
Tahun 1986, sebuah pengu
muman yang menyakitkan 
bagi kaum Penghayat dan 
Aliran Kepercayaan keluar 

dari pemerintah: tidak boleh dan 
tidak ada perkawinan kaum Peng
hayat dan Aliran Kepercayaan. Istilah 
kumpul kebo dan anak haram negara 
pun muncul bagi mereka yang me
nikah yang tidak sesuai dengan tata 
cara agama resmi negara. Selain itu, 
anggapan atheis atau komunis ketika 
kolom agama di KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) mereka dikosongkan pun 
mereka terima. 

“Kesulitan mendapat pekerjaan 
dan pendidikan, diskriminasi pela
yanan publik seperti pencatatan sipil, 
hingga masalah pemakaman, sangat 
kami rasakan saat itu,” tutur Engkus 
Ruswana, penganut kepercayaan 
sekaligus pengurus Badan Koordinasi 
Organisasi Kepercayaan (BKOK) 
pada workshop Penguatan Layanan 
Adminduk (administrasi Kepen
dudukan) dan Pencatatan Sipil yang 
diselenggarakan Wahid Institute di 
Meeting Room hotel Amaris, Bekasi 
14 Nopember 2014 lalu.

Perlakuanperlakuan itu dialami 
Engkus di Bekasi dan juga kelompok 
penghayat lainnya di daerah lain sebe

lum lahirnya UU No. 25 tahun 2009 
tentang Layanan Publik dan UU No. 
23 tahun 2006 tentang Administrasi 
kependudukan. UU yang berisi 77 
pasal dan 107 ini merubah wajah 
perlakuan terhadap Kaum Penghayat 
berkaitan dengan dokumen kepen
dudukan 

Saat ini, di Bekasi hal diskriminatif 
sudah tidak dirasakan lagi. Hal ini 
diungkapkan oleh Murtiyono anggota 
jamaah Ahmadiyah Bekasi. Ia bercer
ita dan membandingkan tentang hal 
diskriminatif yang terjadi di Padang 
(Sumatera Barat), Manislor (Kun
ingan, Jawa Barat), dan Bulukumba 
(Sulawesi Selatan) terhadap jamaah 
Ahmadiyah. “kami tidak merasakan 
diskriminasi di Bekasi,” tuturnya pada 
forum yang ikut dihadiri oleh pejabat 
Dinas Administrasi Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Dindukcapil). Hal 
ini diamini Maulana, jamaah Ah
madiyah yang tinggal di Bekasi.

“Kami akan terus memperbaiki 
kualitas layanan Publik untuk warga 
Bekasi,” Ujar Alexander Zulkarnain, 
Kepala Dindukcapil, yang hadir 
pada forum tersebut. Menurutnya, 
peraturan yang ada saat ini tidak 
merepotkan masyarakat. Bahkan, ia 
menegaskan bahwa pemerintah, khu

susnya Dindukcapil, akan aktif turun 
ke masyarakat untuk memberikan 
pelayanan terbaik. 

Alexander memberi contoh tentang 
layanan pencatatan pernikahan bagi 
kaum penghayat yang bisa dicatatkan 
dan dinikahkan oleh pemangku adat 
yang telah ditetapkan pemerintah 
lewat SK (surat keputusan) ke
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menterian Pendidikan dan Kebu
dayaan. “Untuk Bekasi, Pak Ija yang 
mendapat mandat tersebut,” jelasnya 
sambil menunjuk lakilaki berbatik 
yang duduk di salah satu bangku pada 
forum tersebut. 

Hal serupa juga terjadi dan dira
sakan penduduk Surakarta yang 
lebih dikenal dengan Solo. Kota 
yang memperingati hari jadinya pada 
tanggal 17 Februari tersebut menurut 
hasil riset yang dilakukan oleh Wahid 
Institute sudah memberi layanan 
yang cukup baik bagi setiap warganya, 
tak terkecuali kaum Penghayat dan 
Aliran Kepercayaan. Subagyo, Ketua 
Cabang Aliran Kepercayaan Pangestu 
Surakarta, dalam laporan peneli
tian itu menegaskan bahwa layanan 
administrasi kependudukan bagi 
masayarakat Surakarta sudah baik. 
Hal yang sama disampaikan oleh 
Alex Taufiq, Ketua Masyarakat Peduli 
Pelayanan Publik Surakarta (MP3S), 
yang bersamasama beberapa Lem
baga Swadaya Masyarakat (LSM) di 
sana terus menerus mengawasi proses 
layanan publik yang diberikan oleh 
Pemda Solo.

Statistik penduduk menyatakan 
bahwa masyarakat Surakarta yang 
pada tahun 2013 berjumlah 563.659 
jiwa adalah masyarakat lintas iman 
dan keyakinan dan tersebar di 5 ke
camatan, 51 kelurahan, 601 RW dan 
2.709 RT. Selain 6 agama yang diakui 
pemerintah, ada juga yang menganut 
aliran kepercayaan. Menurut data Ke
jaksaan Negeri Surakarta ada 20 ali
ran kepercayaan di Surakarta. Tetapi 
menurut Dian Nafi’, Kyai sekaligus 
intelektual Surakarta dan anggota 
FKUB (Forum Kerukunan Umat 
Beragama), jumlah aliran kepercayaan 
di Surakarta yang memliki luas 44.04 
km2 itu mencapai 81 aliran.

Suwarta, Kepala Dinas Admin
istrasi Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Disdukcapil) Surakarta, men

egaskan bahwa pemerintah daerah 
akan terus membuat inovasi dalam 
pelayanan adimistrasi kependudukan. 
Hal ini terbukti dari Kartu Insentif 
Anak yang mereka buat serta la
yanan administrasi kependudukan 
keliling yang mereka lakukan. “Kami 
ingin melayani dengan mudah, cepat, 
tepat dan berpihak pada masyarakat. 
Misalnya untuk warga difabel, semua 
kantor pelayanan pemerintah harus 
mengakomodir dengan merancang 
gedung yang bersahabat dengan mer
eka,” terangnya.

Sayangnya, aksi percaloan dalam 
pengurusan administrasi penduduk 
dan catatan sipil masih terasa. Hal 
ini diakui Sumartono Hadinoto alias 
Khoe Liong Hauw, Ketua Humas dan 
Layanan Perkumpulan Masyarakat 
Solo, sebuah organisasi yang bertu
juan membantu etnis Tionghoa di 
sana. Sumartono mengatakan bahwa 
sebagian besar anggotanya dari etnis 
Tionghoa memanfaatkan jasa calo 
tersebut. Ini terjadi karena sebelum 
tahun 2006, di mana UU Administra
si Kependudukan yang baru ditetap
kan, etnis Tionghoa mengalami 
banyak diskriminasi, khususnya dalam 
administrasi kependudukan. 

Wilayah berikutnya yang dianggap 
telah mengikis diskriminasi adalah 
Kabupaten Wonosobo. Kabupaten 
yang memperingati hari jadinya 
pada 24 Juli dan sejak 1825 sudah 
mengalami 22 kali pergantian kepala 
pemerintahan, pun mulai berbenah 
diri dalam layanan publik. Masyarakat 
Wonosobo yang berjumlah 773.243 
jiwa dan mendiami luas wilayah 
98.468 ha serta menjadikan pertanian 
sebagai mata pencaharian utama, pun 
merasakan hal tersebut. 

Seperti Surakarta, masyarakat 
Wonosobo adalah masyarakat multi 
entis dan lintas iman. Pada 2014, 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Per
lindungan Masyarakat (Kesbangpol 
Linmas) Wonosobo mencatat kelom
pok organisasi berbasis Islam terdiri 
dari Nahdlatul Ulama, Muhammadi
yah, Majelis Ulama Indonesia, LDII, 
Rifa’iyah, Ikatan Jemaah Ahlulbait 
Indonesia, Nasiyatul Aisiyah, Fatayat 
Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fo
rum Komunikasi Lembaga Dakwah, 
Organisasi Shiddiqiyyah, Majelis 
Dakwah Islamiyah, Ikatan pelajar 
Muhammadiyah dan Angkatan Muda 
Rifa’iyah. Sementara Kelompok 
Organisasi berbasis Kristen/Katholik 
terdiri dari Gereja Santo Paulus, Fo
rum Komunikasi gerejagereja Wono
sobo, Majelis Jemaat Gereja Kristen 
(GKI), dan Komisi Pemuda Gereja 
(GKJ). Untuk kelompok organisasi 
yang berbasis kesamaan Hindu dan 
Buddha terdiri dari Parisada Hindu 
Dharma Indonesia dan perwakilan 

Umat Buddha Indonesia (Walubi).
Selain itu, berdasar keterangan Sar

tono, salah satu penghayat yang terda
ta pada HPK (Himpunan Penghayat 
Kepercayaan) Wonosobo, anggota 
yang tercatat dalam data organisasi 
HPK berjumlah sekitar 3000an dan 
tersebar di seluruh kecamatan. HPK 
terdiri dari 6 organsisasi penghayat, 
yakni Tunggul Sabdo Jati, Perjalanan 
Triluhur, SKI 45, Hidup Betul dan 
Ngudi Utomo. Secara organisasi, 
penghayat kepercayaan sudah terben
tuk semenjak 1960an, namun baru 
pasca reformasi, organisasi ini didaf
tarkan ke Badan Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat 
(Kesbangpol Linmas) kabupaten. Ke
lompok lainnya seperti Ahmadiyah, 
Syi’ah dan Rifa’iyah pun mengalami 
hal yang sama, yaitu berkurangnya 
diskriminasi. 

Salah satu diskriminasi yang terjadi 
sebelumnya adalah adanya kebijakan 
agar kelompok Penghayat dan Aliran 
kepercayaan mengidentifikasi dirinya 
ke dalam salah satu dari enam agama. 
Di dalam hal ini kelompok Penghayat 
dan Aliran Kepercayaan memiliki 
respon dan sikap yang berbeda
beda. Pertama, penghayat yang tidak 
bersedia mencantumkan; kedua, 
penghayat campuran yang bersedia 
atau memang sudah mengidentifikasi 
ke agama. Pada umumnya, penganut 
penghayat bersedia meski mereka 
berpendapat, itu hanya agama KTP. 
Hanya Paguyuban Hidup Betul yang 
menolak identifikasi ke dalam salah 
satu dari enam agama sehingga di 
KTP yang mereka miliki cukup diberi 
tanda strip saja, tanpa ada penyebutan 
agama apapun.

Menurut Fransisca Fitri dan Sri 
Indiyastutik dalam buku Menyusun 
Standar Pelayanan Publik Secara Par
tisipatif, UU No 25 tentang Pelayanan 
Publik yang telah disahkan 2009 lalu 
adalah bentuk pelayanan publik baru 
(new public service) atau manajemen 
publik baru (new public management). 
Sementara menurut Pokjanas Perda 
Bappenas (Kelompok Kerja Nasional 
Peraturan Daerah Badan Pemban
gunan Nasional), peran pemerintah 
adalah melayani (serving), tidak lagi 
mengendalikan (non-steering) atau 
bahkan mengarahkan (rowing). Posisi 
rakyat bukan lagi sekadar klien, kon
stituen atau pelanggan, tetapi lebih 
sebagai warga negara (citizen). Den
hardt, dalam buku The New Publice 
Service: Serving, Not Steering konsep 
pelayanan publik baru menegaskan 
bahwa kebijakan pemerintah harus 
difokuskan pada kepentingan publik.

Jika melihat pandangan beberapa 
ahli ini mengenai UU yang mengatur 
pelayanan publik yang ada saat ini 
sudah cukup ideal dan memberi angin 

2

Statistik penduduk 
menyatakan bahwa 

masyarakat Surakarta 
yang pada tahun 
2013 berjumlah 

563.659 jiwa adalah 
masyarakat lintas 

iman dan keyakinan 
dan tersebar di 

5 kecamatan, 51 
kelurahan, 601 RW 

dan 2.709 RT. Selain 
6 agama yang diakui 
pemerintah, ada juga 

yang menganut aliran 
kepercayaan. 

}}

KANTOR DISDUKCAPIL WONOSOBO
Abi S. Nugroho/WI



segar bagi setiap warga negara, tanpa 
kecuali. Dengan payung hukum yang 
cukup jelas dan tegas dalam mem
beri pelayanan publik yang prima 
bagi warga negara sudah seharusnya 
menumpas habis diskriminasi yang 
sebelumnya kerap terjadi. 

