanduk kampanyek
anti Syiah di
beberapa tempat di
Yogyakarta

Pada 6 Maret 2015, ratusan pelajar di
Banda Aceh menggelar aksi damai di
Mapolresta Banda Aceh, Kejari dan di depan
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA). Mereka mendesak para penegak
hukum segera mengirimkan para penyebar
aliran sesat ke meja hijau. Para pelajar yang
mengenakan seragam lengkap itu, awalnya
menggelar aksi di depan Mapolresta Banda
Aceh. Mereka berorasi secara bergantian
dengan menggunakan pengeras suara.

Puluhan massa di Sidoarjo melakukan aksi
unjuk rasa di alun-alun Sidoarjo, pada 20
Februari 2015. Mereka menolak berdirinya
patung Jayandaru di alun-alun Sidoarjo.
Aksi itu dilakukan dengan menggelar
spanduk, memanjat patung, dan menutupi
kepala patung dengan kantong plastik.
Serta memasang spanduk di sekitar
area patung bertuliskan "Patung harus
diturunkan, Sidoarjo kota santri tak pantas
dikotori patung". Patung dianggap berhala
dan simbol anti islam.

Pada 19 Februari 2015, beberapa spanduk
yang mengampanyekan anti Syiah dipasang
di beberapa tempat di Yogyakarta. Di
antara spanduk tersebut bertuliskan
“Syiah bukan Islam, Syiah mengancam
Aqidah dan Stabilitas Bangsa”. Spanduk
dengan panjang kurang lebih 5 meter
misalnya terlihat terpasang di depan Masjid
Gedhe Kauman (Masjid Agung Kraton
Kasultanan Yogyakarta). Spanduk lain juga
terlihat terpasang di perempatan Ngipik,
perempatan Wojo, perempatan Kasihan,
dan perempatan Wirosaban.

itu sebelumnya dipasang oleh Kasni.
Kasni merupakan pengurus RT Kampung
Al-Ikhlas 3. Menurut Abdullah, spanduk
tersebut panjangnya sekitar 4 meter dan
lebar 1 meter.
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Bupati Seruyan
Sudarsono
meminta warganya
mewaspadai aliran
sesat

Beredar materi orang
yang menyembah
selain Allah atau
nonmuslim boleh
dibunuh dalam buku
ajar di Surabaya

Beredar materi orang
yang menyembah
selain Allah atau
nonmuslim boleh
dibunuh dalam buku
ajar di Jombang

Seorang anggota
DPRD DKI Jakarta
melontarkan
umpatan bernuansa
rasis dan kebencian
kepada Ahok

Kabupaten
Seruyan

Warga di Kabupaten Seruyan, Kalimantan
Tengah, diimbau mewaspadai masuknya
berbagai aliran sesat di wilayahnya
masing-masing. “Kita mengimbau kepada
masyarakat agar mewaspadai penyebaran

Kalimantan
Tengah

Jawa Timur

Jawa Timur

Jombang

Surabaya

DKI Jakarta

Jakarta
Pusat

Pada 20 Maret 2015, munculnya ajaran
mirip paham Islamic State Iraq and Syiria
(ISIS) di buku mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti
tingkat SMA meluas ke seluruh sekolah di
Surabaya. Buku kurikulum 2013 terbitan
pemerintah tersebut ternyata bisa
diunggah secara bebas. Buku tersebut juga
didistribusikan oleh Kemendikbud berupa
soft copy.

Pada 19 Maret 2015, buku Pendidikan
Agama Islam (PAI) kelas XI SMA yang berisi
ajaran berbau radikalisme ala Islamic State
of Iraqy/Syam (ISIS) beredar di sejumlah
sekolah di Jombang. Menyusupnya materi
radikal itu tak ayal membuat resah para
guru agama serta orang tua murid. Pada
halaman 78 buku tersebut disebutkan,
jika orang menyembah selain Allah atau
nonmuslim boleh dibunuh. Ajaran itu tidak
jauh berbeda dengan yang dipegang oleh
jaringan ISIS. Buku tersebut salah satunya
ditemukan di SMA Negeri 1 Jombang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan
melaporkan salah satu oknum DPRD DKI
Jakarta, lantaran melontarkan umpatan
kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) saat rapat mediasi dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
ke Polda Metro Jaya. “Senin, tanggal 9
Maret 2015, kami atas nama masyarakat
Indonesia, warga DKI, LBH Pendidikan
melaporkan oknum DPRD ke Polda Metro
Jaya karena mengeluarkan umpatan,” ujar
Direktur LBH Pendidikan, Ayat Hadiyat.
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Kepala Kantor
Kemenag Kabupaten
Sukabumi
mengingatkan
kewaspadaan
terhadap aliran sesat

Kepala Kantor
Kemenag Kabupaten
Rejang Lebong
meminta tokoh
agama dan penyuluh
agama honorer
mewasspadai aliran
sesat

Aliansi Nasional
Anti Syiah (ANNAS)
menegaskan akan
menghapuskan
keberadaan Syiah di
Indonesia

p
y
Sudarsono
meminta warganya
mewaspadai aliran
sesat

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten
Sukabumi, Hilmy Rivai mengingatkan
penyebaran aliran sesat sampai sekarang
masih terjadi di tengah masyarakat. Hilmy
mensinyalir, masyarakat di beberapa
kawasan di Kabupaten Sukabumi masuk
ke dalam kelompok rawan akidah yang
mudah dipengaruhi oleh aliran sesat. Hilmy
menyatakan “Berdasarakan hasil penelitian
yang kami lakukan, kawasan perkebunan
dan pantai merupakan daerah sasaran
yang sering didatangi oleh penganut aliran
sesat,” (27 Agustus 2015).

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang
Lebong, Bengkulu, menyampaikan kepada
para tokoh agama dan penyuluh agama
honorer yang ada di Kecamatan Sindang
Dataran agar waspada terhadap aliran
sesat (14 September 2015).

Perwakilan ulama se-Indonesia berkumpul
di kota Bandung, pada 20 Aparil 2015,
dalam acara Deklarasi Anti Syiah yang
digelar oleh Aliansi Nasional Anti
Syiah (ANNAS), untuk mengupayakan
penghapusan keberadaan Syiah di
Indonesia. Selain dihadiri para ulama, acara
deklarasi dihadiri pula oleh ribuan umat
Islam dan organisasi masyarakat (ormas)
Islam dari berbagai daerah di Indonesia.

g
p
y
Tengah, diimbau mewaspadai masuknya
berbagai aliran sesat di wilayahnya
masing-masing. “Kita mengimbau kepada
masyarakat agar mewaspadai penyebaran
dan masuknya berbagai aliran-aliran
tertentu yang berpotensi membawa kepada
kesesatan,” kata Bupati Seruyan Sudarsono
di Kuala Pembuang (15 April 2015),

Bengkulu
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Gubernur Aceh
meminta masyarakat
mewaspadai aliran
sesat

Kepala Kantor
Kemenag Kota
Bandung siap
memberantas aliran
sesat

Tim Penanggulangan
Aliran Sesat di
Kabupaten Abdya,
Aceh kejaksaan dan
kepolisian melarang
aktivitas ajaran
yang meresahkan
masyarakat

Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, meminta
kepada seluruh komponen masyarakat
untuk mewaspadai upaya pendangkalan
akidah dan ajaran sesat yang dilakukan oleh
pihak tertentu yang dapat mengganggu
kondisi ketertiban dan ketentraman
masyarakat Aceh. Hal tersebut disampaikan
Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staf
Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan,
Zulkifl Ahmad, pada pembukaan Rapat
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum terkait Kerukunan Umat Beragama
dan Penanganan Aliran Sesat di Aceh Tahun
2015, di Banda Aceh, 3 September 2015.

Mengenai penanganan aliran keagamaan
yang sesat, Athoillah, Kepala Kantor
Kemenag Kota Bandung menyatakan,
jajaran Kemenag bekerja sama dengan
polisi, kejaksaan, dan alim ulama dalam
menanganinya. Baginya, "kewajiban tiap
umat Islam untuk memantapkan akidah
Muslimin lainnya sehingga mereka tak
tergiur untuk masuk ke aliran sesat” (30
September 2015).

Tim Penanggulangan Aliran Sesat di
Kabupaten Abdya, Aceh, menemukan
satu aliran sesat (LDII) serta lima aliran
yang terindikasi sesat dan menyesatkan
yang beraktivitas di wilayah tersebut.
Pada 22 Juli 2015, Tim bentukan Bupati
Abdya tersebut mendesak pemerintah
dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian
melarang aktivitas ajaran yang meresahkan
masyarakat. Kapolres Abdya, AKBP
Hairajadi SH melalui Kasat Reskrim, AKP
Misyanto, dalam kesempatan yang sama
mengaku siap membantu ulama dalam
membasmi aliran sesat. Pihaknya akan
bertindak sesuai keputusan MPU terkait
aliran yang dianggap sesat.

Aceh

Jawa Barat

Aceh

Kabupaten
Abdya

Kota
Bandung

Banda Aceh

Sedang

Sedang

Sedang

Tidak ditangani

Tidak ditangani

Tidak ditangani

2015

2015

2015

2015

17

18

19

20

Penutupan gereja
GIDI di Tolikara

Ormas Pekat
tolak Ahmadiyah
mencantumkan Islam
di E-KTP

Kampanye Komite
Pemuda Islam
mengenai penolakan
terhadap JAI, Syiah
dan PKI

FKUB Bali
mewaspadai
munculnya Bahai

Papua

Tolikara

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil,
meminta pemerintah agar menutup Gereja
Injil di Indonesia (GIDI) di Tolikara Papua
dan meminta proses hukum tetap berjalan.
Sebab terjadinya insiden di Tolikara berakar
dari Surat Edaran Badan Pekerja GIDI
wilayah Tolikara. Nasir Djamil menyatakan
“Kita minta pemerintah untuk menutup
GIDI, sebab mereka menggunakan nama
Indonesia tapi mereka tidak menggikuti

Jawa Barat

Kuningan

Sekretaris Pekat IB (Pembela Kesatuan
Tanah Air Indonesia Bersatu) Kuningan, H
Nana Mulyana Latif, mengatakan “Kami
meminta pemerintah lebih arif dan bijak
bahwa dari awal Ahmadiyah yang bukan
bagian dari agama Islam, ini adalah
kesepakatan umat Islam seluruh dunia dan
telah difatwakan oleh MUI” (7 Juli 2015).