Tetapi fakta di lapangan tidak 
serta merta demikian. Butuh proses 
panjang menyelaraskan tujuan baik 
UU dengan peraturan di bawahnya, 
termasuk para pemangku kebijakan 
dan pelaksanan pelayanan publik di 
daerah. Diskriminasi nyatanya masih 
berulang kembali dialami oleh seba
gian warga negara. Lagilagi mereka 
adalah kelompok minoritas. 

 “Kelompok penghayat dalam 
kolom agama masih tidak diakui, 
adanya pemaksaan untuk menyan
tumkan salah satu dari enam agama 
kepada mereka, adanya pernikahan 
kaum penghayat yang tak tercatat, 
dan adanya penahanan eKTP,” 
terang Subhi Azhari, peneliti senior 
Wahid Institute pada forum yang 
dihadiri pejabat Kemendagri, pejabat 
Pencatatan Sipil dan para ahli terkait 
persoalan layanan publik di Hotel 
Blue Sky Jakarta, 3 November 2014 
lalu.

Nia Syarifuddin dari ANBTI 
(Aliansi Nasional Bhinneka Tung
gal Ika) yang ikut hadir pada forum 
tersebut juga menyatakan bahwa ma
sih terdapat persoalan terkait admin
duk terhadap kelompok penghayat. 
Di antara persoalan tersebut adalah 
sebagian mereka memilih terpaksa 
untuk masuk kantong agama lain.

Indonesia perlu berkaca pada 
negara lain terkait administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
Seperti di Filipina, meski ada laran
gan bagi warganya untuk bercerai, 
tetapi pemerintah tetap menyediakan 
dan mengakomodir untuk catatan 
cerai. “Halhal semacam ini yang 
tidak ada di Indonesia,” ujar Suardi 
Gandi, ahli hukum dan administrasi 
kependudukan, pada forum yang 
diadakan The Wahid Institute terse
but. hal senada juga dikatakan Syafiq 
Ali, ketua redaksi NUonline kepada 
Kabar Kampoeng usai workshop Lay
anan Publik di Bekasi 14 Nopember 
lalu. Ia mengatakan bahwa di Saudi 
Arabia, Afganistan, Iran dan Pakistan 
tidak terdapat kolom agama pada 
KTP mereka. 

 Meski masih banyak terjadi 
diskriminasi dan kekurangan dalam 
pelayanan publik hingga saat ini, 
tetapi perubahan sudah cukup dira
sakan. Hal ini dikatakan oleh Ahmad 
Sobirin, Ketua Bidang Pengawasan 
Ombudsman Republik Indonesia 
(ORI). Ombudsman adalah lembaga 
negara yang berwenang mengawasi 
pelayanan publik yang diselengga

rakan oleh negara, swasta maupun 
perseorangan. 

“Pada kisaran 20132014 kami 
Keliling daerah dan menemukan 
bahwa pelayanan di daerah sudah 
baik, dari standar layanan hingga hak
hak mendasar layanan masyarakat,” 
jelas Ahmad Sobirin. Meski demikian 
ia mengakui bahwa masih ada kaum 
minoritas yang belum terakomodir 
oleh pemerintah. Ia pun mendorong 
para peserta yang hadir pada forum 
tersebut untuk melakukan kajian 
ulang terhadap Undangundang 
layanan publik terutama tentang pen
cantuman kolom agama. 

Dari berbagai temuan, laporan, 
dan opini ahli maupun pengakuan 
dari korbankorban diskriminasi 
tampak bahwa pelayanan publik yang 
berkeadilan dan demokratis masih 
menjadi PR yang memerlukan per
hatian kita semua. Pemerintah harus 
terus menerus dikawal dan diawasi 
agar sesuai rel yang diharapkan. “Neg
ara dan pemerintahan boleh berganti, 
tetapi watak manusia sulit berubah,” 
itulah pepatah yang kiranya tepat 
untuk memberi gambaran. Pemerin
tah boleh silih berganti, presiden bisa 
berbeda orang, tetapi jika sudah men
jadi watak bangsa untuk membiarkan 
diskriminasi, maka upaya yang tiada 
henti harus terus menerus dilakukan. 
Sebab kita sedang merubah karakter 
bangsa yang membutuhkan kerjasa
ma, niat, dan kerja semua pihak

Oleh karena itulah dirangkum dari 
berbagai rekomendasi, baik work
shop maupun hasil penelitian yang 
diselenggarakan Wahid Institute 
ada beberapa hal penting yang harus 
dikedepankan untuk mewujudkan 
hilangnya diskriminasi dan tegaknya 
pelayanan publik yang adil bagi 
semua. Pertama, negara tidak boleh 
dipimpin oleh orang yang intoleran. 

Jika melihat Nawacita atau 9 visi 
pemerintahan JokowiJusuf Kalla 
yang dicanangkan sebelum mereka 
terpilih sebagai presiden dan wakil 
presiden seharusnya pemerintah 
sekarang anti diskriminasi. Lihat saja 

agenda pertama yang ditulis, menda
hului 8 agenda lainnya. “Menghadir
kan kembali negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan memberikan rasa 
aman bagi seluruh warga negara.” 
Artinya negara terlibat sungguh
sungguh dan berperan aktif melind
ungi dan memberi rasa aman bagi 
seluruh warga negara.

Butir kedua Nawacita juga menun
jukkan niat pemerintah baru dalam 
memberi pelayanan bagi warga negara 
dengan tata kelola yang maksimal. 
“Membuat pemerintah tidak ab
sen dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, 
demokratis, dan terpercaya.” Jika 
melihat dua butir visi ini seharusnya 
pemerintahan nasional saat ini lebih 
jelas dalam pembelaannya bagi sege
nap warga negara. 

Kedua, dalam upaya memper
juangkan hakhak asasi manusia, 
hendaknya jangan sampai menciderai 
peraturan dan perundangundangan. 
Hal ini dimaksudkan agar peraturan
peraturan di bawah UU yang ada 
memiliki semangat dan nafas yang 
sama dengan UU yang memayungin
ya. Tujuan luhur UU tidak berhenti di 
redaksi semata, tetapi diturunkan di 
dalam berbagai peraturan yang lebih 
teknis di bawahnya.

Dari dua hal ini cukup jelas, bahwa 
ketika pemberi layanan publik adalah 
orang yang toleran dan aturanaturan 
perundangundangan dilaksanakan 
dengan baik tanpa ada penyelewen
gan, maka hak warga akan terpenuhi. 
Apa yang dialami para penghayat ke
percayaan yang terdiskriminasi tidak 
terjadi lagi. keadilan dan kesetaraan 
di depan hukum terpampang nyata di 
negeri kita tercinta ini.[] 
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“Saya dan temanteman 
turun ke lapangan sejak 
Oktober, kami menemu
kan beberapa persoalan 

yang dihadapi kaum minoritas ketika 
mengurus administrasi kependudu
kan dan pencatatan sipil,” ucap Yusuf, 
peneliti The Wahid Institute, pada 
forum yang membahas layanan publik 
dan dihadiri 20 peserta termasuk pe
jabat Dindukcapil (Dinas Pencatatan 
Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil) Blora 5 November 
2014 lalu.

Menurut Widodo, Kepala Dinduk
capil Blora, kaum Penghayat keperca
yaan yang terdata berjumlah 18 ke
lompok. Sementara menurut Sofyan, 
penghayat Sastro Jendro, penghayat di 
Blora itu berjumlah di kisaran 2730 
kelompok. Hanya, yang aktif hingga 
saat ini berjumlah 56 kelompok, 
termasuk di dalamnya Aliran Sedulur 
Sikep. 

Di antara berbagai Kaum Peng
hayat dan Aliran Kepercayaan di 
Blora, Sedulur Sikep menjadi per
hatian tersendiri. Sebab sejak jaman 
penjajahan Belanda, Jepang, hingga 
masa kemerdekaan Sedulur Sikep, 
yang sering disebut juga Suku Samin 
cukup memusingkan pemerintahan 
masingmasing. Saat penjajahan mer
eka melakukan perlawanan terhadap 
pemerintah tanpa kekerasan, tetapi 
dengan menolak membayar pajak dan 
menolak pula mengikuti segala aturan 
yang dibuat. Di sisi lain, Blora meru
pakan pusat keberadaan Sedulur Sikep, 
selain di Bojonegoro Jawa Timur. 

Ciri khas mereka dikenal dari cara 
berpakaian, di mana selalu warna 
hitam menjadi warna dominan. Laki
laki memakai baju lengan panjang 
tanpa kerah dan ikat kepala, yang 
juga ditetapkan sebagai pakaian adat 
Blora. Untuk wanita bentuknya kebaya 
lengan panjang, berkain sebatas di 
bawah tempurung lutut atau di atas 
mata kaki. 

Menurut sesepuh Sedulur Sikep 
di Blora, ajaran Sedulur Sikep berasal 

dari Mbah Samin, yang sesungguhnya 
bukan satu orang, tetapi tiga ber
saudara, yaitu Samin Surosemanto di 
Bali, Samin Surosentiko di Randubla
tung, dan Suro Samin di Klopoduwur. 
“Tiga orang itulah yang mengajarkan 
aliran Sedulur Sikep,” terang Mbah 
Lasio, sesepuh Sedulur Sikep di desa 
Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, 
Blora, dan masih keturunan ketiga dari 
Mbah Suro Samin.

Suku Samin penganut aliran Sedu
lur Sikep tersebar ke beberapa daerah 
di Blora. Seperti di Mbelik, Jeruk, 
Mblimbing, Kembang, Todanan, Sum
ber, Tanduran, Bapangan dan lainlain. 
Walau berasal dari satu leluluhur, ter
dapat perbedaan pada ajaran mereka. 

Suku Samin di desa Klopoduwur 
lebih menekankan pada berbuat baik 
kepada semua manusia dan alam. 
Sementara di desa Dukuh Tambak, 
sedulur sikep diajarkan tidak boleh 
iri hati, tidak boleh mengambil hak 
orang lain, tidak boleh mencuri, tidak 
boleh mengambil barang temuan, 
sabar menerima hidup, dan menjaga 
kerukunan. “Ojo drengki, serei, dahpen, 
panahten, wong aku nemu barang wae 
disingkiri, sabar narimo, demen becik, 
guyup rukun,” terang Mbah Salim, 
sesepuh Sedulur Sikep di desa Dukuh 
Tambak, dalam bahasa Jawa. 

Menurut Mbah Lasio, Sedulur 
Sikep terdiri dari tiga macam: Sikep 
Peniten, sikep sangkak, dan sikep 
sanggahan. “Kalau di desa Klopodu
wur sini, tingkah lakunya mengikuti 
sikep Peniten, yaitu mengingat apa 
yang menjadi ajaran/petuah sesepuh,” 
jelasnya.

Di antara ajaran Sedulur Sikep yang 
utama, selain yang telah disebutkan, 
adalah dilarang mengganggu orang 
dan dilarang bertengkar. Bila berbicara 
harus bisa menjaga mulut, jujur, dan 
saling menghormati. Berdagang bagi 
orang Sedulur Sikep tidak diperke
nankan karena dalam perdagangan 
terdapat unsur “ketidakjujuran”. 

Mata pencaharian mereka adalah 
bertani. Tanah bagi mereka ibarat 

ibu sendiri, artinya tanah memberi 
penghidupan kepada mereka. Sebagai 
petani tradisional, meski sekarang ada 
juga yang sudah menggunakan cara 
modern, maka tanah mereka perlaku
kan sebaikbaiknya. Dalam pengola
han lahan, mereka hanya berdasarkan 
pada musim saja, yaitu penghujan dan 
kemarau. Mereka menyadari bahwa 
alam habis atau tidak tergantung ma
nusia, sebagai pemakainya. 

Dilema Nikah Sedulur Sikep
Secara resmi, melalui surat yang di

tandatangani oleh Kemendikbud (Ke
menterian Pendidikan dan Kebuday
aan) dan Dinas Pariwisata Kabupaten 
Blora, pemerintah mengakui suku 
Samin sebagai Paguyuban Keperca
yaan Sedulur Sikep, yang diketuai oleh 
Pramugi Prawiro Wijoyo, pada tanggal 
23 Juni 2011. 

Pemerintah, jelas Widodo, sudah 
mengakomodir penghayat kepercayaan 
dalam administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil lewat UU No. 24 
tahun 2013. Bahkan untuk urusan per
nikahan, pemerintah sudah menetap
kan 4 pemuka penghayat keperca yaan 
untuk menjadi naib, atau wali adat 
yang berhak menikahkan. Widodo 
menyebutkan salah satu surat keputu
san pemerintah No. 05SKTPKT/
KEP/9/2011 atas nama Karsipin 
sebagai wali adat dimaksud.  

Dengan adanya wali adat ini, maka 
pernikahan mereka bisa dicatatkan di 
catatan sipil. “Jika sudah ada Saksen, 
sebenarnya mudah sekali, tinggal 
meng hubungi pak Pramugi yang su
dah memegang surat perkawinan un
tuk penghayat kepercayaan, bentuknya 
sederhana kok,” terang Widodo.

Walau pemerintah sudah menga
komodir, hal tersebut tidak dirasakan 
warga Sedulur Sikep di desa Dukuh 
Tambak Kecamatan Kradenan. Pa
salnya, aliran Sedulur Sikep di desa ini 
menganut kepercayaan, bahwa yang 
berhak menikahkan anakanak mereka 
adalah Ibu dari pihak perempuan. 
“Anak itu milik ibunya, maka ibuny

alah yang berhak menikahkan, bukan 
orang lain,” ujar Mbah Salim kepada 
Kabar Kampoeng 13 Oktober lalu. 

Penikahan Sedulur Sikep disebut 
dengan saksen yang dalam bahasa 
Indonesia dapat diartikan persaksian 
atau kesaksian. Jika ada lakilaki yang 
mau menikahi perempuan Sedulur 
Sikep, maka ia harus mengutarakan 
kepada ibu dari perempuan terse
but. Jika sudah direstui oleh ibu si 
perempuan, maka akan terjadi proses 
yang disebut sekseno (mari saksikan, 
maksudnya agar orang lain turut me
nyaksikan). Kemudian keluarga akan 
mengundang SedulurSedulur (Ke
luarga) yang lain untuk menyaksikan, 
proses ini disebut Sikep Rabi. “Perni
kahan kami, kalau dulu, dilakukan di 
rumah petinggi, tapi kalau sekarang 
dilakukan di rumah masingmasing,” 
jelas Mbah Salim. 

Sedulur Sikep hanya boleh menikah 
dengan satu suku atau sesama penga
nut Sedulur Sikep saja. “Jika ada orang 
luar yang ingin menikahi salah satu 
dari kami, maka ia harus mengikuti 
ajaran Sedulur Sikep,” Mbah Samin 
menegaskan. 

Kesulitan pencatatan sipil dan 
adminduk bagi Sedulur Sikep di Blora 
masih ditemui. Ini diakui  Widodo, 
karena Paguyuban Sedulur Sikep yang 
ada di Semarang tidak diakui oleh 
Sedulur Sikep di Blora. “Karena, kat
anya, Pak Pramugi, ketua Paguyuban 
Sedulur Sikep di Semarang itu bukan 
keturunan langsung Mbah Samin,” 
terangnya.

Pemerintah pernah mengajak dis
kusi Sedulur Sikep terkait pernikahan 
dan meminta mereka membentuk 
struktur dengan ketua dan pengurus 
sendiri. Sayangnya penduduk Sedulur 
Sikep tidak menginginkan hal terse
but. “Setiap lakilaki di sini juga ketua, 
ketua keluarga, kenapa kami tidak 
diterima sebagai organisasi?” Mbah 
Tedjo mempertanyakan.

Hapus Kolom Agama
Selain itu, Sedulur Sikep di Desa 

Dilema Adminduk bagi Sedulur Sikep 
Oleh: Irfan Kurniawan
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pertanyaan konsultasi agama kirim via 0815 981 9841 [e] info@wahidinstitute.org 

Pertanyaan: 
Beberapa edisi saya mendapat dan membaca Kabar Kampoeng, senang sekali karena saya bisa 

mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, terutama untuk rubrik konsultasi keluarga. 

Oh ya....perkenalkan nama saya Donny, saya seorang ayah dari dua anak (Putra-putri) dan mereka 

sudah bersekolah di bangku SD. Kedua anak saya bersekolah di lembaga pendidikan berbasis agama. 

Akhir-akhir ini saya risau dengan sikap anak saya. Dia sekarang kalau diajak jalan, misalnya di 

mal, dan ketemu orang yang beda agama, dia langsung bilang, “Orang itu nanti masuk neraka ya, 

Ayah.” Atau dengan kata-kata lain, “Yang beda dengan agama kita, itu kafir dan jahat.” 

Saat mendengar ucapan itu, saya langsung bertanya kepada anak saya, “Siapa yang bilang 

begitu?” Dan dengan terang ia menjawab, “Pak Guru di sekolah.”

Jujur saya khawatir dengan apa yang dipahami dan dipraktekkan anak saya. Jelas sekali nada 

kebencian kepada yang lain, dari apa yang diajarkan oleh pihak oknum guru di sekolah. Padahal jika 

ditanya lebih dalam, anak saya tidak bisa menjelaskan dengan gamblang apa yang dimaksud dengan 

perkataannya itu. 

Sekali lagi saya khawatir, karena setiap hari pasti kita bertemu dengan orang-orang yang beda 

agama, baik tetangga, kolega, maupun teman kantor. Dan jika anak saya begitu akan menyinggung 

perasaan orang lain, dan jelas mengganggu silaturahmi. Bagaimana saya harus bersikap dengan 

perilaku anak saya itu? 

Dony, Jakarta
Jawaban:

Pak Donny, senang sekali Kabar Kampoeng telah mampu memberi ilham dan inspirasi yang baru, 

termasuk pertanyaan Bapak yang sangat bagus dan terkait problem terkini di negeri ini. Soal sikap 

kita kepada yang lain, yang berbeda, terutama dari sisi agama. 

Siapapun tidak bisa menolak bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Ada enam agama 

yang diakui, bahkan ada yang lain di luar itu, termasuk aliran kepercayaan, yang jumlah hingga 

ratusan. 

Seyogyanya pendidikan kita, di manapun, baik yang umum maupun khusus, memberi bekal yang 

cukup akan kemajemukan itu, dan bagaimana seorang siswa bersikap yang terbaik. Pendidikan yang 

menyadarkan akan keanekaragaman bangsa, ras, agama di negeri tercinta ini. 

Pada kenyataannya pendidikan agama di Indonesia, baik di sekolah umum maupun sekolah 

agama lebih bercorak eksklusif, yaitu  agama yang diajarkan dengan cara menolak hak hidup agama 

lain. Benar bahwa agama kitalah yang paling benar, tetapi tidak dibenarkan untuk memusuhi agama 

lain, yang tidak memerangi kita. Mereka yang berbeda, justru menjadi ajang untuk memperkenalkan 

betapa baiknya agama kita, betapa luhurnya kepribadian kita sehingga menumbuhkan simpatik dan 

kepedulian.

Oleh karena itu Pak Donny, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai alternatif 

menumbuhkan kecintaan anak-anak sejak dini tentang keberagaman di indonesia, yakni:

1. Jadilah orang tua yang bisa jadi teman untuk anak-anak kita, teman diskusi atau bertanya, 

sebisa mungkin setiap waktu yang kita punya dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai 

luhur dalam keluarga, niali-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, nilai-nilai 

hidup dalam perbedaan, sebagai wujud nyata pengamalan nilai-nila islam, yang mengandung 

ajaran universal (Rahmatan lil’alamien) bagi semua umat manusia.  misal ajak anak bersosialisasi 

dengan tetangga atau teman yang berbeda suku dan agama dan mau berbagi dengan sesama.

2. Memasukkan anak pada lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan 

berbasis keberagaman.

3. Pastikan guru-gurunya mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya 

yang tidak diskriminatif, mempunyai kepedulian tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu 

yang ada hubungannya dengan agama. Guru juga mampu menjelaskan bahwa inti ajaran agama 

adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi  seluruh umat manusia. Guru mampu 

memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelasaikan 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis dan agama (aliran)

4. Libatkan anak-anak kita dalam kegiatan sosial supaya dia belajar mengahargai dan menghormati 

orang lain yang beda strata sosial ekonominya  dan masukkan di lembaga pendidikan non formal 

sepertil lembaga pendidikan alternatif yang memberikan pengetahuan tentang pemahaman 

keberagaman dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap aktivitasnya.

Demikan yang bisa kami sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi pedoman dalam 

menumbuhkembangkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Terima kasih.

Kedua, aspek mekanisme pikiran manusia. Pikiran manusia selalu memproses informasi yang 

dominan. Artinya, pikiran manusia tidak mengenal kata tidak, jangan atau kalimat negatif lainnya. 

Pikiran tidak bisa memproses instruksi seperti ini. Sekarang mari introspeksi bagaimana cara kita 

berkomunikasi dengan anak. Lebih banyak menggunakan larangan yang akhirnya dilanggar oleh 

anak, bukan? Kini tentunya kita tahu bagaimana menggunakan aturan berkomunikasi yang baik. 

Jangan lupa selalu meng gunakan kalimat yang positif supaya anak merasa dihargai.

Semoga tips di atas bisa membantu. Selamat mencoba.

MENGAJARKAN ANAK 
MENCINTAI KEBERAGAMAN

Dukuh Tambak menginginkan kolom 
agama yang sebelum eKTP tertulis 
Penghayat Kepercayaan, agar diko
songkan. Ini seperti keinginan Mbah 
Tedjo yang hingga saat ini tidak 
memiliki KTP.  “Dulu, saya mengurus 
KTP hingga kabupaten Blora, memin
ta agar kolom agama dikosongkan saja, 
tapi tidak membuahkan hasil,” ujarnya 
kepada Kabar Kampoeng. 

Bagi Sedulur Sikep Desa Dukuh 
Tambak, KTP hanya sebatas identitas, 
siapa dan asalnya dari mana, hingga 
agama tidak perlu ditulis. “Setiap 
orang mempunyai keyakinan dan itu 
langsung berurusan dengan Tuhan,” 
terang Mbah Tedjo. 

Lain desa Dukuh Tambak, lain pula 
di desa Klopoduwur. Sedulur Sikep 
pada desa ini sudah tertulis Islam pada 
kolom agama di KTP mereka. Mereka 
mengikuti aturan pemerintah, jadi 
mengisi kolom agama dengan Islam.  
Namun, ketika ditanya bukankah 
Sedulur Sikep itu beda dengan Is
lam, mereka menjawab bahwa semua 
agama sama saja, semua agama baik. 
“Semua agama itu baik, saya tidak 
membedakan agama, semuanya ter
gantung tingkah laku/perilaku manu
sianya. Kita hidup ini mencari saudara. 
Untuk kolom agama kami memilih 
Islam,” jawab mbah Lasio. 

Hal ini kembali memunculkan per
soalan lain. Seperti yang diungkapkan 
Subhi Azhari, peneliti The Wahid In
stitute, kepada Kabar Kampoeng. “Jika 
kolom agama pada KTP tertulis Islam, 

namun pada kenyataannya, 
ritual ibadah dan lainlainnya 
berbeda, dan memang bukan 
penganut Islam. Maka, hal 
ini akan memicu umat Islam, 
terlebih yang radikal, untuk 
mengatakan mereka sesat. 
Padahal, mereka bukan Islam. 
Seharusnya pemerintah me
mahami hal ini,” terangnya.

Pemerintah, dalam hal ini 
Dukcapil, pernah melaku
kan penyuluhan dan sosia
lisasi kepada Sedulur Sikep 
di Sumber dan Kedungtuban 
tentang kolom agama di KTP. 
Pasal 64 ayat 5 menyatakan 
bahwa penduduk yang agamanya 
belum diakui, ataupun penghayat 
kepercayaan, maka di kolom 
agama bisa tidak diisi. “Tapi jika 
penduduk meminta kolom agama 
pada KTP mereka diisi dengan 
Sedulur Sikep atau nama Peng
hayat Kepercayaan yang lain, itu 
tidak bisa,” jelas Widodo. Untuk 
kolom agama pada kartu keluarga 
(KK) sudah dikosongkan. 

Kejanggalan lain terdapat 
pada akta kelahiran yang hanya 
tertulis nama anak dan ibu saja, 
ayah tidak tertulis. Hal ini tidak 
menjadi persoalan bagi lakilaki 
dan kaum ayah pada Sedulur 
Sikep Suku Samin di desa Dukuh 
Tambak. “Bagi kami, anakanak 
itu milik ibunya,” Mbah Tedjo 
menekankan. 