Sulawesi
Selatan

Makassar

Pada 16 Agustus 2015, Komite Pemuda
Islam (KPI) Sulawesi Selatan menggelar
aksi kampanye penolakan keluarga Partai
Komunis Indonesia (PKI) di Anjungan Pantai
Losari Jalan Penghibur Makassar.

Bali

Buleleng

Agama Baha’i muncul di Buleleng, hingga
membuat tokoh-tokoh lintas agama
merapatkan barisan dengan mengelar
pertemuan bersama Kapolres Buleleng
dan Komisi IV DPRD Buleleng untuk
menyikapi kemunculan agama yang baru
tersebut. Dalam pertemuan yang digelar
di Mapolres Buleleng, 19 Agustus 2015,
sejumlah tokoh agama termasuk tokoh
adat mengkhawatirkan agama yang muncul
tersebut sebagai ajaran sesat, terlebih lagi
agama Baha’i yang belum mendapatkan
kejelasan disebutkan sempalan salah satu
dari 6 agama yang diakui pemerintah, dan
dianggap sebagai sebuah sekte sesat.

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum terkait Kerukunan Umat Beragama
dan Penanganan Aliran Sesat di Aceh Tahun
2015, di Banda Aceh, 3 September 2015.
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Umat Islam diminta
berhati-hati dengan
paham yang
menyesatkan seperti:
sekulerisme dan
liberalisme

Bupati dianggap
meninggalkan salam
karena mengganti
"Assalamualaikum
" menjadi
"sampurasun"

Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan
Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar
Nasir, menyatakan agar umat Islam
berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan
paham-paham yang menyesatkan seperti
sekuluarisme dan liberalisme. Pernyataan
tersebut disampaikannya usai melantik
Pengurus Wilayah MIUMI Lampung, di
Bandar Lampung, 23 November 2015.
Menurutnya, di Indonesia paham tersebut
sudah masuk di semua lini dan berhasil
mengubah Undang Undang Dasar Negara
Indonesia dengan menghadirkan demokrasi
liberal. Kelompok ini, kata Bahtiar, masuk
ke eksekutif dan legislatif, hingga ke
bidang ekonomi dan pendidikan. Mereka
gencar mempromosikan faham kapitalisme
dan neoliberalisme. Liberalisme dan
kemanusiaan agama baru dengan kitab
sucinya hawa nafsu dengan dalih hak asasi
manusia. Ia juga menuding isu pernikahan
antaragama hingga pernikahan sejenis

Dalam ceramah di Purwakarta pada 13
November 2015 Rizieq Shihab menyatakan
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi,
meninggalkan salam "Assalamualaikum"
dan menggantinya dengan salam adat
Sunda "sampurasun". Rizieq memelesetkan
salam Sampurasun dengan "campur racun".
Pernyataan yang beredar luas di youtube
ini mendapat reaksi keras dari masyarakat
Sunda. Sebanyak 16 organisasi massa
dan lembaga swadaya masyarakat yang
tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda
Menggugat (AMSM) melaporkan pentolan
FPI itu ke Polda Jawa Barat.

dari Surat Edaran Badan Pekerja GIDI
wilayah Tolikara. Nasir Djamil menyatakan
“Kita minta pemerintah untuk menutup
GIDI, sebab mereka menggunakan nama
Indonesia tapi mereka tidak menggikuti
aturan budaya dan norma yang ada di
Indonesia” (31 Juli 2015).
Jawa Barat

Lampung

Purwakarta

Bandar
Lampung
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Ujaran kebencian
ANNAS di Kota Bogor

Ujaran kebencian
ANNAS di
Purwakarta

Ujaran Kebencian
terhadap Calon
Walikota dan Wakil
Walikota muncul di
Depok

Aliansi Anti Syiah (ANNAS) Bogor
mendeklarasikan terbentuknya kelompok
tersebut, pada 22 November 2015. Acara
yang diselenggarakan di IICC Botani
Square Bogor tersebut dihadiri sekitar 150
orang. Mereka terang-terangan menolak
berkembangnya kelompok Syiah di Bogor
dan mengecam bahwa Syiah bukan bagian
dari Islam. Nur Sukma, Ketua ANNAS
Bogor menyatakan bahwa ANNAS Bogor
siap bekerja sama dengan siapapun yang
memiliki pandangan dan sikap yang sama
terhadap bahaya keberadaan paham Syiah

Pengukuhan pengurus Aliansi Nasional
Anti-Syiah (ANNAS) digelar di Aula
Universitas Pendidikan Indonesia,
Purwakarta, 15 November 2015. Turut
hadir dalam acara pengukuhan pengurus 17
kecamatan di Purwakarta tersebut, Ketua
ANNAS Pusat Athian Ali M. Dia juga sempat
menyampaikan orasinya seputar kegiatan
ANNAS di depan sedikitnya 150 orang.
Menurut Athian, orang beragama tidak akan
pernah menerima kalau kesucian agama
mereka diganggu. Dia menuding pengikut
Syiah sudah menodai agama Islam.
Penodaan agama yang dilakukan Syiah
merupakan pelanggaran HAM terberat.

Tim Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Depok Dimas Oky Nugroho dan
Babai Suhaimi, menemukan sejumlah
spanduk bermuatan isu SARA yang dinilai
menyudutkan pasangan calon tersebut. Di
dalam spanduk tertulis pernyataan bahwa
Dimas-Babai akan menyukseskan program
"satu kelurahan satu gereja" (10 November
2015)).

kemanusiaan agama baru dengan kitab
sucinya hawa nafsu dengan dalih hak asasi
manusia. Ia juga menuding isu pernikahan
antaragama hingga pernikahan sejenis
merupakan agenda mereka.
Jawa Barat

Jawa Barat

Jawa Barat

Depok

Purwakarta

Kota Bogor
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Takut terjadi
penyebaran agama
Nasrani ormas
Islam menolak
pembangunan RS
Sekar Kamulyan

FPI Jawa Tengah
akan memberantas
Gafatar

FPI siap perangi
Gafatar

Puluhan ulama dan pentolan ormas Islam
di Kuningan mendatangi gedung DPRD,
19 Januari 2016. Mereka menyuarakan
penolakan terhadap rencana pembangunan
RS Sekar Kamulyan di Kelurahan Cipari,
Kecamatan Cigugur. Jika pemerintah
memaksakan, mereka siap perang. Salah
satu pentolan ormas Islam mengungkapkan
“Kami sangat toleran. Tapi dengan adanya
rencana pembangunan RS di Cipari, kami

Para pengikut Gerakan Fajar Nusantara
(Gafatar) diduga telah keluar dari agama
Islam dan mendalami ajaran baru yang
dikembangkan oleh ormas pimpinan
Mahful Tumanurung tersebut. Dugaan ini
disampaikan Ketua Divisi Advokasi FPI Jawa
Tengah, Zainal Abidin Petir, 12 Januari 2016.
“Negara harus membubarkan gerakan ini,
karena mereka telah membuat keresahan
di tengah masyarakat. Mereka telah
menghasut orang agar takut dan akhirnya
meninggalkan agamanya. Itu murtad dan
harus diberantas karena ini melanggar
syariat Islam,” kata Zainal.

Ketua FPI Mempawah, Sawadi, dengan
lantang mengatakan pihaknya siap
memberantas jaringan Gafatar di
Mempawah jika terbukti mengamalkan
serta menyebarkan ajaran kesesatan bagi
masyarakat di daerah itu.“FPI siap berjihad
di jalan Allah. Jika ada kelompok atau
organisasi yang memang mengajarkan
kesesatan tidak sesuai dengan agama
Allah, maka FPI akan berada di barisan
terdepan untuk memeranginya. Baik itu
Gafatar maupun organisasi lainnya yang
menyimpang,” tegas Sawadi berapi-api.

Bogor menyatakan bahwa ANNAS Bogor
siap bekerja sama dengan siapapun yang
memiliki pandangan dan sikap yang sama
terhadap bahaya keberadaan paham Syiah
di Indonesia.

Jawa Tengah

Jawa Barat

Kuningan

Kalimantan
Barat

Semarang

Mempawah
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Berat
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MUI Sukabumi
melakukan
pendataan untuk
mencegah masuknya
aliran sesat dan LGBT

MUI Sumatera Barat
menyatakan akan
memerangi LGBT dan
Syiah

MUI Kabupaten Sukabumi menelusuri
masuknya aliran sesat dan komunitas
lesbian, gay, biseksual, dan transgender
(LGBT). Oman Komarudin, Ketua MUI
Kabupaen Sukabumi menyatakan, "Saat
ini kami terus melakukan pendataan di
setiap wilayah yang bertujuan untuk
mengantisipasi masuknya paham sesat
dan penyebaran penyakit LGBT di tengah
masyarakat" (28 April 2016).

Ketua Provinsi Sumatera Barat, Gusrizal
Gazahar, menyampaikan pernyataan
sikapnya usai dilantik yang dibacakan di
hadapan jamaah yang hadir dalam acara
Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang
dan Pengukuhan Pengurusan MUI Provinsi
Sumatera Barat di Hotel Flaminggo, Kota
Padang Panjang, Sumatera Barat, 12 Maret
2016. Berikut ini pernyataan sikap MUI
Sumatera Barat: (1) MUI Provinsi Sumatera
Barat sepakat mengutuk perilaku lesbian,
gay, sodomi, dan pencabulan dalam segala
bentuk dan alasan apapun; (2) MUI Sumbar
bertekad memerangi prilaku lesbian,
gay, sodomi, dan pencabulan tersebut
dengan menggerakkan potensi umat dan
mengembalikan fungsi rumah tangga
sebagai madrasah pertama bagi anakanak; (3) MUI Provinsi Sumatera Barat
menyatakan Minangkabau harus bersih dari
Syiah.

memaksakan, mereka siap perang. Salah
satu pentolan ormas Islam mengungkapkan
“Kami sangat toleran. Tapi dengan adanya
rencana pembangunan RS di Cipari, kami
takut masa depan. Karyawan RS perlu tidur.
Akhirnya bangun rumah dan sebagainya.
Kaitan dengan LP2B, Paroki sudah beli
lahan 13 hektare di Cisantana. Ini gimana,
katanya LP2B? Nanti bisa dibangun villa,
kafe, masuknya budaya barat, bagaimana
ini?”

Kabupaten
Sukabumi

Padang

Jawa Barat

Sumatera
Barat
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Unggahan status
seorang karyawan
bernama Nico Demus
Silaban memicu
kemarahan

Unggahan foto shalat
tanpa mengenakan
baju, 5 remaja
disebut homo

Ratusan anggota
FPI Jawa Barat
menggelar
aksi waspadai
kebangkitan
komunisme

Lampung

Kalimantan
Timur

Kota Metro

Kutai Timur

Pada 20 Juli 2016, seorang netizen
bernama Rudi Hartanto mem-posting 12
foto tentang 5 remaja yang diduga dari
Kota Metro dari akun bernama Firman
Abadi Prk. Ia bersama teman-temannya
menirukan gerakan shalat, 2 dari 5 remaja
tidak mengenakan baju. Di antara salah
satu foto juga ada seorang yang berpose
sebagai khatib yang tengah melakukan
kutbah di mimbar masjid. Namun dengan
penampilan bertopi ala anak gaul. Dalam
foto yang lain, 2 di antara mereka berpose
telanjang hanya mengenakan celana dalam
dengan menenteng kotak amal masjid. Rudi
menyebut aksi ini sebagai “ketika shalat
dianggap lelucon oleh para homo”.

Salah satu karyawan PT KPC di Sangatta,
Kutai Timur, bernama Nico Demus Silaban
(NDS), harus berurusan dengan polisi. Dia
mem-posting foto di grup Facebook Jual
Beli Sanggata, dengan keterangan “babi
imut, bisa buat lebaran haji” sehingga viral
media sosial (11 Agustus 2016). Anggota
forum jual beli mendesak agar NDS
ditangkap. Keterangan ini ditulis sebagai
keterangan atas babi yang dijual seharga
Rp 14 juta. Status tersebut dikomentari
sebanyak 900 orang dan dibagikan
sebanyak 11 kali. Mereka bahkan meminta
agar Nico ditindak dan diproses secara
hukum. Sehari setelahnya ia meminta maaf
kepada netizen di forum jual beli tersebut

Jawa Barat

Bandung

Dengan memakai pakaian serba putih,
sekitar 500 anggota FPI Jawa Barat
menggelar aksi menolak kebangkitan
paham komunisme di halaman Gedung
Sate, Bandung, 31 Mei 2016. Sebagian
mereka juga membawa spanduk penolakan
PKI yang di antaranya bertuliskan 'Lindungi
NKRI dari PKI yang anti tuhan', 'Tidak ada
tempat buat PKI'.
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Kepala Kesbangpol
mengajak
masyarakat
mewaspadai aliran
atau ormas sesat

Kepala Kesbangpol
Kutai Timur
mengajak aparat
mewaspadai aliran
menyimpang

Rizieq Shihab
mengajak pilih
pemimpin muslim
ketimbang kafir

Kutai Timur

Singkawang

Terkait merebaknya kelompok yang
dituduh sesat, Kepala Kesbangpolinmas
Pemkot Singkawang, Hery Yulianto,
meminta masyarakat mewaspadainya.
"Masyarakat harus waspada terhadap

Jakarta
Pusat

Dalam rapat koordinasi Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) di Ruang Meranti, Kantor
Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimantan
Timur, Kepala Kesbangpol Abdul Kadir
menyatakan masalah penyebaran ajaranajaran agama yang menyimpang menjadi
perhatian pihaknya selain isu radikalisme
dan komunisme. Harus direspons sebelum
menyebar dan memberikan pemahaman
sesat kepada masyarakat. ”Jadi tidak
terlepas sedikitpun masalah paham yang
melenceng dari ajaran Islam,” katanya
seperti dikutip media online lokal, 6 Oktober
2016. Rakor tersebut diikuti anggota
Kominda Kutim, Camat Sangatta Utara dan
Sangatta Selatan, Ketua FKDM, FPK dan
FKUB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua FPI Rizieq Shihab mengajak para
jemaah di Masjid Istiqlal untuk memilih
pemimpin muslim dalam Pilkada DKI
Jakarta 2017. Dia menyebut beberapa
nama, seperti Yusril Ihza Mahendra,
Sandiaga Uno, Letjen TNI Sjafrie
Sjamsoeddin dan Walikota Surabaya Tri
Rismaharini. “Itu namanya pendangkalan
akidah kalau sampai ada kalimat lebih
memilih pemimpin kafir tapi tidak korupsi
dibandingkan dengan pemimpin muslim
korupsi. Preketeek!” demikian ujar Rizieq
di depan ribuan jemaah Tausyiah dan Doa
untuk Gubernur DKI Muslim di Masjid
Istiqlal, 18 September 2016.

sebanyak 11 kali. Mereka bahkan meminta
agar Nico ditindak dan diproses secara
hukum. Sehari setelahnya ia meminta maaf
kepada netizen di forum jual beli tersebut
dengan alasan hapenya dibajak

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Timur

DKI Jakarta
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Amin Rais
menyatakan Ahok
menghina Al-Quran
dan meminta polisi
menangkapnya

Kepala Kantor
Kemenag
Sulawesi Tenggara
menyatakan Syiah
harus diwaspadai

mengajak
masyarakat
mewaspadai aliran
atau ormas sesat

Amin Rais meminta Bareskrim Polri segera
menangkap dan memproses hukum
Ahok sesuai hukum yang berlaku karena
itu merupakan satu-satunya cara untuk
meredam dan membuat umat Islam lega.
Ia menegaskan kedatangannya ke dalam
“Aksi Bela Islam” adalah murni untuk
membela umat Islam. "Jadi saya datang
ke sini sebagai Muhammadiyah, sebagai
ICMI, sebagai partai islam, sebagai dai.
Saya datang ke sini bukan cari popularitas,
saya sudah populer," katanya. Amin menilai
Ahok telah menghina kitab suci Al-Quran,
yang merupakan kitab suci 2,3 miliar umat
manusia di muka bumi. Pernyataan ini
disampaikan dalam "Aksi Bela Islam" 14
Oktober 2016 di kantor Bareskrim Polri,.

Pada 13 Oktober 2016, Mohamad Ali Irfan,
Kepala Kantor Kemenag Sulawesi Tenggara,
mengatakan penyebaran paham Syiah di
Sultra harus diwaspadai. Menurutnya, “jika
memang ditemukan adanya penyebaran
paham didalam Syiah tersebut, itu harus
perlu diwaspadai agar tidak mengganggu
kententraman umat Islam lainnya yang
berada di Kendari”. Pernyataan ini menyusul
penolakan perayaan Asyuro pada 11
Oktober 2016 di sebuah hotel di Kendari.

dituduh sesat, Kepala Kesbangpolinmas
Pemkot Singkawang, Hery Yulianto,
meminta masyarakat mewaspadainya.
"Masyarakat harus waspada terhadap
ajakan dari aliran yang belum jelas, apabila
menemukan kelompok yang mencurigakan
cepat melapor," katanya, 10 Oktober
2010. Ia juga mengatakan selama ini
belum ditemukan aliran atau ormas yang
dikatakan sesat. Untuk mengansipasi
hal tersebut Kesbangpolinmas gencar
melakukan sosialisasi kepada seluruh
lapisan masyarakat.
Sulawesi
Tenggara

DKI Jakarta

Kendari

Jakarta
Pusat
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Spanduk kampanye
Anies-Sandi
bertuliskan "no syiah,
no sekuler"

Soal sekolah berisi
ujaran kebencian
terhadap Basuki
Tjahaja Purnama
(Ahok)

Warga Kota Cilegon
meminta Kapolri
memerintahkan
sniper menembak
mati Rizieq Shihab

Seorang pria
mengimingi-imingi
Rp 1 milyar untuk
membunuh Basuki
Tjahaja Purnama
(Ahok)

Ancaman
pembunuhan oleh
Rizieq Shihab
terhadap Ahok

Spanduk dengan gambar pasangan
calon gubernur-wakil gubernur Anies
Baswedan-Sandiaga Uno yang memuat
tulisan 'Saya Muslim Sejati, No Syiah, No
Sekuler' beredar di media sosial. Ketua

Jakarta

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Banten

Kota Cilegon

Rudi Ferdiansyah, warga Kota Cilegon,
Banten, menyatakan meminta Kapolri
memerintahkan sniper menembak
mati Rizieq Shihab. Ia juga menulis siap
menampung jenazah sang habib untuk
kemudian dimutilasinya.Pernyataan
itu ditulis di fanspage Media NKRI, 23
November 2016. Atas pernyataan itu, FPI
Kota Cilegon mendatangi rumah Rudi dan
beberapa hari kemudian melaporkannya
melakukan penodaan agama.
Purbalingga

DKI Jakarta

Jakarta
Barat

Pada 3 November 2016 sebuah
tayangan video yang beredar di Youtube
memperlihatkan ancaman pembunuhan
terhadap Ahok dengan iming-iming
hadiah Rp 1 miliar. Video berdurasi 4
menit 13 detik itu menampilkan seorang
lelaki berpeci dan berkalung sarung hijau
membawa pengeras suara, sedang berorasi
di hadapan polisi yang mengawal Ahok.

Pada 5 Desember 2016 soal ujan
bernuansa ujaran kebencian berbentuk
pilihan ganda yang dibuat guru-guru SMP
Muhammadiyah ada pertanyaan "Siapakah
nama calon Gubernur Jakarta yang
melecehkan Al-Quran saat ini?" Nama Ahok
tertulis sebagai salah satu pilihan jawaban.

DKI Jakarta

Jakarta
Pusat

Pada 14 Oktober 2016 Ketua FPI Rizieq
Shihab meminta Ahok dipenjara karena
pernyataannya yang dianggap menghina
Al-Quran. Ia minta polisi menangkap Ahok.
Bahkan, tidak tanggung-tanggung, jika
permintaannya tidak dikabulkan, mereka
mengancam akan membunuh Ahok.
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Aksi waspadai Syiah
dan komunisme

GNPF-MUI
Deklarasikan AntiKomunisme

Anies Dituduh
Kejawen

Anies-Sandi
bertuliskan "no syiah,
no sekuler"

Jawa Barat

Jawa Tengah

Kota Bekasi

Kota
Magelang

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)
Bachtiar Nasir dalam sebuah acara dengan
para ulama menyepakati Deklarasi Attaqwa
yang di antaranya berisi anti-komunisme,
penguatan ukhuwah Islamiyah dalam
bingkai sunni, serta seruan jihad pendidikan
dan ekonomi.