Widodo menegaskan bahwa 
hal diskriminatif pada akta lahir 
itu bisa dihilangkan dengan 
membuat akta baru bagi mereka. 
“Untuk anakanak yang terlanjur 
lahir ketika orang tuanya belum 
memiliki surat nikah bisa ditin
daklanjuti dengan pengakuan 
dan pengesahan si anak, sehingga 
yang dulu, pada akta lahir hanya 
tertulis anak ibu, bisa menjadi 
anak ayahibu,” jelasnya.

 “Kita akan lebih proaktif 
dalam mengurus adminduk dan 
pencatatan sipil kepada aliran dan 
penghayat kepercayaan, terutama 
kepada Sedulur Sikep Suku Sa
min di Blora ini,” tegas Agus Lis, 
salah satu petugas Dindukcapil 
Blora, di akhir forum.

Mudahmudahan ini bukan 
hanya pernyataan semata, tapi 
dipraktekkan di lapangan. Sebab 
sudah terlalu lama kaum minori
tas seperti Sedulur Sikep tidak 
mendapatkan hakhaknya. Kini, 
dengan perubahan paradigma, 
baik di Undangundang maupun 
individu pemerintah di daerah, 
dapat memberi layanan terbaik 
kepada mereka. Hingga diskrimi
nasi tidak terulang dan terus teru
lang.[]

“Ojo drengki, 
serei, dahpen, 

panahten, wong 
aku nemu barang 

wae disingkiri, 
sabar narimo, 
demen becik, 

guyup rukun,” 
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Prosedur ini secara umum hampir sama di semua wilayah di 
Indonesia. 

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diteri-

manya berkas persyaratan secara leng-
kap, max. 14 hari (baru, mutasi, hilang).

Tarif     : Gratis
 

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan sistem elek-
tronik.

KTP berbasis NIK yang selanjutnya disebut KTP 
Eleklronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format 
KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang ber-
laku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas.

Penduduk WNI yang telah berumur 60 (enam puluh) 
tahun atau lebih diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seseorang 
sebagai penduduk DKI Jakarta. Kartu ini wajib dimiliki oleh 
penduduk DKI Jakarta yang telah berusia 17 tahun dan atau 
telah menikah.
 
Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari 
sejak : 
a.  Tanggal berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
b.  Tanggal perkawinan jika kawin di bawah usia 17 (lu-

juh belas) tahun;
c.  Tanggal diterbilkannya Sural Keterangan Pindah 

Datang bagi penduduk yang datang dari luar daerah 
atau luar negeri; dan

d.  Tanggal pelaporan perubahan status kependudukan 
dari penduduk sementara Orang Asing menjadi pen-
duduk.

Penggantian KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari 
sejak berakhir masa berlakunya KTP.
 

Prosedur Pembuatan KTP di Jakarta

c. Foto Langsung
d. Surat Pengantar dari RT / RW
e. Surat Kuasa bagi penduduk yang 

tidak bisa mengambil sendiri dengan 
diketahui RT / RW

 
Tugas dan kewajiban Kepala Kelurahan : 
Bila data penduduk sudah benar:
 
a. Menerima dan meneliti seluruh ber-

kas persyaratan
b. Mencocokkan KTP lama warga den-

gan KTP baru
c. Menandatangani KTP dan menerima 

retribusinya
d. Menyelesaikan proses administrasi 

lainnya lebih lanjut
e. Namun apabila datanya salah, KTP 

yang mengalami perubahan data 
agar dibuatkan Surat Mutasi Rubah.

 
 
Website :
http://kependudukancapil.jakarta.go.id/
index.php/produk-a-layanan/kartu-tanda-
penduduk

 
Kepindahan

Apabila suatu keluarga pindah seluruhnya ke tempat 
lain, maka Kartu Keluarga yang disimpan di Kepala Ke-
luarga dan di Ketua RT harus diserahkan kepada Lurah 
(dicabut). Di tempat tinggal yang baru, berdasarkan Surat 
Keterangan Pindah, Lurah akan memberi Kartu Keluarga 
yang baru.
 
Persyaratan Pembuatan KK

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi 
syarat-syarat berikut: 
a.  Surat Pengantar RT/RW
b.  Biodata penduduk
c.  KK lama
d.  Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Akta Ni-

kah
e.  Asli dan Fotokopi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
f.  Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah 

Datang (SKP/SKPD) dan
g.  Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) 

bagi WNI yang datang dari luar negeri.
 
Perhatian

Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda 
Propinsi DKI Jakarta dan karena itu tidak boleh mencoret, 
merubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum 
dalam Kartu Keluarga.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi 
Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbit-
kan Kartu Keluarga (KK) yang baru

Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau be-
lum berstatus penduduk DKI Jakarta, nama dan identitasnya 
tidak boleh dicantumkan dalan Kartu Keluarga.

Website :  http://kependudukancapil.jakarta.go.id/index.
php/produk-a-layanan/kartu-keluarga

Persyaratan Pembuatan KTP Baru
Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus 

melengkapi syarat-syarat berikut :
 
a. Surat Pengantar RT/RW;
b. Asli dan Fotokopi :

1. KK
2. Kutipan Akta Kelahiran;
3. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang 

belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Paspor; dan
5. Izin Tinggal Tetap.

c. Bukti pembayaran keterlambatan pembuatan KTP.
 
Persyaratan Perpanjangan KTP

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk yang sudah 
habis masa berlakunya harus melengkapi syarat-syarat berikut :
Surat Pengantar dari RT/RW
KTP lama yang sudah habis masa berlakunya
Fotocopy Kartu Keluarga
Foto Langsung
Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi 
yang kehilangan KTP
Bukti Pembayaran Keterlambatan Perpanjangan KTP
 
Masa Berlaku KTP

KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali manula 
(berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku seumur hidup. 
 
Prosedur Pelayanan
Tugas Kewajiban Penduduk : Datang ke kantor Kelurahan den-
gan membawa :
a. KTP lama
b. Foto copy Kartu Keluarga dan aslinya

Prosedur Pembuatan KK

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 14 (empat belas) hari kerja sejak 

tanggal diterimanya berkas persyaratan 
secara lengkap

Tarif    : Gratis
 

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang 
memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah ang-
gota keluarga.

Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu 
ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga 
dan anggota keluarganya.

Kartu keluarga dicetak rangkap 4 yang masing-masing 
dipegang oleh :
a.  Kepala Keluarga (Iembar pertama);
b.  Ketua Rukun Tetangga (Iembar kedua).
c.  Lurah (Iembar ketiga) ; dan
d.  Suku Dinas (Iembar keempat).

 
Perubahan Data

Setiap terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga 
seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepin-
dahan, dll, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan 
dengan persyaratan
a.  Surat Pengantar RT/RW
b.  KK lama
c.  Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Kutipan 

Akta Kematian;
d.  Asli dan Fotokopi Akta Perkawinan/Perceraian bagi 

yang pernah menikah/ bercerai
e.  Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah, 

dan
f.  Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, bagi pengu-

rangan anggota keluarga karena cerai.
Dari hasil perlaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Kelu-
arga baru.

Oleh: Fathuri SR

Bin Sanusi
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Bulan Oktober lalu saya men-
gurus perpanjang Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), yang su-

dah habis waktunya sejak awal bulan. 
Dengan diantar suami dan bersama si 
bungsu, yang baru berumur 14 bulan, 
pagi-pagi saya berangkat ke kantor 
kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta 
Timur. Saya berharap layanan petugas 
kelurahan tidak bertele-tele dan lama. 
Kasihan anak saya yang masih mudah 
sakit kalau di luar terlalu lama. 

Pengalaman saya sebelumnya, 
pembuatan KTP lama antri dan pelay-
anannya. Minimal 45 menit baru ke-
lar, itupun kalau lancar bisa lebih lama 
lagi. Makanya sejak punya anak, sua-
milah yang mengurus. Namun, den-
gan sistem baru sekarang, pembuatan 
KTP tidak bisa diwakilkan, karena ha-
rus foto langsung. Mau tidak mau saya 
harus datang ke kelurahan.

Untunglah ruang tunggu di de-
pan loket layanan cukup sejuk ber-
AC, hingga anakku tidak rewel. Usai 
meletakkan syarat-syarat perpanjang 
KTP: surat pengantar yang ditan-
datangani Ketua RT dan Ketua RW 
serta Kartu Keluarga (KK), saya duduk 
di kursi bagian belakang.

Tak berapa lama, kira-kira lima 
menit, saya dipanggil oleh petugas dan 
diminta ke ruang sebelah untuk di-
ambil foto dan sidik jari. Tak kurang 3 
menit proses itu selesai. Saya pun ke-
mudian diminta menunggu di ruang 
tunggu. Lima menit berselang, petugas 
memanggil dan menyerahkan secarik 
kertas. “Ibu, KTP-nya bisa diambil 
hari Senin ya,” katanya. 

Alhamdulillah, saya cukup sur-
prise, kaget, ternyata begitu cepatnya. 
Tidak sampai limabelas menit semua 
proses dilalui. Awalnya saya sudah 
membayangkan berbagai keribetan 
saat mengurusnya. Waktu pengambi-
lan pun terhitung cepat. Hari Kamis 
saya mengurus, hari Senin sudah bisa 
diambil. Padahal dulu paling cepat 
satu minggu. Hebatnya, untuk seka-
rang gratis.

Di meja layanan pun terdapat staf 
kelurahan yang standby memperha-
tian warga yang antri. Setiap kali ada 
warga yang maju untuk bertanya, 
maka dialah yang kemudian mendekat 
dan memberi penjelasan. 

Suasana seperti ini bagi saya sangat 
berbeda dengan apa yang saya alami 5 
tahun yang lalu. Wajah-wajah petugas 
kelurahan yang ramah seperti hari itu 
tidak tampak. Saat pelayanan bahkan 
ada saja petugas yang sibuk merokok 
atau sedang mengemil makanan kecil. 
Waktu itu untuk pengurusan KTP, li-

Pengalaman Mengurus KTP
Oleh Sutiana, Guru dan Ibu Rumah Tangga

mapuluh ribu harus dibayarkan, entah 
untuk biaya apa saya tidak tahu, kare-
na tidak ada kwitansi yang diberikan.

Layanan yang Baik Sesuai Jargon 
Pemerintah

Layanan publik seperti dalam 
pembuatan KTP bagi warga seperti 
saya sangat vital dan butuh layanan 
yang prima. Sebab KTP menjadi do-
kumen sangat penting dalam pengu-
rusan dan kebutuhan apapun yang 
membutuhkan identitas. Urusan 
perbankan, rumah sakit, bahkan un-
tuk masuk perpustakaan seperti Per-
pustakaan Nasional dibutuhkan KTP. 
Sebagai guru yang membutuhkan ru-
jukan referensi, jika tidak bisa masuk 
perpustakaan tentu menjadi ketida-
knyamanan tersendiri bagi saya. Jika 
pemerintah, hanya dalam pengurusan 
KTP saja sudah “menghambat” warg-
anya, apalagi di dalam pengurusan 
lain yang lebih besar. 

Selain itu, layanan publik juga 
menunjukkan seberapa berkualitas 
aparat pemerintah yang kita miliki. 
Serius ataukah tidak mereka di dalam 
melayani kebutuhan warganya. Ses-
uaikah mereka dengan jargon yang 
sering mereka katakan, “Kami adalah 
pelayan masyarakat.” Ataukah itu han-
ya omong kosong belaka. 

Padahal, jika kita urut satu per 
satu, maka sesungguhnya layanan 
publik yang ada di kelurahan hanyalah 
salah satu proses yang harus dilalui 
oleh warga saat pengurusan dokumen. 
Masih ada proses di tingkat RT dan 
RW. Kita bisa bayangkan jika dalam 
setiap proses terjadi hambatan demi 

hambatan, betapa lelah dan susahnya 
mendapatkan hak sebagai warga neg-
ara. 

Untuk mengurus KTP sebelum ke 
kelurahan, pada proses awal, warga 
harus menemui Ketua RT untuk me-
minta surat keterangan. Setelah itu, 
surat harus dibawa kepada Ketua RW 
untuk minta stempel dan tanda tan-
gan. Tanpa stempel dan tanda tangan 
Ketua RT dan RW, bisa dipastikan pi-
hak kelurahan akan menolak untuk 
mengurus KTP baru. 

Jika Ketua RT dan RW selalu siap, 
maka warga akan mudah dan cepat 
pengurusan. Tetapi tak jarang, dan itu 
banyak pengakuan dari teman-teman 
saya, RT atau RW di wilayah mereka 
susah ditemui. Kadangkala Ketua RT-
nya kooperatif, Ketua RW-nya tidak. 