GNPF MUI Jawa Tengah dan Forsem (Forum
Silaturahmi Remaja Masjid) Kota Magelang,
minta pemerintah untuk mewaspadai
perkembangan paham komunis dan Syiah.
Pasalnya, keduanya ditenggarai mulai
berkembang. Bahkan bibit-bibitnya sudah
mulai nampak dengan gerakan-gerakan
pemecah belah NKRI dan terutama antar
pemeluk Islam.
“Pemerintah harus waspada. Terutama

DKI Jakarta

Jakarta
Barat

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan, angkat bicara terkait tuduhan
agama yang dianutnya. Salah seorang
pemuda mengaku penasaran, karena
di media sosial, Anies disebut-sebut
menganut kepercayaan Kejawen.
“Iya ini ada isu lagi soal kejawen, fitnah itu.
Ini baru pertama kali saya dengar Kejawen,”
ujar Anies saat kampanye di Kampung
Wadas, Pegadungan, Kalideres, Jakarta
Barat, 2 Januari 2017.

calon gubernur-wakil gubernur Anies
Baswedan-Sandiaga Uno yang memuat
tulisan 'Saya Muslim Sejati, No Syiah, No
Sekuler' beredar di media sosial. Ketua
Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali
Sera, menegaskan bahwa pihaknya tidak
pernah membuat desain spanduk dengan
alat peraga provokatif seperti itu. "Desain
yang kami buat, kontennya selalu tentang
visi-misi Anies-Sandi ataupun terkait acara,
bukan provokatif yang menyerang SARA
atau kelompok tertentu," ujar Mardani pada
3 Jaunari 2017.
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Ahok disebut kafir

Saat sidang Ahok,
beredar poster mini
bertuliskan “Haram
Pemimpin Kafir”

Wajah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
memerah saat membacakan keberatan
atas keterangan saksi pelapor, Muhammad
Asroi Saputra. Dengan nada tinggi Ahok
menegaskan keberatan disebut kafir oleh
Asroi. “Saya tegaskan, saudara mengerti
kitab suci, baik. Di situ ditegaskan Isa ada
di Al-Quran. Saya percaya Yesus Tuhan
dan (saya) bukan kafir. Saya keberatan
Anda sebut saya kafir,” kata Ahok, dalam
persidangan di Auditorium Kementerian
Pertanian, Jakarta Selatan, 24 Januari 2017.

Dalam sidang kedelapan kasus penistaan
agama dengan terdakwa Gubernur DKI
Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok digelar Pengadilan Negeri
Jakarta Utara di Gedung Kementerian
Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, 31
Januari 2017, para penentang Ahok juga
membagikan poster mini yang bertuliskan
“#IslamRahmatanLilAlamin. Menurut
Syariah Islam: Haram Pemimpin Kafir”.
Stiker berwarna dasar merah ini dibagikan
oleh simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia
kepada sejumlah orang yang mendukung
agar Ahok dipenjara.

mulai nampak dengan gerakan-gerakan
pemecah belah NKRI dan terutama antar
pemeluk Islam.
“Pemerintah harus waspada. Terutama
para aparat penegak hukum. Jangan mau
dipengaruhi dan terpovokasi oleh pihakpihak yang berusaha memecah belah
bangsa terutama antar sesama umat
Islam. Media juga harus berimbang dalam
membuat berita. Jangan berat sebelah,”
kata Anang Immamudin, Koordinator FAUIB
Kabupaten Magelang, saat berorasi usai
melaksanakan Sholad Subuh berjamaah di
Masjid Agung Kauman Kota Magelang, 1
Januari 2017.
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ANNAS Banten
menganggap Syiah
berbahaya

ANNAS Kalimantan
Timur menyebut
Syiah dan komunis
paling berbahaya

Ajakan berjihad
menolak Ahmadiyyah

Samarinda

Serang

Dalam kajian umum ANNAS Banten tentang
Bahaya Laten Syiah sekaligus pengukuhan
pengurus ANNAS Banten di Aula Masjid
At-Taubah, Kota Serang, Banten, 19

Depok

ANNAS DPW Kalimantan Timur dan DPD
Kota Samarinda menggelar deklarasi di
Masjid Baitul Muttaqin, Islamic Center
Samarinda, 26 Februari 2017. Acara diawali
orasi dan dilanjutkan tabligh akbar oleh
Habib Ahmad bin Zein Al-Kaff. Deklarasi
dibuka dengan beberapa sambutan
dari panitia acara dan orasi dari elemen
ormas dan lembaga. Orasi dilakukan oleh
Nugrasius, ketua Forum Peduli Borneo. Dia
menjelaskan beberapa sejarah munculnya
aliran Syiah.
Menurut Nugrasius, Syiah adalah ajaran
agama Majusi yang berkembang di Persia
800 tahun sebelum hadirnya Rasulullah
SAW. Kemudian bangkit kembali setelah
wafatnya Rasulullah SAW. Syiah selalu
membuat keributan. Persia atau dikenal
sekarang Iran adalah negara yang sekarang
berada di belakang Syiah.

Warga Kota Depok digegerkan dengan
panggilan berjihad yang disampaikan
melalui pesan berantai untuk menutup
tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Jalan
Raya Muchtar Sawangan, Depok, Jawa
Barat. Berikut adalah isi pesan berantai
tersebut, “Panggilan Jihad menutup
kegiatan Ahmadiyah di Sawangan. Kepada
seluruh umat Islam se-Kecamatan
Sawangan, Bojongsari, dan sekitarnya
diharapkan kehadirannya untuk ikut serta
dalam "Aksi Damai 242" Menutup Kegiatan
Ahmadiyah di JL Raya Mukhtar Sawangan,
pada hari Jumat tgl 24 Feb 2017, waktu
ba'da Jum'at sampai jam 16.00. Pakaian
usahakan memakai Koko dan Peci warna
Putih”.

Banten

Kalimantan
Timur

Jawa Barat
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FPI mengapresiasi
Gubernur Jawa Barat
kerena melarang
Ahmadiyah

Aliansi Mahasiswa
dan Pemuda
Relawan NKRI
Bandung
menyerukan
bubarkan FPI

ANNAS Banten
menganggap Syiah
berbahaya

Jawa Barat

Jawa Barat

Bandung

Pada 19 Maret 2017, pimpinan FPI Novel
Chaidir Hasan Bamukmin menyatakan
bahwa FPI akan mendukung gubernur
dari kalangan muslim yang beriman, tidak
bertentangan dengan syariat Islam, dan
menjunjung tinggi ayat suci. Pihaknya akan
mengarahkan laskar untuk memilih yang
paling sesuai kriteria FPI. Pada kesempatan
yang sama ia juga memuji Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan yang memiliki
keberanian melarang Ahmadiyah.

Banten

Bandung

Serang

Puluhan mahasiswa dan pemuda di
Bandung menggelar aksi demonstrasi
menuntut pembubaran FPI serta ormas lain
yang anti-Pancasila. Sambil mengibarkan
bendera 'Aliansi Mahasiswa dan Pemuda
Relawan NKRI' mereka menggelar aksi di
depan Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan
Diponegoro, Bandung. Mereka menuntut
pembubaran FPI karena dianggap sebagai
ancaman bagi negara, karena merusak
semangat Bhineka Tunggal Ika dan
keberagaman di Indonesia. Presidium
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan
NKRI, Ahmad Harizal, mengatakan sudah
seharusnya ormas yang tidak tunduk dan
mengakui dasar dan asas negara segera
dibubarkan.

Dalam kajian umum ANNAS Banten tentang
Bahaya Laten Syiah sekaligus pengukuhan
pengurus ANNAS Banten di Aula Masjid
At-Taubah, Kota Serang, Banten, 19
Februari 2017, Ketua Panitia dan juga
pengurus ANNAS Banten KH Hafidin S.Ag
mengatakan kesesatan dan kekejaman
Syiah sudah maklum adanya. Menurutnya,
“Maka wajib ada yang membentengi
manhaj, aqidah, ibadah dan akhlak umat
dari kesesatan Syiah. Dan wajib ada yang
menjaga darah, harta, dan kesucian nasab
umat dari kejahatan Syiah.
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Ridwan Kamil
dianggap pengikut
aliran Syiah

Warga diajak
berwaspada
terhadap Syiah dan
Ahmadiyah

Jurnalis Harian Terbit
melakukan ujaran
kebencian terhadap
Syiah, Wahabi dan
Ahmadiyah

Jawa Barat

Bandung

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku
geram karena dituduh menganut paham
syiah oleh akun instagram @detik.co. Ia
berencana menempuh jalur hukum atas
fitnah yang dilakukan akun tersebut. Pria
yang karib disapa Emil itu mengunggah
salinan foto yang diunggah @detik.co.
Akun tersebut menyebut-menyebut Emil
syiah karena diusung Partai Nasdem untuk

Riau

Ujung Batu,
Kabupaten
Rokan Hulu

Dalam ceramahnya, Zulhendri Rais
mengatakan agar mewaspada ajaran
sesat Syiah dan Ahmadiyah. Menurutnya
sekarang ini banyak pemahaman yang
merusak ajaran Islam, Bahkan ada seorang
profesor yang masuk ke universitas dengan
menjejali mahasiswa dengan pemahaman
yang keliru yang merusak ajaran agama
Islam. Pernyataan ini disampaikan dalam
Gerakan Shalat Subuh Berjamaah di Masjid
Raya At-Taqwa Ujung Batu, Kabupaten
Rokan Hulu, Riau.

DKI Jakarta

Jakarta

Dalam beritanya, Harian Terbit menyebut
gerakan untuk memecah-belah umat
Islam Indonesia hingga saat ini terus
berlangsung. Di antaranya melalui ajaran
Syiah, Wahabi, dan Ahmadiyah. Pada 10
Maret 2017, media ini mewawancarai dan
memuat pernyataan sejumlah narasumber,
di antaranya Pengasuh Pondok Pesantren
Ash-Sholihin, Ustad Sopian Hamid, Ketua
Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia
(GPII) Karman BM, Sekjen FPI, Novel
Chaidir Hasan Bamukmin, Juru Bicara FPI
Ustadz Slamet Ma'arif, dan Ustad Erick
Yusuf. Dalam berita tersebut, Ustadz Sopian
Hamid mengatakan, ulama tidak terpecah
dengan adanya isu Syiah, Ahmadiyah, dan
Wahabi. Karena saat ini ulama sedang fokus
menjaga keutuhan NKRI yang sudah mulai
rapuh. Menurutnya, saat ini banyak pihak
yang ingin memecah belah NKRI.
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FPI kampenye jangan
pilih Ahok karena
alasan agama

spanduk bertuliskan
himbauan tidak
menshalatkan
pendukung atau
pembela penista
agama

FPI menggelar acara subuh keliling untuk
menyerukan tidak memilih pasangan Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful
Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah DKI
Jakarta 2017 putaran kedua. Juru Bicara
FPI Slamet Ma'arif mengatakan, FPI bakal
menggelar program ‘subuh keliling’, yang
dimulai pada Minggu, 19 Maret 2017.
Slamet menjelaskan, program itu akan

Spanduk berisi imbauan supaya warga tak
menshalatkan pendukung atau pembela
penista agama muncul di kawasan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ada
dua spanduk berisi imbauan larangan
menshalatkan pendukung penista agama:
di Masjid Husnul Khotimah di Kelurahan
Mampang Prapatan dan Masjid Al-Anwar
yang hanya berjarak sekitar 600 meter
dari Masjid Husnul Khotimah. Salah
satu pengurus Masjid Husnul Khotimah
membenarkan jika pemasangan spanduk
itu inisiatif pihak masjid. Abid Bima Sakti,
salah satu pengurus Masjid Husnul
Khotimah mengatakan, “Alasannya mau
masang ya karena situasi sekarang, tentang
kasusnya Ahok” (3 Maret 2017).

fitnah yang dilakukan akun tersebut. Pria
yang karib disapa Emil itu mengunggah
salinan foto yang diunggah @detik.co.
Akun tersebut menyebut-menyebut Emil
syiah karena diusung Partai Nasdem untuk
maju menjadi cagub 2018. Akun detik.
co menulis “Pantasen aja @ridwankamil
mesra sama nasdem. Ternyata anggota
syiah laknatullah. #Antisyiahindonesia,
#Antisyiah, #Syiahbukanislam”. Menurut
Emil kepada wartawan pada 21 Maret
2017, “Fitnah ini sudah berseliweran, sudah
biasa. Mau fitnah komunis, syiah, saya
korup, keluarga saya main proyek, nerima
uang. Semua jenis fitnah bahkan ada yang
menyebut saya menikah lagi. Itu semua
black campaign”.
DKI Jakarta
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FPI memastikan
ribuan orang gelar
aksi penjarakan Ahok

Ceramah di Surabaya,
Rizieq bahas PKI dan
menolak asing kuasai
kekayaan

ACTA dukungan
ujaran kebencian

Surabaya

Jakarta

Pada 27 April 2017, Panglima Laskar FPI
Maman Suryadi, memastikan FPI turun
aksi 28 April 2017 menuntut Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta

Dalam ceramah di Masjid Agung Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur, pada
11 April 2017, Imam Besar FPI Rizieq
Shihab mengajak jemaah FPI untuk terus
mengobarkan semangat jihad membela
Islam. Menurut Rizieq, “Yang membunuh
tujuh jenderal dan dikubur di Lubang Buaya
adalah PKI, yang membakar pesantren,
yang membantai para ulama adalah
PKI. Maka tak ada orang Ahlussunah
Waljamaah, orang NU yang menentang
pengajian. Orang Islam tak akan memusuhi
ulama, tak akan melarang pengajian, karena
yang melarang itu PKI”.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendukung
pihak-pihak yang memasang spanduk
berisi larangan menshalati jenazah para
pendukung Ahok di beberapa masjid
di Jakarta. Bahkan menyatakan akan
memberikan advokasi kepada pengurus
masjid atau mushalla yang dikriminalisasi.
Menurut Krist Ibnu T Wahyudi, Ketua ACTA,
“Padahal isi spanduk hanya menyampaikan
aspirasi dan hal itu biasa. Isi spanduk itu
dasarnya referensinya juga jelas yakni Al
Quran, kitab umat Islam yang memuat
surat Al-Maidah, An-Nisa dan At-Taubah”.

FPI Slamet Ma'arif mengatakan, FPI bakal
menggelar program ‘subuh keliling’, yang
dimulai pada Minggu, 19 Maret 2017.
Slamet menjelaskan, program itu akan
diadakan di 22 tempat di Jakarta. Bahkan,
FPI akan menggelar acara syukuran, bila
nantinya Ahok-Djarot kalah di pilkada. Yang
pasti, ucap Slamet, FPI bakal menyerukan
kepada warga Jakarta memilih pasangan
calon nomor urut tiga, Anies Rasyid
Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.
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Unggahan ujaran
kebencian berbau
SARA di youtube

Mahasiswa di
Medan ditangkap
dan dipecat karena
diduga menghina
Nabi Muhammad

Anies Baswedan
dituding Syiah

FPI memastikan
ribuan orang gelar
aksi penjarakan Ahok

Sumatera
Utara

DKI Jakarta

Medan

Jakarta

Usai diamankan pihak kepolisian atas
dugaan penghinaan Nabi Muhammad
SAW, mahasiswa berisinial BP di
Medan, Sumatera Utara, ditangkap dan
diberhentikan oleh Universitas Negeri
Medan (UNIMED). Sebelumnya, ia dijemput
polisi di salah satu tempat kos di Jalan
Pancing, Medan Estate pada 16/05/2017.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo
Yuwono, mengungkapkan alasan penyidik
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap
Ki Gendeng Pamungkas bahwa ia
mengunggah ujaran kebencian, SARA di
youtube. Dan ditetapkan melanggar Pasal 4
huruf b jo Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP tentang

DKI Jakarta
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Sebuah akun Youtube mem-publish sebuah
video berdurasi 3.57 menit dengan judul
ANIES !!! JUJURLAH PADA IMANMU ! 8
FAKTA ANIES BASWEDAN SYIAH. Dalam
video tersebut menampilkan beberapa
tampilan yang menurutnya fakta bahwa
Anise adalah seorang syiah, dengan
beberapa bukti seperti pamflet beberapa
dukungan Anies di negeri Iran dan beberapa
bukti lainnya.

Pada 27 April 2017, Panglima Laskar FPI
Maman Suryadi, memastikan FPI turun
aksi 28 April 2017 menuntut Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
dipenjarakan. Ribuan laskar FPI akan
dikerahkan dalam aksi bertajuk Menjaga
Independensi Hakim itu. Menurutnya,
“Saya belum bisa prediksi (jumlah massa
keseluruhan), karena semua elemen juga
akan turun. Laskar kami sendiri saja bisa
1.000 orang.” Maman juga menegaskan,
aksi tersebut untuk memberikan dukungan
kepada hakim agar memberikan vonis yang
sesuai dengan hukum. FPI juga menuntut
agar Ahok dipenjarakan seberat-beratnya.
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Guru diperiksa
polisi karena diduga
melecehkan ulama

Netizen sebut Lieus
Sungkharisma bawa
obor kerusuhan

3 remaja melakukan
ujaran kebencian
terhadap Arifin Ilham

Alija Izetbegovic adalah seorang guru
honorer SMAN 1 Margaasih, Kabupaten
Bandung. Di salah satu akun media sosial
dengan nama Ratno Efendi terpampang
gambar Alija yang tengah dikerubungi oleh
aparat kepolisian dan TNI. Akun Ratno
Efendi juga mem-posting gambar berisi

Pesan di grup WhatsApp (WA) Peguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
menyebut pawai obor umat Islam sebagai
obor kerusuhan. Salah satu anggota
PSMTI Pusat, Lukas Sutadji, mengunggah
foto Lieus Sungkharisma yang sedang
memegang obor bersama umat Islam. Di
bawahnya ditulis caption yang berbunyi
“monyet lagi bawa obor kerusuhan”.

Putra M Arifin Ilham, Muhammad Alvin
Faiz, melalui akun Instagram @alvin_411,
Alvin mengunggah 2 video dari akun media
sosial dua pihak yang memparodikan
video poligami ayahnya. Salah satu video
parodi dibuat tiga remaja di media sosial.
Dalam video tersebut terlihat satu lelaki
mengucapkan persis apa yang disampaikan
oleh Arifin Ilham. Kemudian dua teman
wanitanya juga berparodi sebagai istri yang
dipoligami,
“Jangan main-main dengan poligami,
walaupun itu syariat Islam. Daripada
bercerai, anak jadi korban, istri jadi korban,
cukup satu istri saja. Tapi kalau bisa damai
seperti ini, ada dua, bagaimana, Sayang?
Maka itu jauh lebih utama. Allahu Akbar,”
ujar ketiganya sambil tertawa. Keluarga
Arifin Ilham menyebut tindakan ini
menghina ulama.

youtube. Dan ditetapkan melanggar Pasal 4
huruf b jo Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP tentang
Perbuatan Menunjukkan Kebencian karena
Perbedaan Ras dan Etnis.
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Rizieq Shihab
mengeluarkan
ultimatum:
Rekonsiliasi atau
Revolusi

Rizal dan Jamran
menghina Ahok

Imam Besar Rizieq Syihab mengeluarkan
ultimatum kepada pemerintah, yaitu
rekonsiliasi atau revolusi. Menurutnya
ultimatum tersebut bukan berarti dia
menyerah, namun justru sikap kesatria para
ulama sebagai implementasi semangat Aksi
Bela Islam. GNPF MUI sempat menemui
Presiden Joko Widodo di hari pertama
Lebaran 2017. Dalam pertemuan tersebut
sempat dibahas kasus yang menjerat

Kakak beradik Rizal dan Jamran tetap
sumringah berada di ruang tahanan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 5
Juni 2017 sore. Mereka menerima puluhan
pelukan dan jabat tangan dari teman,
keluarga, dan pendukung. Sebagian tak
peduli dengan isi vonis hakim, namun
sudah cukup senang mendengar Rizal dan
Jamran masing-masing divonis enam bulan
15 hari penjara dan denda Rp 10 juta atas
hinaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok di Facebook dan Twitter. “Kami
merasa bahwa kami melakukan hal yang
benar sesuai UUD 1945 Pasal 28 tentang
hak menyatakan pendapat. Jadi saya berdua
menyampaikan pikiran, saya masih berasa
bahwa kami berdua tak bersalah,” ujar
Jamran, saat ditemui usai sidang putusan itu.

dengan nama Ratno Efendi terpampang
gambar Alija yang tengah dikerubungi oleh
aparat kepolisian dan TNI. Akun Ratno
Efendi juga mem-posting gambar berisi
status Alija yang melecehkan ulama.
Dalam keterangan akun rat0n0efendi
menyebutkan, guru SMAN 1 di Bandung
ini disergap TNI, Polri, dan tim pemburu
penista ulama DPW FPI Bandung. Di media
sosial milik pribadinya, sang guru berulang
kali menghina dan melecehkan ulama
dan habib dengan kalimat tidak pantas
diucapkan seorang guru. Alija sebenarnya
sudah meminta maaf, namun proses
hukum tetap berlanjut (28 Mei 2017).
DKI Jakarta
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Felix Shiaw, tokoh
HTI saat berorasi
dalam #aksi299 yg
di Gedung Parlemen
tanggal 29-92017 menyamakan
pemerintah RI
dengan Fir’uan.