Memang, berbeda dengan petugas 
kelurahan, Ketua RT dan RW biasanya 
memiliki pekerjaan tetap di luar RT 
atau RW, sehingga di jam kantor mer-

eka harus bekerja sesuai dengan tugas 
masing-masing. Itu pula yang terjadi 
pada RT dan RW di kelurahan saya. 
Mereka memberi pelayanan kepada 
warga di atas jam kantor hingga jam 
sepuluh atau sebelas malam. Jika RT 
sudah bisa ditemui setelah jam lima 
sore, sedangkan RW mulai buka “kan-
tor” jam delapan malam. Hal ini sudah 
diketahui oleh warga.

Pemerintah Baik = Warga Baik
Penjelasan di atas menunjukkan 

bahwa sebagai warga kita pun dituntut 
untuk mencari informasi sistem layan-
an yang dibuat pemerintah, bahkan di 
tingkat RT atau RW. Dengan demikian 
kita tidak gampang menuduh jika RT 
atau RW-nya susah ditemui. Bisa jadi 
kesulitan yang kita alami disebabkan 
karena kita sendiri yang belum tahu 
jam layanan yang telah ditentukan 
atau segala hal yang berkaitan dengan 
layanan dimaksud. Bila setelah menc-
ari informasi ternyata RT atau RW-nya 
memang tidak cakap dalam melayani, 
maka sudah menjadi hak kita untuk 
melakukan protes dan menuntut den-
gan sungguh-sungguh hak kita yang 
telah dilanggar.

Dengan demikian, terjadi hubun-
gan yang sejajar antara aparat pemer-
intah dan warga. Satu dengan yang 
lain saling mendukung dan memper-
mudah, tidak saling menyalahkan dan 
mempersulit. 

Bagi saya, sebagai warga biasa, 
keinginannya sederhana: setiap saya 
membutuhkan peran pemerintah, 
mereka ada, hadir, dan membantu. 
Jika begitu, saya pun akan dengan ikh-
las memenuhi kewajiban-kewajiban 
yang telah ditetapkan pemerintah, 
apakah itu dalam bentuk pajak atau 
yang lainnya. Saya rasa dengan komit-
men seperti ini tidak sulit untuk me-
majukan Indonesia semaju-majunya 
dan sehebat-hebatnya. []

Bin Sanusi
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Menurut Anda, apa itu 
layanan publik? Apakah 
Anda pernah merasakan 
layanan itu? Di mana kita 

bisa mendapat layanan publik?
Kita semua, khususnya yang sudah 

memiliki Kartu Tanda Penduduk atau 
KTP pasti pernah berhubungan lang
sung dengan aparat pemerintah dalam 
mengurus surat atau dokumen penting. 
Apakah itu KTP, Kartu Keluarga (KK), 
Akte kelahiran, Akte kematian, Surat 
Izin Mengemudi, dan lain sebagainya. 
Pelayanan yang diberikan oleh peme
rintah kepada warganya itulah yang 
disebut layanan publik. Pemerintah di 
sini bukan hanya kantor kelurahan atau 
kecamatan, tetapi termasuk kepolisian, 
dinas pertanahan, dan lain sebagainya. 
Intinya lembaga pemerintah, dari 
bidang apapun.

Dalam setahun, berapa kali Anda 
berhadapan dengan aparat pemerintah 
hubungannya dengan layanan publik? 
Satu kali, dua kali, atau lebih. Jika 
melihat kebutuhannya, kemungkinan 
tidak terlalu sering. Bisa jadi dalam 
setahun hanya sekali saja. 

Bagaimana kesan Anda terhadap 
layanan yang diberikan? Memuaskan, 
bagus, kurang bagus, atau sangat jelek? 
Mungkin Anda tidak sulit untuk me
nentukan pilihan. Sebab kecenderun
gannya masih sama antara satu instansi 
dengan instansi yang lain. 

Dari fakta di lapangan, pelayanan 
publik di Indonesia secara umum saat 
ini dapat dikatakan masih jauh dari 
harapan. Kondisi birokrasi yang berbe
litbelit dan korupsi masih terjadi pada 
banyak pelayanan yang diselenggara
kan birokrasi pemerintah. Pada 2011 
saja Ombudsman RI mencatat 5.800 
masalah yang terjadi dalam pelayanan 
dari seluruh wilayah Indonesia, itu pun 
baru yang dilaporkan, belum masalah 
pelayanan yang belum dilaporkan. 
Pelayanan pemerintah daerah dianggap 
terburuk, diikuti kepolisian, lembaga 
peradilan, Badan Pertanahan Nasional, 
bahkan BUMN/D pun ikut terseret.

Dari berbagai isian data di dalam 
KTP atau KK itu, sulitkah bagi Anda 
saat mengisinya? Mudah pastinya. 
Nama, alamat, tempat tanggal lahir, 
agama, pekerjaan, dan kewarganega
raan. Jelas semua bagi Anda. 

Tapi, tahukah Anda bahwa sebagian 
saudara kita di beberapa daerah men
galami kesulitan untuk mengisi kolom
kolom itu. Pertama, adalah kolom 
agama. Kedua, kolom kewarganegaraan 

(Warga Negara Indonesia atau Warga 
Negara Asing). 

Untuk yang pertama, dialami oleh 
para penganut kepercayaan di selu
ruh Indonesia. Sebab kepercayaan 
mereka tidak masuk dalam salah satu 
agama yang diakui oleh negara: Islam, 
Katolik, Protestan, Hindu, Budha, 
dan Konghucu. Ada Sedulur Sikep, 
Sunda Wiwitan, Kaluwargo Keprib
aden, Sapto Budhi Dharmo, Pangestu, 
Panunggalan, Waspada, Kawruh Jiwa, 
Manunggal Jati, dan masih banyak 
lagi. Karena itu saat mengisi kolom 
agama, mereka hanya memiliki dua 
pilihan: dikosongkan atau menulis 
dengan agama lain. Faktanya sebagian 
besar memilih menuliskan agama yang 
dikenalnya. Misalnya di Jawa, sebagian 
memilih Islam, Katolik atau Protestan, 
tapi di Lombok, karena dekat Bali 
memilih Hindu. Jika boleh dikatakan, 
warga negara dianjurkan untuk “berbo
hong” dengan identitas dirinya.

Untuk yang kedua, dialami oleh 
sebagian besar warga Tionghoa. Meski 
saat ini kebijakan yang “tidak men
gakui” keWNIan warga Tionghoa 
telah dihapuskan, tetapi sudah puluhan 
tahun warga Tionghoa tidak dianggap 
sebagai WNI. Karena itu perlakuan 
terhadap mereka pun seperti layaknya 
terhadap WNA. Di sini warganegara 
“tidak diakui” keberadaannya, yang 
sudah berabadabad lamanya nenek 
moyang mereka tinggal di tanah Indo
nesia ini. 

Padahal, jika kita menilik Undang
Undang No 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik sangat jelas disebut
kan di sana. Pasal 4 menyebutkan: 
“Penyelenggaraan pelayanan publik 
berasaskan:kepentingan umum, 
kepastian hukum, kesamaan hak, 
keseimbangan hakdan kewajiban, 
keprofesionalan, partisipatif, persa
maan perlakuan/ tidak diskriminatif, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, ketepa
tan waktu,serta kecepatan, kemudahan, 
dan keterjangkauan.

Poin penting dari pasal ini berkaitan 
dengan kolom agama dan kewarganeg
araan adalah kesamaan hak dan persa
maan perlakuan atau tidak diskrimina
tif. Dua asas ini telah dilanggar dengan 
sangat jelas sebagaimana dialami oleh 
penganut aliran kepercayaan dan warga 
Tionghoa. Selain itu asas keprofesiona
lan, di mana terjadi kesesuaian antara 
praktek di lapangan dengan aturan 
yang berlaku juga dilanggar. Masing

masing aparat membuat interpretasinya 
sendirisendiri terhadap perundangun
dangan sehingga terjadi ketidakadilan 
kepada warga. 

Sadar atau tidak, diakui atau tidak, 
keangkuhan mayoritas menimbul
kan terjadinya penindasan terhadap 
minoritas. Bayangkan jika kita menjadi 
penganut aliran kepercayaan, misalnya. 
Bagaimana rasanya dibedakan dari 
warga negara lain? Bagaimana rasanya 
tidak diberi hak yang sesungguhnya 
sebagai warga negara? 

Di sini butuh empati dan kepedu
lian kita semua akan keprihatian 
saudara kita yang minoritas. Empati 
dan kepedulian itu kemudian kita 
dorong untuk menumbuhkan sikap 
adil, jujur, dan terbuka. Tidak me
mihak, tidak diskriminatif, dan tidak 
mau menangnya sendiri. Sebab mereka 
semua adalah warga negara Indonesia, 
yang memiliki hak dan kewajiban yang 
sama dengan kita. Undangundang 
menjamin adanya persamaan di antara 
warga negara, tanpa membedabedakan 
asal usul warga negara, kesukuan, ras, 
etnik, agama, dan latar belakang kepar
taian. Ini berarti setiap warga negara 
diperlakukan sama ketika berhadapan 
dengan birokrasi publik untuk meneri
ma pelayanan sepanjang syaratsyarat 
yang dibutuhkan terpenuhi.

Jika ada kebijakan yang melanggar 
nilai dasar itu, maka sudah otomatis 
kita harus ubah dan luruskan. Jika 
payung hukum sudah benar, tetapi 
prakteknya malah menyimpang, maka 
kita harus sadarkan para birokrat itu. 
Dengan demikian, arah Indonesia 
menjadi negara beradab dan berkeadi
lan sebagaimana amanat Pancasila, 
Dasar Negara kita, akan terejawantah, 
bukan mimpi, apalagi ilusi. Mari kita 
wujudkan bersama.[] 

Diskriminasi 
Merusak Indonesia yang Beradab

Sadar atau tidak, 
diakui atau tidak, 

keangkuhan 
mayoritas 

menimbulkan 
terjadinya 

penindasan 
terhadap minoritas. 
Bayangkan jika kita 

menjadi penganut 
aliran kepercayaan, 

misalnya. 
Bagaimana rasanya 

dibedakan dari 
warga negara lain? 

Bagaimana rasanya 
tidak diberi hak 

yang sesungguhnya 
sebagai warga 

negara? 

Oleh: FATHURI SR
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Pertanyaan:
Pak Ustadz, saya sebagai guru madrasah mendapat penghasilan sesuai ke-

mampuan lembaga pendidikan di mana saya mengajar. Jujur, kalau dibilang 
kurang, bisa dikatakan demikian. Karena itu, Alhamdulillah, pada akhir tahun ada 
tunjangan dari Departemen Agama. 

Tapi yang saya kecewa adalah tunjangan saya biasanya dipotong oleh oknum 
saat pengurusan. Bahkan seringkali dipersulit dengan alasan-alasan tertentu. Ok-
num-oknum itu selalu bilang, itu semua ada aturannya.

Sebagai warga negara saya bingung, apakah ada aturan negara yang menyulit-
kan warganya. Makanya, saya ingin bertanya, bagaimana sebetulnya menurut pan-
dangan Islam tentang hal ini?

Fahmi (Cibuluh-Kuningan, Jawa Barat)

Jawaban:
Terima kasih Kang Fahmi atas pertanyaannya. Sangat menarik, dan bisa jadi hal 

ini dialami oleh banyak orang. 
Bicara negara, sebetulnya ada kaidah mendasar digulirkan oleh para ulama Is-

lam klasik yang cukup dikenal berbunyi sayyidu al-qaum khadimuhum (pemimpin 
suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka). Kepemimpinan diwujudkan dalam 
tindakan pelayanan bagi rakyat yang dipimpinnya. Tanpa ada pelayanan, maka tak 
ada kepemimpinan. 

Pengasuh
Mukti Ali, Lc 
Program Officer Kajian Kitab Kuning 
Rumah Kitab
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Para ulama memberi rambu-rambu dalam 
memberikan pelayanan sang pemimpin/
pemerintah harus memberikan kebijakan 
yang berorientasi pada kebaikan dan ke-
maslahatan bagi rakyatnya. Dikatakan dalam 
Kaidah fikih “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah 
manuthun bi al-mashlahah” (kebijakan pe-
mimpin harus selaras dengan kemaslahatan). 
Dengan kata lain kebijakan yang pro rakyat.

Demi tercapainya kebaikan dan kemasla-
hatan bagi rakyat itu juga harus melalui 
sistem, peraturan dan mekanisme yang ter-
tata dengan rapih. Sahabat Ali Bin Abi Thalib 
berkata, “al-haqqu bi lâ nidzhâm, yaghlibuhu 
al-bâthil bi al-nidzhâm” (kebenaran yang 
tidak sistematis akan dikalahkan oleh ke-
bathilan yang sistematis). Tujuan dan per-
aturan yang mengantarkan tercapainya tu-
juan memang harus seirama.

Menurut Imam al-Mawardi al-Bashri al-
Syafi’i dalam kitabnya Adab al-Dunya wa al-
Din (hal. 135-147) bahwa ada dua hal, yaitu 
agama dan dunia, yang ke duanya memiliki 
etika (adab) dan prinsip-prinsip dasarnya 
sendir-sendiri dalam mengelolanya. Pelay-
anan publik termasuk dalam persoalan pen-
gaturan dunia. Ada enam prinsip dasar dalam 
pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ide-
ologi yang dianut, pemerintah yang kuat, ke-
adilan dan keamanan yang merata/universal, 
kemakmuran ekonomi, dan cita-cita bersama 

yang luas (tidak sempit dan mempersempit).
Pemimpin sebagai pelayan tentu ber-

tanggung jawab untuk menciptakan pemer-
intahan yang kuat (bukan dalam arti otoriter), 
mewujudkan keadilan dan keamanan yang 
merata serta kemakmuran ekonomi. Dan hal 
ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan 
para sahabatnya yang hidupnya sederhana 
dan selalu mementingkan dan memprioritas-
kan kepentingan rakyat/umat daripada ke-
pentingan pribadi dan keluarganya. Contoh 
yang konkret dari kedua Umar. 

Pertama, Umar bin al-Khattab yang 
menghapus khumus (seperlima) harta ram-
pasan perang untuk para pejabat dan para 
tentara lalu dikumpulkan ke dalam Bait al-
Mal, sebuah lembaga keuangan negara, un-
tuk merealisasikan kebijakan yang maslahat 
bagi rakyat. Kebijakan Umar ini sesuai den-
gan tujuan universal syariah yaitu kemasla-
hatan karenanya ia berani meski harus me-
nabrak makna literalis al-Quran tapi substan-
sinya senafas dengan semangat al-Quran. 

Dan kedua, Umar bin Abdul Aziz yang 
mampu memberikan pelayanan kepada 
rakyatnya. Saking makmurnya sehingga tidak 
ada rakyatnya yang terlantar, dan kesulitan 
menyalurkan harta zakat lantaran sudah se-
dikit sekali yang berhak (mustahiq) meneri-
ma zakat.[]  

Bin Sanusi
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Jalan Panjang Penanganan Tilang

Di bawah jembatan layang menuju 
Pekayon Bekasi, Jawa Barat, 
seorang polisi lalu lintas mem-

berhentikan sepeda motor yang ditung-
gangi awak Kabar Kampoeng siang itu. 
Dua mobil patroli tampak parkir di tepi 
jalan. Beberapa pengendara juga terlihat 
sedang dimintai keterangan beberapa 
polisi berseragam lain. 

Dua tiga polisi berdiri memperhati-
kan sepeda motor yang menuju ke arah 
mereka. Yang lain lagi tengah menulis di 
atas kertas tilang. "Ini pemeriksaan apa?" 
tanya Kabar Kampoeng. "Ya pemeriksaan 
sepeda motor. Masak pemeriksaan kereta 
api," jawab petugas yang memberhentikan 
Kabar Kampoeng tanpa beban.

Di lokasi pemeriksaan kendaraan alias 
razia pertengahan Oktober silam itu ka-
bar kampoeng melihat adanya kejangga-
lan. Tak tampak ada rambu-rambu yang 
menerangkan tengah ada pemeriksaaan 
ken daraan bermotor. Aturan ini termak-
tub dalam pasal 15 ayat (1) s/d (3) PP 
42/1993.Tanda ditempatkan pada jarak 
sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter 
sebelum dan sesudah tempat pemerik-
saan. 

Selain rambu-rambu, pemeriksaan 
kendaraan juga harus disertai surat 
perintah dengan keterangan alasan dan 
jenis dilakukannya pemeriksaan di jalan. 
Peraturan terkait disebutkan dalam Pasal 
14 PP 42/1993. Selanjutnya pasal 15 ayat 4 
menerangkan pemeriksaan yang dilaku-
kan pada malam hari, bahwa petugas 
wajib pasang lampu isyarat bercahaya 
kuning terang.

Mekanisme ini diatur juga dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor  80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan 
ini merupakan penjabaran dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukan hal kebetulan kalau kabar kam-
poeng menemukan kejanggalan terhadap 
pemeriksaan kendaraan bermotor siang 
itu. Berdasarkan Data statistik Ombuds-
man RI menunjukkan, selama 5 tahun 
terakhir kepolisian selalu menempati 
urutan kedua institusi yang paling banyak 
dilaporkan masyarakat. Hingga pertenga-
han 2014, dari 3.021 laporan yang masuk, 
sebanyak 390 atau 12,4 persen aduan ma-
syarakat terkait pelayanan di kepolisian.

Peristiwa lain terkait penilangan juga 
dialami Muhammad Faisal. Kepada kabar 
kampoeng, lelaki kelahiran Banyumas 
itu mengungkap pada Selasa, 14 Oktober 
lalu ia tak jadi ditilang lantaran memberi 
pelicin pada polisi. "Besok-besok jangan 
diulangi lagi," begitu kata petugas pada 
Faisal setelah uang berpindah tangan.  

Dalam percakapan selama hampir dua 
jam, ia berkali-kali menyinggung tindak 
penilangan pihak kepolisian yang kadang 
sewenang-wenang. Ia banyak mengeluh-
kan pelayanan polisi lalu lintas yang tak 
prosedural dan kurang transparan dalam 
melakukan razia.  Ketidaktahuan ma-
syarakat yang kemudiaan dijadikan celah 
untuk melakukan penyelewengan.“Jadi, 
udah gak aneh kalau pas razia ada peli-
cin,” katanya.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(LLAJ) tampaknya belum benar-benar 
ideal. Faktanya jumlah pelanggaran lalu 
lintas yang berujung ke pengadilan tak 
juga berkurang. Menurut laporan Tahu-
nan Mahkamah Agung (MA) pada 2013 
sebanyak 3.214.119 atau sekitar 96,40 
persen dari 3.386.149 perkara pidana 
adalah pelanggaran lalu lintas alias tilang. 

Selain itu, Persoalan pelik juga terjadi 
pada penanganan pelanggaran lalu lintas 
di pengadilan. Tak sedikit masyarakat 

yang mengeluhkan pengelolaan sidang 
tilang, seperti keberadaan calo, suasana 
antrian yang kacau, dan fasilitas pendu-
kung yang tidak memadai.

Indikasi makin kuat dengan adanya 
hasil survei yang dilakukan Pusat Studi 
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 
bersama Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Mahkamah Agung (Puslitbang 
MA). Menyebutkan tingkat kepuasaan 
masyarakat atas pelayanan sidang tilang 
hanya sebesar 23 persen. Lebih rendah 
daripada pelayanan administrasi dan 
informasi peradilan yang rata-rata 50 
persen.

Menurut Ronald Rofiandri, peneliti 
PSHK, selain jumlah perkara tilang yang 
cukup besar terutama di kota-kota besar 
seperti di Jakarta, Bandung, dan lainnya, 
keberadaan calo tilang turut memperbu-
ruk citra pengadilan. UU LLAJ pun tak 
membedakan perkara tilang uncontested 
(slip biru) dan tilang contested (slip 
merah). Padahal perkara itu diatur dalam 
SK Kapolri No. Pol. Skep/443/VI/1998 
tentang Buku Petunjuk Teknis Penggu-
naan Blangko Tilang.

Di dalamnya menjelaskan bahwa 
Lembar/Slip Biru, pelanggar mengakui 
telah melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Pelanggar akan dikenakan denda maksi-
mal dan pembayaran melalui Bank BRI. 
Berbeda dengan Slip Merah. Besar denda 
untuk Blanko warna merah ini ditentukan 
berdasarkan keputusan Hakim Pengadi-
lan.

Mantan mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia angkatan 1999 itu 
juga menjelaskan. Saat ini penggunaan 
slip biru keliru. Dengan memberlakukan 
uang titipan sebesar denda maksimal, 
dimaksudkan sebagai ancaman untuk 

Berdasarkan Data 
statistik Ombudsman 

RI menunjukkan, 
selama 5 tahun 

terakhir kepolisian 
selalu menempati 

urutan kedua institusi 
yang paling banyak 

dilaporkan masyarakat. 
Hingga pertengahan 

2014, dari 3.021 laporan 
yang masuk, sebanyak 
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aduan masyarakat 
terkait pelayanan di 

kepolisian.
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mengurangi pelanggaran. Padahal, UU 
LLAJ menyebut uang titipan diterapkan 
bagi pelanggar yang tak bisa hadir dalam 
sidang. 

Sebagai upaya perbaikan sistem layan-
an sidang tilang. Ronald usulkan perbai-
kan atau revisi SKB Ketua MA, Menkeh, 
Jaksa Agung, dan Kapolri tertanggal 19 
Juni 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 
Tertentu. Di susun baru, disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada saat ini terkait dengan pelang-
garan lalu lintas.

Sebenarnya, penanganan perkara 
pelanggaran lalu lintas alias tilang ini 
ditangani pengadilan karena amanat KU-
HAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian. Maka tak heran sebelum di-
lakukan perubahan itu harus dicari model 
penanganan terbaik dari masing-masing 
pengadilan untuk dijadikan standar 
nasional. Koordinasi pelaksanaan tugas 
penanganan perkara pelanggaran lalu 
lintas juga harus lebih ditingkatkan antara 
Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan.

Pelanggaran lalu lintas di Indone-
sia tak dianggap sebagai tindak pidana, 
tetapi pelanggaran administratif yang 
sanksinya denda administrasi. Cara ini 
diterapkan juga dibanyak negara seperti 
di Singapura, Korea Selatan, dan Selandia 
Baru. Uang denda akan disetorkan ke kas 
negara sebagai Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Ketentuan ini diatur Pasal 
2 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 1997 
tentang PNBP dan PP No. 22 Tahun 1997 
tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.

Memasuki periode Januari hingga Mei 
tahun 2014 ini, sebesar Rp 36 miliar uang 
denda yang perkara tilang yang masuk 
kas Negara dengan biaya perkara 1 miliar. 
Pada 2013 lalu tercatat Rp 97 miliar den-
gan biaya perkara 4 miliar. Mekanismenya 
dijelaskan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan 
“Kelompok PNBP meliputi : (e) peneri-
maan berdasarkan putusan pengadilan 
dan yang berasal dari pengenaan denda 
administrasi”.

Besarnya jumlah uang hasil perkara 

tilang tak menutup terjadinya transaksi 
gelap antara petugas pemeriksa dengan 
pelanggar lalu lintas. Kisah Faisal adalah 
satu di antara banyak kisah yang tak 
terungkap. Seperti yang dialami Ahmad 
Bunyani. Meski kejadiannya awal Mei 
lalu, kepada Kabar Kampoeng mengaku 
masih ingat betul perkara itu. 

Karena salah ambil jalan, Abun, 
begitu nama panggilannya, diseret ke pos 
polisi dibilangan Blok M Jakarta Selatan 
untuk dimintai keterangan. “Kepada saya 
mereka menawarkan, selesaikan di sini 
atau di pengadilan?” ujarnya menirukan 
pertanyaan polisi waktu itu. Untungnya 
ia tak menggubris pertanyaan polisi 
berseragam itu. “Waktu itu saya memang 
lagi kesulitan mencari kantor polisi, mau 
perpanjang pajak motor. Ya saya alihkan 
pertanyaan polisi itu dengan persoalan 
pajak,” katanya Selasa pekan lalu.

Menurut pengakuan Abun, ia la-
bih banyak menjumpai polisi seperti itu 
ketimbang polisi bersih. Modusnya den-
gan memberi perbandingan proses pen-
anganan pengurusan tilang di pengadilan 
dan langsung di tempat. Selanjutnya ter-
jadi tawar menawar kedua belah pihak. 
Jika dirasa sepakat, maka pelanggar akan 
terbebas. “Parahnya, masyarakatnya juga 
seperti mendukung,” kata Abun.