Anggota HTI
menyebarkan ujaran
kebencian dengan
sasaran Ibu Negara
Iriana Joko Widodo

Ibu rumah tangga
melakukan ujaran
kebencian dan
menyebarkan isu
SARA melalui media
sosial

DKI Jakarta

Jakarta

Felix Siauw, saat berpidato di tengah
Aksi 299, kawasan Gedung Parlemen,
Jakarta, pada Jumat 29 September. Ia
mengatakan "Rezim sekarang ini sama
saja dengan Firaun, yang mengeluarkan
Perppu untuk membunuh semua anak lakilaki agar kekuasaannya tidak terancam,".
Salah satu bukti kediktatoran Jokowi
adalah penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU atau Perppu 2/2017

Jawa Barat

Kota
Bandung

Dodik Ikhwanto, pemilik akun Instagram @
warga_biasa yang kedapatan menyebar
ujaran kebencian dengan sasaran Ibu
Negara Iriana Joko Widodo ditangkap
jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung
pada 11 September 2017. Unggahan ujaran
kebencian tersebut diunggah lantaran tidak
suka dengan pemerintahan yang dipimpin
Presiden Joko Widodo.

Jawa Barat

Kabupaten
Cianjur

Pemilik akun Facebook Sri Rahayu Ningsih,
warga Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat, menyebarkan ujaran kebencian
dan isu SARA melalui akun Facebooknya,
pada Agustus 2017. Adapun konten
yang dimuat Sri dalam akunnya tersebut,
yakni ujaran berbau SARA terhadap suku
Sulawesi dan etnis Tionghoa, penghinaan
terhadap Presiden Joko Widodo,
penghinaan terhadap berbagai partai,
ormas, dan kelompok, serta konten berbau
ujaran kebencian dan hoaks.

Bela Islam. GNPF MUI sempat menemui
Presiden Joko Widodo di hari pertama
Lebaran 2017. Dalam pertemuan tersebut
sempat dibahas kasus yang menjerat
Rizieq. Kepada Presiden, Ketua GNPF
MUI Bachtiar Nasir mengatakan polisi
telah mengkriminalisasi ulama, termasuk
menyematkan status tersangka kepada
Rizieq. Bachtiar dan Rizieq juga pernah
menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di
kantor dan rumah dinasnya.
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Beredar video
wawancara Eggi
Sudjana mengatakan
bahwa hanya
pemeluk Islam
yang sesuai dengan
pancasila

Bupati Lampun
Selatan
mendiskreditkan
Ketua PBNU

Pada 5 Oktober 2017, Aliansi Advokat
Nasionalis melaporkan Eggi ke Polda Metro
Jaya. Ketua Aliansi Advokat Nasionalis
Johannes L Tobing menduga Eggi telah
menyebarkan kebencian dan menista
agama Kristiani. Eggi dilaporkan dengan
Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016
tentang ujaran kebencian serta Pasal 156a
KUHP tentang penistaan agama. Menurut
Johannes, ucapan Eggi yang menyinggung
suku agama, ras, dan antargolongan,
meresahkan, dan dapat menimbulkan
perpecahan di kalangan masyarakat.
Eggi mengatakan pemeluk agama selain
muslim bertentangan dengan Pancasila,
hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila.
Sehingga, kalau Perppu Ormas disetujui,
maka agama yang lain harus dibubarkan.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
saat memperingati Hari Santri Nasional,
22 Oktober 2017, dalam sambutannya,
menyebut Ketua PBNU Said Aqil Siradj
mencacimaki pendiri NU karena memakai
sorban dan jenggot. Bahkan Zainudin
memprovokasi massa untuk menggantikan
Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU.

Pengganti UU atau Perppu 2/2017
tentang organisasi kemasyarakatan.
Salah satu bukti kediktatoran Jokowi
adalah penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU atau Perppu 2/2017 tentang
organisasi kemasyarakatan. Felix yakin
perumpamaan tentang Firaun sangat tepat
untuk menggambarkan perilaku rezim
Jokowi. Dia meramalkan, Perppu Ormas
yang sudah membuahkan pembubaran
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan
menghadirkan pembubaran-pembubaran
Ormas lain yang dianggap sebagai ancaman
oleh pemerintah.
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Seorang dokter
Siti Sundari
Daranila melalui
akun facebooknya
Gusti Sikumbang
mengunggah
postingan penuh
ujaran kebencian dan
fitnah-fitnah (hoax)
terhadap Panglima
TNI Marsekal Hadi

Dewan Dakwah
menyebut
Ahmadiyah
berbohong terkait
Tazkirah

Beredar foto
seorang bocah lelaki
menduduki tempat
sakral di sebuah pura
dan mengunggah
fotonya di media
sosial

Jakarta
Pusat

Kabupaten
Padang
Pariaman

Tim Direktorat Tindak Pidana Siber
(Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap
pelaku pembuat dan penyebar fitnah
dan ujaran kebencian berdasarkan SARA
terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto. Pelaku, Siti Sundari Daranila
alias SSD (51), seorang dokter, ditangkap
di Padang Pariaman, Sumatera Barat,
15 Desember 2017. Siti Sundari diduga
sebagai orang yang mem-posting foto
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto

Bali

Syamsul Bahri dari Pusat Kajian Dewan
Dakwah menjelaskan tuntas isi kitab JAI,
Tadzkirah. Penjelasan ini disampaikan
dalam sidang uji materi UU PNPS No. 1
Tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, pada 7 November 2017.
Dalam sidang tersebut Syamsul Bahri
menunjukkan secara tegas kedudukan
Tadzkirah sebagai kitab suci, sekaligus
mematahkan argumen saksi ahli, Ahmad
Najib Burhani, yang mengatakan bahwa
Tadzkirah bukan Kitab Suci, melainkan
kitab pedoman seperti kitab-kitab yang
dipedomani oleh tarekat-tarekat dalam
Islam.

Pada 16 Oktober 2017 beredar foto
seorang bocah lelaki menduduki
tempat sakral di sebuah pura. Bocah itu
mengunggah fotonya di akun media sosial.
Foto tersebut dibagikan sebanyak ribuan
kali oleh netizen dan menuai kecaman. Di
akun media sosialnya, bocah itu menyebut
lokasi pengambilan foto di Bali. Netizen
pun banyak yang mengritik aksi bocah
berfoto di tempat suci umat Hindu tersebut.
Ketua DPN Perhimpunan Pemuda Hindu
Indonesia, Sures Kumar, menyayangkan hal
tersebut. Namun Sures memaklumi karena
kemungkinan bocah tersebut tidak paham
dengan apa yang dilakukannya.
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Amien Rais
mengklaim adanya
'partai setan' dan
'partai Allah'

Seorang tersangka
ujaran kebencian
melalui Facebook
melawan PGI

Dugaan ujaran
kebencian, DPP
PITI melaporkan Sri
Bintang Pamungkas

ujaran kebencian dan
fitnah-fitnah (hoax)
terhadap Panglima
TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto

Jakarta
Selatan

Jakarta
Selatan

Jakarta
Selatan

Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Islam
Tionghoa Indonesia (PITI) melaporkan Sri
Bintang Pamungkas pada 29 Maret 2018
karena menuduh komunitas Tionghoa
di Indonesia ingin mengusir pribumi dan
Islam dari Indonesia. Bahkan, Sri Bintang
juga menuduh Presiden Joko Widodo dan
kelompok Muslim Tionghoa di Indonesia
sebagai orang yang 'pura-pura' Islam.

Arsetyo Suryo Adji menjadi tersangka
ujaran
kebencian di akun media sosial. Ia
mengunggah status yang menimbulkan
kebencian dan permusuhan terhadap
golongan atau kelompok masyarakat.
Melalui akun Facebook atas nama Arseto
Suryoadji, mem-posting tulisan berisi:
“Islam, Kristen bersaudara jangan mau
diadu domba JOKOWI SAYA DULU DUKUNG
JOKOWI SAYA TAU CARA KERJA MEREKA
#RWRPOPULER#VIRAL”. Adji kemudian
dituntut 3 tahun penjara dan denda 200
juta pada sidang 24 Maret 2018.

Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien
Rais, mengatakan ada perbedaan antara
partai Allah serta partai setan dalam
tausiyahnya usai mengikuti Gerakan
Indonesia Shalat Subuh Berjamaah di

di Padang Pariaman, Sumatera Barat,
15 Desember 2017. Siti Sundari diduga
sebagai orang yang mem-posting foto
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto
beserta keluarga melalui akun facebooknya, Gusti Sikumbang. Dalam postingan foto
tersebut, pelaku memberikan keterangan
atau caption yang mengandung unsur
SARA atau diskriminasi atas ras dan etnis
tertentu. Dalam caption tersebut, pelaku
mengajak pribumi untuk merapatkan
barisan menyikapi Marsekal Hadi Tjahjanto
selaku Panglima baru TNI bersama istri
yang berlatar belakang etnis tertentu.
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Ibu rumah tangga
ditangkap akibat
komennya: 'Halal
Darah Orang Kafir'

Pasangan calon
Pilkada menyebut
lawan politik sebagai
"kafir"

mengklaim adanya
'partai setan' dan
'partai Allah'

Pada 15 Mei 2018, kepolisian Banda Aceh
menangkap seorang ibu rumah tangga
berinisial WF karena ungkapan bermotif
SARA menyusul peristiwa peledakan bom
bunuh diri di Surabaya. WF ditangkap
karena memancing reaksi pengguna media
sosial untuk menghujat korban bom bunuh
diri di Surabaya. Awalnya, WF membagikan
unggahan seputar kerusuhan di Rutan
Mako Brimob Depok atas unggahan orang
lain. Lalu di dalamnya terdapat komentar
dari teman WF yang berinisial LFY, “iya
mbak, ini barusan ada bom di gereja
santa maria, ngagel surabaya mbak.”
WF kemudian membalas komentar itu
dengan mengatakan, “ya say.. memang
halal darah orang kafir say.” Menurut Kabid
Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul
Munauwar, WF adalah wanita kelahiran
Surabaya tahun 1981. Dia menetap di Desa
Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota
Banda Aceh. Pelaku disangkakan Pasal 45A

Komentar salah seorang pasangan calon,
Dollah Mando-Mahmud Yusuf (Doa-Mu) di
media sosial memantik kemarahan netizen.
Ajie Arty Gusty di-bully netizen gegara
komentarnya yang dianggap menyinggung
SARA dan sudah keluar konteks Pilkada
Sidrap, sehingga hal tersebut mendesak
untuk diproses secara hukum. Akun
yang bernama Ajie Arty Gusti itu menulis
komentar “ALLAHU AKBAR, DOAMU
melawan kaum kafir”, membuat netizen
menganggap akun tersebut sudah keluar
dari konteks pilkada dan menyinggung
SARA. Komentar tersebut viral di facebook
pada April 2018.