Kombes (Pol) Indrajit mengkonfirma-
si cerita Abun. Melalui sambungan tele-
pon pertengahan November lalu, kepada 
Kabar Kampoeng ia mengatakan seiring 
dengan bergulirnya Reformasi, Pelayan-
an Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat 
berupaya untuk lebih profesional, prose-
dural, bermoral dan transparan. “Memang 
ada beberapa oknum polisi yang melaku-
kan memungut pungli. Di sinilah peran 
masyarakat untuk juga aktif merevolusi 
pelayanan yang lebih  baik,” ujarnya.

Books 
Peraturan mengenai pemeriksaan 

atau yang sering disebut razia kendaraan 
bermotor di jalan dapat kita temui dalam 
PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemerik-
saan Kendaraan Bermotor di Jalan (“PP 
42/1993”). Definisi pemeriksaan, menu-
rut Pasal 1 ayat 2 PP 42/1993, adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan 
kendaraan bermotor mengenai pemenu-
han persyaratan teknis dan laik jalan serta 
pemenuhan kelengkapan persyaratan ad-
ministratif.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di 
jalan dilakukan oleh Polisi Negara Repub-
lik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri 
Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pas-
al 2 PP 42/1993).

Pemeriksa yang melakukan pemerik-
saan kendaraan bermotor di jalan wajib 
dilengkapi dengan surat perintah tugas 
yang dikeluarkan oleh:

a.     Kepala Kepolisian Negara Repub-
lik Indonesia untuk pemeriksaan yang di-
lakukan oleh petugas polisi negara Repub-
lik Indonesia;

b.     Menteri untuk pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri 
Sipil. (Pasal 13 PP 42/1993)

Disebutkan dalam Pasal 14 PP 42/1993 
bahwa surat perintah tugas sebagaimana 
dimaksud jalan Pasal 13 sekurang-kurang-
nya memuat:

a. alasan dan jenis pemeriksaan;
b. waktu pemeriksaan;
c.  tempat pemeriksaan;
d. penanggung jawab dalam pemerik-

saan;
e.  daftar petugas pemeriksa;
f. daftar pejabat penyidik yang ditugas-

kan selama dalam pemeriksaan.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) s/d (3) PP 
42/1993 menentukan bahwa pada tem-
pat pemeriksaan wajib dilengkapi den-
gan tanda yang menunjukkan adanya 
pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda 
dimaksud harus ditempatkan pada jarak 
sekurang-kurangnya 100 (seratus) me-
ter sebelum tempat pemeriksaan. Untuk 
pemeriksaan yang dilakukan pada jalur 
jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua 
arah yang berlawanan dan hanya dibatasi 
oleh marka jalan, tanda harus diletakkan 
pada jarak sekurang-kurangnya 100 (se-
ratus) meter sebelum dan sesudah tempat 
pemeriksaan.

Khusus untuk pemeriksaan yang di-
lakukan pada malam hari, selain harus 
dilengkapi tanda yang menunjukkan ad-
anya pemeriksaan, juga wajib dipasang 
lampu isyarat bercahaya kuning terang 
(Pasal 15 ayat [4] PP 42/1993).

Petugas pemeriksanya sendiri pada 
saat melakukan pemeriksaan wajib meng-
gunakan atribut sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 16 PP 42/1993 sebagai beri-
kut:
(1)  Pemeriksa yang melakukan tugas 

pemeriksaan wajib menggunakan 
pakaian seragam, atribut yang jelas, 
tanda-tanda khusus sebagai petu-
gas pemeriksa, dan perlengkapan 
pemeriksaan.

(2)  Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda 
khusus dan perlengkapan pemerik-
saan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Kepala Kepolisian Republik In-

donesia, bagi pemeriksa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf a;

b. Menteri, bagi pemeriksa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b.[]

Besarnya jumlah uang hasil perkara tilang tak menutup 
terjadinya transaksi gelap antara petugas pemeriksa 
dengan pelanggar lalu lintas. Kisah Faisal adalah satu di 
antara banyak kisah yang tak terungkap. 

}}

Bagi Anda yang sehari-hari menjadi 
pengendara motor, apakah gang-
guan yang paling menjengkelkan 

saat di jalan raya? Mungkin sebagian be-
sar menjawab: razia kendaraan oleh polisi. 
Setujukah Anda dengan jawaban ini? 

Biasanya polisi memeriksa kelengka-
pan persyaratan teknis dan layak jalan ser-
ta kelengkapan persyaratan administratif 
seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) dan 
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). 
Jika persyaratan tidak lengkap, polisi lang-
sung melakukan tilang (tindankan lang-
sung). Terkadang ada juga oknum polisi 
yang asal main tilang padahal Anda tidak 
bersalah. Tak sedikit pula oknum polisi 
yang meminta uang damai terlalu besar. 
Hal ini membuat kita tersulut emosi, panik, 
nangis-nangis, bahkan bisa melakukan tin-
dakan yang dapat membahayakan diri kita 
sendiri. 

TENANG MENGHADAPI POLISI 
KETIKA DITILANG

TI
PS

Untuk membantu Anda, berikut ini 
kami akan memberikan tips supaya tetap 
tenang ketika ditilang.

1. Pengetahuan Aturan Berkendara 
dan Berlalu Lintas

Hal pertama yang harus Anda miliki 
adalah pengetahuan mengenai aturan lalu 
lintas. Makna rambu-rambu, aturan pe-
nilangan, kelengkapan dokumen dan lain 
sebagainya. Misalnya ada aturan, jika ada 
razia disyaratkan ada papan pemberita-
huan sekian meter dari lokasi razia. Jika ti-
dak ada, maka dianggap melanggar aturan 
penilangan. Pengetahuan-pengetahuan 
seperti ini penting untuk beradu argumen 
dengan pihak polisi, terutama oknum-ok-
num yang melakukan razia ilegal.

2. Bernegosiasi dengan Sopan 
dan Tegas

Sikap ini berguna jika Anda yakin tidak 
bersalah. Jika bersalah ketegasan ini tetap 

berguna saat bernegosiasi. Bisa jadi sanksi 
Anda dapat diperingan, karena Anda mem-
punyai hak untuk membela diri. Sampaikan 
pembelaan Anda dengan tegas, tapi tidak 
memaksa.

3. Perlihatkan Sikap yang Powerful
Polisi biasanya menelisik identitas diri 

Anda. Mulai dari nama, tempat tinggal, 
tujuan berkendara, dan lain sebagainya. 
Power anda sedang diukur olehnya. Apak-
ah Anda tergolong orang penting, anak pe-
jabat, atau orang yang bergelut di media. 
Jika Anda memiliki kenalan polisi, tunjuk-
kan kekuatan koneksi itu. Sekalipun tidak 
melepaskan Anda dari tilang, tapi setida-
knya menjaga Anda dari oknum polisi yang 
iseng.

4. Berpikir Positif
Salah satu cara untuk mengelola ke-

cemasan yang berlebihan saat menjumpai 
Polisi merazia ialah dengan mengondisi-
kan situasi lingkungan maupun sikap yang 
positif. Karena energi diri yang positif 
dapat mempengaruhi lingkungan yang 
negatif menjadi positif dan Anda pun bisa 
jadi batal ditilang.

5. Tanyakan Surat Tugas
Jika hanya ada 1 atau 2 Polisi yang 

melakukan razia kendaraan, coba tan-
yakan surat tugas razia kepada polisi 
tersebuat. Bisa saja ada oknum polisi yang 
hanya cari uang jajan saja atau biasa dise-
but razia ilegal.

6. Ucapkan Terima Kasih
Setelah polisi melakukan pemeriksaan, 

saatnya ia memutuskan untuk ditilang atau 
tidak. Apapun hasilnya, sebaiknya Anda 
mengucapkan terima kasih pada petugas. 
Mengucapkan terima kasih akan menam-
bah wibawa Anda. Di sisi lain, polisi juga 
manusia yang menjalankan tugas. Banyak 
sekali anggapan negatif ditujukan padan-
ya. Belum juga beban tugas lainnya. Ung-
kapan terima kasih dari Anda menghilang-
kan kerut di keningnya.

Saran akhir, jadilah pengendara yang 
taat berlalu lintas, lengkapi surat-surat 
dan kelengkapan lainya seperti STNK, 
SIM, helm, spion kendaraan dan lainnya 
sebelum berkendara di jalan raya. Ini akan 
membuat perjalanan Anda lebih aman dan 
nyaman tentunya.[]



KO
CI

D
A

Ginem baru 30-an tahun. Dia 
punya satu putri yang kini 
tengah duduk di bangku 
Madrasah Tsnawiyah. Sa-

ban pagi perempuan paruh baya itu 
menyirami sayuran yang ditanamnya 
di samping rumah. “Sekarang lagi 
musim paceklik, musimnya orang 
nganggur, ” kalau tak punya sampin-
gan repot,” katanya

Kebutuhan keluarganya ditopang 
dari hasil berladang. “Setahun cuma 
sekali panen,” ujarnya berkisah. Se-
tiap tahun hanya menghasilkan seki-
tar 15 karung padi dengan luas ladang 
sekitar setengah hektar. “Kalau tak 
cermat mengaturnya, bakal makan 
angin setiap harinya,” tuturnya sam-
bil tertawa.

Lalu bagaimana dengan biaya 
sekolah anak? “Dari hasil penjualan 
gula merah ini,”jawab Ginem sambil 
menunjuk barisan gula merah di meja 
dapurnya. “Segala sesuatu pasti ada 
jalan keluar, asal kita berani memu-
lai,” jelasnya.

Sebelumnya, dia hanya ibu rumah 
tangga biasa, kadang ikut suami ke 
ladang atau jadi buruh di ladang 
orang. Tak ada di pikiran Suginem un-
tuk memulai usaha buat gula merah. 
Hingga pertengahan 2012 lalu, sang 
suami, Sugi(35 tahun),menyarankan 
untuk buka usaha sendiri. Perem-
puan asal Cilacap Jawa Tengah ini 
akhirnya menemukan bahwa usaha 
gula merah cukup menjanjikan di 
daerah yang kini dia diami.

Di Desa Kelapa Dua, Kecamatan 
Pulau Rimau, Banyuasin, Palembang, 

Sumatera Selatan tempatnya kini 
tinggal memang belum banyak yang 
membuka usaha gula merah. Apalagi 
penduduknya rata-rata berladang. 
Hanya sedikit orang yang berpikir un-
tuk buka usaha. 

Permintaan gula di daerah ini juga 
cukup tinggi, melihat lakunya barang 
dagangan di pasar dan di warung-
warung sekitar. Selain itu, ia juga 
menimbang dari pengalaman kakak 
kandungnya, Paisah, yang dulu juga 
sempat punya usaha gula merah.

Dari pengalamannya tersebut, 
Ginem akhirnya memutuskan un-
tuk memulai usahanya. “Awalnya 
saya malah tak tahu cara membuat-
nya. Untungnya suami pernah buat 
gula merah, jadi saya banyak belajar 
darinya,”terangnya. 

Saat ditemui Kabar Kampoeng-
pertengah Oktober lalu, ia tengah re-
pot membuat gula. Dalam seminggu 
ia baru mampu membuat gula sekitar 
20 sampai 30 Kg. Satu Kg-nya ia jual 
Rp 8000 untuk warung. Sedangkan 
untuk pembeli perorangan hanya 
sebesar Rp 7500. “Sampai warung 
nanti harganya Rp 9000,”ungkapnya. 

Sebenarnya Suginem sempat-
khawatir kalau usahanya ini hanya 
sebentar saja untuk bertahan. Pasal-
nya beberapa bulan terakhir pohon 
kelapa yang dijadikan sebagai bahan 
baku kini semakin berkurang kuan-
titan niranya. Dalam sehari air nira 
hanya dapat diambil dua kali dalam 
sehari, pada pagi dan menjelang pet-
ang. Hasilnya sekitar sepuluh sampai 
limabelas liter nira. Artinya dalam 
seminggu ia hanya mengolah nira70 
sampai 100 literan.

Proses pengambilan nira juga tak 
sembarangan. Pohon baru bisa dis-
adap bila telah menghasilkan 3 tan-
dan bunga yangbaru membuka dan 
tandan yang termuda sudah menca-
pai 20 cmpanjangnya.Dengan segala 

upaya, meski keuntungannya tak ter-
lalu besar, Ginem ingin mengembang-
kan bisnis gula merah miliknya ini. 
“Apalagi yang kita bisa perbuat selain 
berusaha,” tuturnya sembari senyum.