Rais, mengatakan ada perbedaan antara
partai Allah serta partai setan dalam
tausiyahnya usai mengikuti Gerakan
Indonesia Shalat Subuh Berjamaah di
Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, 15 April 2018.
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Penistaan agama
dengan merobek
kitab suci

Video penceramah
menyampaikan
bahwa jamaah
masjid yang berbeda
pilihan politik untuk
keluar masjid

Tommy, personel Bidang Kedokteran dan
Kesehatan Polda Sumut diadili terkait kasus
penistaan agama yang ia lakukan dengan
merobek kitab suci umat Islam pada 10
Mei 2018. Sebelumnya, diketahui Tommy
bersama dengan Ibunya mendampingi
istrinya yang sedang melakukan persalinan
di RS Adam Malik Kota Medan. Tommy
yang diduga emosi saat menunggu istrinya
melahirkan hendak mengambil tas tempat
pakaian di mobilnya yang tak jauh terparkir
dari Masjid Nurul Iman RS Adam Malik.
Saat hendak buang air kecil, Tommy
melihat sejumlah Al-Quran tersusun di
masjid. Tommy pun masuk ke masjid dan
mengambil 4 buah Al-Quran. Kemudian
ditemukan satu buah Al-Quran ditemukan
telah tersobek-sobek, satu buah Al-Quran

Video penceramah bernama Sugi Nur viral
dan kontroversial di media sosial pada 3
Mei 2018. Diketahui Sugi Nur diundang
jadi penceramah di sebuah masjid yang
berlokasi di Semanggi, Kota Surakarta, Jawa
Tengah. Hal ini karena dalam ceramahnya
ia menyampaikan beberapa hal berisi
muatan politik yang ditujukan kepada
sosok Presiden Jokowi. Di hadapan jamaah
Sugi Nur sempat melontarkan kalimat
kontroversial. Ia meminta jamaah yang
memilih Jokowi saat pemilu untuk keluar
dari masjid. “Bagi saya Jokowi Haram.”
ujarnya dalam sepenggal ceramahnya.
“Gimana ini? Ganti presiden? Di sini yang
pilih Jokowi keluar dari masjid”, ujar Sugi
Nur kepada para jamaah yang hadir di
masjid.

Munauwar, WF adalah wanita kelahiran
Surabaya tahun 1981. Dia menetap di Desa
Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota
Banda Aceh. Pelaku disangkakan Pasal 45A
ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).
Jawa Tengah

Sumatera
Utara

Surakarta

Medan

Sedang

Ringan

Ditangani

Tidak ditangani

Terpidana

2018

2018

2018

85

86

87

Kepala daerah
yang rajin shalat
subuh berjamaah

Fatwa ulama jelang
Pilkada Jawa Timur
yang diskriminatif

Spanduk larangan
memilih pemimpin
kafir bertebaran di
jalan protokol Kota
Medan

Miskam Ayla, Ketua Yayasan Pejuang Subuh
Indonesia memberikan kriteria utama sosok
kandidat yang rajin shalat Subuh Berjamaah

Jaringan Alumni Muda Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi PMII)
Jawa Timur menyebut fatwa sebagian
ulama tentang “Pernyataan jika umat Islam
memilih Saifullah Yusuf dan Puti Guntur
Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018, maka
sama saja berkhianat kepada Allah SWT
dan Rasulnya, ini sama dengan ujaran
kebencian,” ujar Ketua Jampi PMII Jawa
Timur, Abdul Hamid, lalu meleporkannya
ke Mapolda Jawa Timur, pada 13 Juni 2018.
Dia melaporkan hal tersebut dengan barang
bukti berupa foto, rekaman pembacaan
fatwa, dan surat fatwa yang dibacakan
sekelompok ulama pendukung KhofifahEmil di Pilkada Jawa Timur 3 Mei 2018 di
Mojokerto, Jawa Timur.

Pada 24 Juni 2018, spanduk larangan
memilih pemimpin kafir bertebaran di
beberapa jalan protokol Kota Medan.
Spanduk ini sama seperti yang sebelumnya
dipajang di depan Masjid Al-Jihad
menghadap Jalan Abdullah Lubis. Namun
setelah viral di media sosial, spanduk
dibentangkan menghadap ke masjid,
bukan ke Jalan Abdullah Lubis. Yang terjadi
kemuadian spanduk terbentang di jalanjalan protokol Kota Medan. Dalam spanduk
tertulis logo DPW BKPRMI Provinsi Sumut.
Spanduk bertuliskan: larangan memilih/
mengangkat kafir sebagai pemimpin.

j
Q
masjid. Tommy pun masuk ke masjid dan
mengambil 4 buah Al-Quran. Kemudian
ditemukan satu buah Al-Quran ditemukan
telah tersobek-sobek, satu buah Al-Quran
rusak parah masuk ke dalam air selokan,
satu buah Al-Quran sebagian basah
dan satu buah air selokan. Peristiwa ini
diketahui via kamera CCTV.
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Novel Bamukmin
sebut Tuan Guru
Zainul Hamdi
pembela aliran sesat
Ahmadiyah

Akun @_haye_
sebut Yahya
Staquf melakukan
propaganda Israel

Kepala daerah
yang rajin shalat
subuh berjamaah
direkomendasikan
untuk dipilih

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin yang
juga pengurus FPI mengatakan Tuan
Guru Zainul Hamdi yang pernah menjadi
pengurus Partai Demokrat memiliki “rekam
jejak” hitam karena membela Ahmadiyah,
padahal MUI telah menyatakan Ahmadiyah
sebagai aliran sesat pada tahun 2005.

Akun @_haye_ menyatakan tindakan
yang dapat dikategorikan ujaran kebencian
kepada Yahya Staquf, tokoh PBNU yang
juga anggota Wantimpres . Aku itu berbunyi
“sampah busuk banget ni @Staquf.
Yang dia lakukan ini memang telanjang
propaganda Israel dari Istana. Buzzer
Istana berdengung, orang NU bela diri,
tapi bicara ‘atas nama pribadi’? Loe punya
otak lagi indekos dimana?”. Pernyataan itu
kemudian dilaporkan Pengurus Pusat GP
Anshor ke Mabes Polri dan diterima dengan
nomor perkara TBL/3430/VII/2018/
PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 2 Juli 2018.
Sangkaannya, menyebarkan informasi
kebohongan dan ujaran kebencian sesuai
Pasal 28 (2) jo Pasal 45A UU No. 19 Tahun
2016 atas perubahan UU No, 11 Tahun
2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP.

Miskam Ayla, Ketua Yayasan Pejuang Subuh
Indonesia memberikan kriteria utama sosok
kandidat yang rajin shalat Subuh Berjamaah
di masjid. “Pilihlah calon pemimpin daerah
yang ketika waktu subuh ia berjalan menuju
masjid,” ujar Miskam 26 Juni 2018. “Pilihlah
calon pemimpin daerahmu yang mau
bersungguh-sungguh mendirikan shalat di
masjid khususnya shalat subuh berjamaah.
Sebab shalat subuh berjamaah adalah
pembeda antara yang mukmin dengan yang
munafik,” tegasnya.
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Warga mengajak
untuk menginjak dan
mengencingi AlQuran

Sepasang kekasih
diduga melakukan
ujaran kebencian
berbasis SARA

Pada 27 Agustus 2018, seorang warga
bernama Hamdani alias Suhu (41) beralamat
di Jalan Tunas Harapan Parit 7 RT. 10/RW.
001 Kelurahan Tagaraja, Kec. Kateman,
Kab. Indragiri Hilir (Inhil), Riau, diringkus
personel Polsek Kateman, karena diduga
telah melakukan penistaan agama. Pria
tersebut diketahui mengajak beberapa
warga lain untuk menginjak, menyobek,
dan mengencingi Al-Quran. Mereka yang
menginjak, menyobek, dan mengencingi
Al-Quran adalah Darmiatun, Sinda Rajabri,
Trisulis Tio Rini, dan Ardiansyah. Keempat
orang tersebut, mengaku takut kepada
Hamdani. Dalam pengakuannya, mereka
terpaksa melakukan penistaan terhadap
A-Quran sebab dipaksa dan merasa takut
dengan pelaku. Perbuatan itu mereka
lakukan di rumah kontrakan Kamaruddin,
Jalan Tunas Harapan. Setelah keempatnya
selesai melakukan perintah Hamdani,
barulah Hamdani juga melakukan hal serupa.

Sepasang kekasih asal Trenggalek
dan Tulungagung diduga pelaku yang
memproduksi dan menyebarkan
video ujaran kebencian berbau SARA,
yang memicu gesekan dua kelompok
masyarakat. Atas aduan masyarakat Polres
Trenggalek menangkap mereka. Kapolres
Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo
Saputra, mengatakan kedua tersangka
adalah AR (perempuan) warga Desa
Sebalor, Kec. Bandung, Tulungagung, serta
RPE (laki-laki) warga Desa Sidomulyo, Kec.
Pule, Trenggalek. “Tersangka perempuan ini
dengan sengaja memproduksi sebuah video
yang di dalamnya terdapat ucapan SARA,
kemudian video itu dikirimkan kepada
tersangka laki-laki, selanjutnya disebar ke
media sosial,” kata Didit pada 17 Juli 2018.
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Pemuda berinisial
FN asal Makassar
menyamakan umat
Islam anjing babi

Akun bakal calon
legislatif menyebut
ada oknum PKI di ke
Banser

Kamis, 6 September 2018, seorang pemuda
berinisial FN dibawa ke Mapolrestabes
Makassar karena diduga menistakan
agama. FN menulis status yang dianggap
menistakan agama dengan menghina tata
cara shalat serta azan Subuh di Facebook:
“Kenapa di klo orng islam berdoa hrus lari
naik pantatxa kaxa cium aja tai dasar islam
anjing, babi. Baru sok tdk makan babilah
padahal ustad makan babi sama anjing
sok alim. apalagi klo permpuanxa masuk
masjid enak digandrang dari belakang.
Kar pasti ngga pake celana. i ahhh crot di
dalam masjid yuk.. Islam itu anjing babi
orang masih mau tidur dia suda teriak2
minta digandrang klo subuh dasar islam tai.
kalau ngga suka jangn komen anjing (islam)
aliran sesat itu Islam”. Postingan tersebut
viral sejak Rabu (5/9) malam. FPI bersama
ormas lainnya sempat mendatangi tempat
persembunyian FN, sebelum dibawa ke
Mapolrestabes. FN mengaku motif dari
tindakannya lantaran dendam dengan
bapak kos-nya yang beragama Islam, sering
menagih uang kos.

Akun berinisial AB, salah seorang bakal
calon legislatif dari sebuah partai politik,
di media sosial menulis “mungkin ada
oknum PKI yang masuk ke Banser shg
lupa bahwa sesama muslim adalah
saudara”. Status tersebut ditimpali oleh
akun berinisial BM yang menulis “Banser
PKI yang serbu massa di Masjid untuk
mengusir relawan#2019”. Pernyataan ini
diunggah sekitar pukul 17.40 WIB, Senin
(27/8/2018). Atas pernyataan ini, Banser
Kota Cilegon melaporkannya ke Polres
Cilegon dengan dugaan pelanggaran UU
ITE.
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Polisi menangkap
pemuda penyebar
ujaran kebencian dan
menghina ulama

Penyebaran ujaran
kebencian di
Bulukamba

Warga Desa
Sumbergedang
menuduh PDIP partai
yang mengancam
pesantren dan partai
kafir

Kepolisian berhasil menangkap MS (21
thn), yang diduga mengunggah konten
penghinaan terhadap ulama, agama Islam,
kepala negara, dan lembaga pemerintahan
di media sosial Instagram dan Facebook.
Pada Rabu, 31 Oktober 2018, Karo
Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol
Dedi Prasetyo, mengatakan Unit Siber
Subdit 2 Dit Reskrimsus Polda Kalimantan
Selatan telah mengamankan satu orang

Unit Tipeder Polres Bulukumba meringkus
salah seorang pelaku ujaran kebencian
terkait isu gempa dan tsunami di
Bulukumba. Pelaku berinisial MR (15)
diringkus setelah mem-posting status yang
bernada ujaran kebencian pada 1 Oktober
2018, dimana dalam akun FB miliknya
bernama Muh Rysal seperti dikutip terkini.
id, pelaku menulis “YA ALLAH MUDAH
MUDAHAN GEMPAKI KAJANG DAN LAIN2
DAN DI IRINGI SUNAMI,MATEMATENNU
MANGE”. Postingan ini membuat warganet
marah dan geram. Bahkan ada yang
berniat mencari pelaku. Menghindari hal
tersebut, Kasat Reskrim Polres Bulukumba
langsung memerintahkan Unit Tipider
untuk melakukan penyelidikan dengan
mencari pelaku. Melalui Babinkamtibmas
Desa Bonto Baji, Brigpol Supriadi, pelaku
diketahui beralamat di Dusun Kampung
Baru, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang,
Bulukumba.

Purwanto (30), warga Desa Sumbergedang,
Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa
Timur diduga melakukan ujaran kebencian
dan melanggar U ITE. Ia mengatakan di
akun media sosialnya yang menuduh PDIP
partai yang mengancam akan menutup
pondok pesantren dan partai kafir. Polisi
menetapkan Purwanto sebagai tersangka
pada 7 Agustus 2020.
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FPI menyebut
pembakar bendera
bertuliskan tauhid
sama dengan gaya
PKI

Demonstran Bela
Tauhid menyebut
Banser menjaga
gereja, persekusi
ulama, dan
mendukung LGBT

FPI menyatakan mengutuk pembakaran
bendera bersimbol kalimat tauhid di Garut,
Jawa Barat. FPI menilai pembakaran itu
tindakan biadab. Juru bicara FPI, Slamet
Ma’arif, mengatakan kepada wartawan
pada 22 Oktober 2018, “Ini tindakan
biadab, tidak beradab mirip gaya PKI, kami

Demonstran Bela Tauhid di depan kantor
Kemenkopolhukam, Jakarta, 26 Oktober
2018 yang memprotes pembakaran
bendera HTI meneriakkan “2019 ganti
presiden”. Selain itu, Wakil Ketua Umum
FPI, Ja’far Shodiq, mendesak agar agar
Ketua Umum Banser, Yaqut Cholil Qoumas,
ditindak kepolisian. Bahkan, ada orator yang
menyebut “Banser kerjaannya jaga gereja,
persekusi ulama, dukung LGBT, itu namanya
Banser tapi banci serem”. Sementara
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
(GNPF) Ulama Bogor, Dhani, mendesak
Menkopolhukam membubarkan Banser.

Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol
Dedi Prasetyo, mengatakan Unit Siber
Subdit 2 Dit Reskrimsus Polda Kalimantan
Selatan telah mengamankan satu orang
pelaku penyebar ujaran kebencian, yang
menghina ulama dan agama Islam, kepala
negara beserta lembaga pemerintahan
melalui akun media sosial Instagram @
rezahardiansyah7071 dan pembuat akun
palsu @humaspolresbanjar. Salah satu
konten yang diunggah MS di Instagram,
yang dinilai menghina agama Islam dan
berbau provokasi, adalah fotonya menginjak
Al-Quran dengan kata-kata “Emang pantas
diinjak Al-Qurannya, keberatan? Hubungi
nomor wa saya 085248800130”. Polisi
menjerat MS dengan Pasal 51 ayat (1)
juncto Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah menjadi UU No.
19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 45A
ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU ITE.
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Seorang pria
ditangkap polisi
karena mengajak
carok dan menghina
ulama

MUI Meminta
masyarakat
mewaaspada aliran
Paguyuban Karuhun
Sunda di Lebak

sama dengan gaya
PKI

Aparat Polres Sampang, Jawa Timur,
menangkap pelaku ujaran kebencian
melalui rekaman video yang disebar melalui
jejaring sosial Facebook. Menurut Kapolres
Sampang AKBP Budhi Wardiman, pelaku
ujaran kebencian di media sosial Facebook
yang ditangkap polisi tersebut berinisial
HA, warga Desa Tamberu Daya, Kecamatan
Sokobanah, Kabupaten Sampang. HA
merekam pernyataannya melalui video
telepon seluler dan kemudian disebar ke
media sosial Facebook. Isinya menghujat
tokoh ulama di Kabupaten Sampang dan
menantang “carok” karena berbeda pilihan
politik pada pilkada ulang yang digelar 27

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta
masyarakat berperan aktif untuk
mewaspadai aliran sesat yang berkembang,
seperti Komunitas Paguyuban Karuhun
Sunda (PAKU) di Kecamatan Cibadak.
“Kita hari ini sudah menerima surat
pembubaran komunitas PAKU yang
diduga mengembangkan aliran sesat,”
kata Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Pupu
Mahpudin di Lebak, 21 September 2018.
Sebelumnya, komunitas tersebut sudah
dipanggil oleh Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Lebak. Selain itu juga mendapat
pembahasan dari Badan Koordinasi
Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
(Bakor Pakem).

tindakan biadab. Juru bicara FPI, Slamet
Ma’arif, mengatakan kepada wartawan
pada 22 Oktober 2018, “Ini tindakan
biadab, tidak beradab mirip gaya PKI, kami
sangat mengecam dan mengutuk dengan
tindakan mereka, apa mereka tidak tahu
di situ ada kalimat tauhid? Setan apa yang
masuk ke mereka”. Seperti diketahui, pelaku
pembakaran bendera yang bersimbol
kalimat tauhid dan diyakini simbol HTI
dilakukan oleh anggota Barisan Serba Guna
(Banser) NU.
Banten

Jawa Timur
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Sampang
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Rizieq Shihab
menyatakan haram
memilih capres dan
caleg yang berasal
dari partai penista
agama

Muhammad
Al Khaththath
menyebut haram
bagi umat Islam
untuk memilih calon
pemimpin yang tak
memperjuangkan
Islam

Imam Besar FPI Rizieq Shihab memberikan
fatwa bernuansa politik, yakni haram
memilih capres dan caleg yang berasal
dari partai penista agama dalam rekaman
ceramah di acara Reuni Aksi 212 di Monas,
Jakarta, 2 Desember 2018.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad
Al Khaththath menyebut haram bagi umat
Islam untuk memilih calon pemimpin, baik
eksekutif maupun legislatif di Pemilu 2019
yang tak memperjuangkan kepentingan
Islam. Al Khaththath mengingatkan Fatwa
MUI tentang Hak Pilih yang diterbitkan
pada 2009. “Jadi haram hukumnya bagi
umat Islam untuk memilih pemimpin
yang tak punya tujuh syarat itu,” kata
Khaththath dalam Kajian Pemikiran Islam
yang digelar di Masjid Baiturrahman,
Setia Budi, Jakarta, 22 November 2018. Ia
juga mengatakan bahwa calon pemimpin
yang tak memperjuangkan umat Islam
dipastikan akan merugikan masyarakat luas
apabila terpilih dan menjabat. Menurutnya,
“Condong sedikit saja itu bakal dibakar api
neraka, apalagi jadi relawannya, apalagi
jadi timsesnya, nah jadi timsesnya itu dikit
atau banyak kena api nerakanya? Ya paling
banyak, karena timses”.

media sosial Facebook. Isinya menghujat
tokoh ulama di Kabupaten Sampang dan
menantang “carok” karena berbeda pilihan
politik pada pilkada ulang yang digelar 27
Oktober 2018.
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