Usaha bertahan hidup seperti 
yang dilakukan Ginem bisa jadi kita 
bisa temukan di banyak tempat. Ada 
Ginem-Ginem yang lain, yang dengan 
kondisi dan sumber daya di sekitarnya 
mampu berkreasi untuk mencipta 
peluang di tengah kesulitan ekonomi 
yang menghimpit. Warga miskin, bu-
kan berarti ia tak berdaya tanpa upa-
ya. 

Benar bahwa jumlah orang miskin 
tetaplah banyak. Badan Pusat Statistik 
menunjukan pada Maret 2013 indeks 
kedalaman kemisinan naik dari 1,75% 
menjadi 1,89%. Artinya dari indeks 
ini menyebutkan ada kecenderungan 
makin menjauh dari garis kemiskinan, 
semakin dalam dan parah tingkat 
kemelaratannnya. Selain itu  indeks 
kedalaman dan keparahan kemiski-
nan di daerah perdesaan lebih tinggi 
daripada perkotaan. Tercatat secara 
kedalaman perkotaan sebesar 1,41% 
dan perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu 
2,37%. Sementara pada 2014 ini, nilai 
indeks keparahan kemiskinan untuk 
perkotaan hanya 0,37% sementara di 
daerah perdesaan sebesar 0,60%.

Namun, jika kita masuk ke desa-
desa, potret Ginem bisa kita temukan 
dan rasakan spiritnya. Mereka mam-
pu survive, bertahan hidup, hingga 
kisahnya bisa menjadi inspirasi sia-
papun. Selain itu, sekitar 60 sampai 
80% masyarakat Indonesia berada 
di ekonomi informal. Artinya, upaya 
pengentasan kemiskinan ada pada 
ekonomi informal seperti yang Ginem 
lakukan itu. Dan sekali lagi, mung-
kin, ada banyak Ginem-Ginem yang 
lain, yang memberi teladan bagi kita 
semua dan mengubah pandangan 
kita tentang mereka.[]

Survive dengan Gula Merah

Inspirasi12

Usaha bertahan hidup 
seperti yang dilakukan 
Ginem bisa jadi kita bisa 
temukan di banyak tem
pat. Ada GinemGinem 
yang lain, yang dengan 
kondisi dan sumber daya 
di sekitarnya mampu ber
kreasi untuk mencipta 
peluang di tengah kesuli
tan ekonomi yang meng
himpit. Warga miskin, 
bukan berarti ia tak ber
daya tanpa upaya. 

}}
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PAWAI OBOR: 
GEBYAR TAHUN BARU ISLAM

LEBARAN YATIM, PEDULI DHU’AFA

PEMUDA UNTUK INDONESIA JAYA

PAWAI OBOR: 
GEBYAR TAHUN BARU ISLAM

Jumat malam, 28 Oktober 2014. 300-an 
santri Pondok Pesantren Ummul Qura 
Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang, 

Banten, tengah menggelar Pawai Obor di 
Jalan Raya Pondok Cabe. Pesantren ini 
diasuh oleh asuhan KH. Syarif Rahmat RA, 
SQ, MA, kiai nyentrik yang sering muncul 
di layar televisi dengan blangkon dan baju 
surjan. Pawai yang juga diikuti oleh anak-
anak sekitar dan orangtua ini, dilakukan 
untuk memperingati Tahun Baru Islam 
1436 Hijriah. 

Sebelum Pawai Obor, para santri ber-
kumpul untuk membaca doa syukur atas 
tahun yang sudah dilalui dan doa harapan 
atas tahun baru yang akan dimasuki dan 
dilewati. Selain Pawai Obor, perayaan ini 
juga dimeriahkan dengan marching band 

Demi membangkitkan semangat 
perdamaian, kelompok Penghayat 
Kapribaden kota Depok menggelar 

diskusi Sumpah Pemuda di Balai Perte-
muan Penghayat Kapribaden, Minggu, 2 
November 2014. Acara yang dikemas de-
ngan judul Pemuda Berkarya Indonesia 
Jaya menyuguhkan pendapat-pendapat 
pemuda penghayat. Diawali dengan pen-
genalan keyakinan Kapribaden, disusul 
dengan diskusi santai tentang sumpah 
pemuda . 

Sementara dalam diskusi santai itu, 
hadir sebagai pembicara Sudarto Darto 
alumni CRCS (Center for Religious and 
Crosscultural Studies) Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, 
Sudarto, menceritakan aktivitas blusukan-
nya keberbagai kalangan. Ia mengisahkan 
mulai dari umat hingga pejabat, dari kyai 
dan pedanda hingga bhante dan wenshe, 
semua ia sambangi dan datangi. Bahkan 
pria asal Padang, Sumatra Barat ini men-

gaku pernah mendapat julukan orang yang 
dihalal darahnya oleh FPI. 

Kendati demikian, Darto yang juga lulu-
san pesantren ini tetap bergeming. Ia tetap 
beranjangsana dengan berbekal niat tulus 
nguwongke wong, memanusiakan manu-
sia. Saat bertemu dan berkenalan dengan 
beberapa orang penghayat, ia merasakan 
betapa Islam rahmatan lil ‘alamin, selaras 
dengan kenyataan di lapangan. “Ternyata, 
semakin banyak bersua dengan berbagai 
kalangan lintas iman, etnis dan budaya, 
semakin meneguhkan iman saya seb-
agai orang Islam. Makanya, kita sebagai 
pemuda harus menjadi umat beragama 
yang baik dan warga negara yang baik,” 
tuturnya.

Selain itu, ia juga memaparkan keke-
cewaannya terhadap para pemuda yang 
tak jelas arahnya. Pemuda saat ini sudah 
dininabobokan dengan kecanggihan elek-
tronik. Sehingga, menurut Darto, pemuda 
sekarang tak pernah respon dengan per-

soalan Indonesia yang begitu pelik, terlebih 
soal konflik agama. “Saya berharap, den-
gan adanya diskusi kecil ini, para pemuda 
lintas iman ini bisa membungkus satu ide 
untuk Indonesia yang damai,” ucapnya.

Sementara Yuli Khusniah, Mahasiswa 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hi-
dayatullah Jakarta yang hadir dalam dis-
kusi itu mengungkapkan, dari Sumpah 
Pemuda hingga Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, ada rentang waktu 17 
tahun. Ia menerangkan, dari Proklamasi 
hingga hari ini, ada rentang waktu 69 tahu. 
“Semua itu harus diisi dengan kerja. Kare-
na di balik sumpah atau janji, ada kerja 
yang menanti,” bebernya. 

Adapun bagi salah satu sesepuh Peng-
hayat Kepribaden, Retno, dianggap tuntas 
mempraktekkan rasa kebhinekaan kalau 
hal itu sudah benar-benar tertanam baik, 
dalam perilaku, ucapan, dan tindakan. 
Karena itu, lanjut perempuan paruh baya 
itu, apa yang telah dilakukan dan dicapai 
Indonesia saat ini, belum mendapatkan 
sesuatu yang positif, terlebih anak mu-
danya. Ia juga membenarkan pernyataan 
Yuli, bahwa pemuda harus giat bekerja. 
“Bekerja untuk bangsa, bekerja untuk per-
damaian,” kata perempuan berambut hi-
tam itu.

Diakhir acara, elemen yang melibatkan 
pemuda lintas agama ini kemudian melaku-
kan doa bersama yang dipandu oleh Ketua 
Kapribaden. Setelah melakukan doa bers-
ama diskusi Sumpah Pemuda ditutup den-
gan santap siang bersama-sama. “Saling 
menyicipi masakan orang yang berbeda 
keyakinan kan bagian prilaku toleransi,” 
ucap Retno selaku tuan rumah. [Dayat]

Ummul Qura dan kembang api.
Ratusan santri itu tampak sumringah. 

Pawai dimulai dari Pondok Pesantren Um-
mul Qura, lalu Jalan Pondok Cabe I, Cabe II 
dan Cabe IV. Dari sana lalu menuju ke Mas-
jid Agung Pondok Cabe di Jalan Cabe III dan 
akhirnya kembali ke Pondok Pesantren.

Menurut Ustazd Faisal Amrullah, salah 
satu pembina santri, perayaan Tahun Baru 
Islam ini untuk menjadi pembuktian kebe-
saran umat Islam di Indonesia. Selain itu, 
juga untuk menunjukkan Tahun Baru Islam 
tidak kalah dengan perayaan tahun baru 
lainnya.

Faisal juga mengatakan umat Islam 
tidak perlu mengembangkan polemik ten-
tang boleh atau tidaknya, halal haramnya 
memperingati Tahun Baru Hijriyah. “Saya 

Lebak, Banten- Lebih dari 25 orang 
pelajar siswa SMA/MA dan SMP/
MTS se-kabupaten lebak mengi-

kuti Lomba Pidato Perdamaian dan Dia-
log Perdamaian, Sabtu-Minggu, 15-16 
November 2014 lalu, yang diadakan di 
Pondok Pesantren Qothrotul Falah, Le-
bak Banten. Kegiatan ini merupakan hasil 
tindak lanjut dari acara pelatihan Student 
Initiative On Building Workshop yang dia-
dakan di Puncak-Bogor beberapa waktu 
sebelumnya. Lomba ini merupakan hasil 
kerjasama Pesantren Qothrotul Falah 
dengan Search for Common Ground Indo-
nesia, lembaga internasional yang fokus 
pada isu perdamaian. Tujuan diadakan-
nya acara ini untuk menularkan nilai-nilai 
perdamaian di kalangan pelajar, di mana 
sering sekali terjadi konflik dikalangan 
mereka. Sebut saja tawuran antarpelajar. 

“Kurangnya saling menerima atau ke-
terbukaan antara satu dan yang lainnya, 
menjadi pemicu konflik yang menguasai 
remaja untuk berbuat tawuran,” papar 
Ustad Ahmad Turmudzi, selaku pembina 
acara saat ditemui waktu jam istirahat-
nya. DR. Nurul H. Ma’arif MA, pembina 
lain,  juga berharap setelah kegiatan ini, 
remaja lebih faham lagi arti sebuah tol-
eransi.Karena Al-Qur’an, menjelaskan, 
“Semua makhluk di bumi ini adalah ke-
luarga, aku, kamu, dan kita adalah kelu-
arga, dan semuanya akan kembali kepada 
Allah,”terang Nurul.

Selain lomba Pidato Perdamaian, 
Dialog Perdamaian-lah yang lebih ba-
nyak mengundang minat peserta, hingga 
para seluruh santriawan dan san triwati 
ikut menyaksikan pemaparan yang di-
sampaikan oleh Bapak Iyan Fitriyana, 
Direktur LKIS Kab. Lebak dengan judul, 
“Membangun Nilai-Nilai Perdamaian”dan 
Ibu Miftahul Jannah, Ketua Fatayat NU  
Banten, yang menjelaskan tentang  Peran 
Remaja Membangun Perdamaian.

“Pemuda hari ini adalah pemimpin di 
masa yang akan datang,” jelas Miftahul 
Jannah.Bagaimana tidak? Ingat perkata-
an Bung Karno tentang Sumpah Pemuda, 
“Bahwa masa depan bangsa ada di tangan 
para remaja.”

Disela sesi acara, para panitia me-
nyelangi kegiatan dengan permainan, 
pembagian doorprize berupa buku-buku, 
pin dan baju peace leaders. Bisa dibilang, 
acara yang bertepatan dengan perin-
gatan Hari Perdamaian Dunia ini, sukses 
dilaksanakan. Selamat panitia. [ Nining S] 

3 November 2015. Ratusan orang 
memadati halaman masjid jami Ar-
Rahmah, Sawangan Baru, Depok. 

Mereka ikut memeriahkan acara Lebaran 
Yatimyang diselenggarakan para remaja 
yang tergabung dalam IRMA (Ikatan Rema-
ja Masjid Ar-Rahmah). Lebaran (Anak) Ya-
tim adalah istilah yang masyhur di kalan-
gan sebagian umat Islam dalam merayakan 
10 Muharram atau Asyura. Hadist yang 
kerap digunakan dasar adalah, “Siapa yang 

kira itu hanya akan menghabiskan waktu,” 
katanya kepada Kabar Kampoeng.

Selama ini perayaan Tahun baru Islam 
selalu dirayakan oleh para santri. Menu-
rut mereka ini adalah tradisi yang harus 
dijaga. Selain itu, perayaan Tahun Baru 
Islam merupakan syiar Islam serta simbol 
persatuan umat Islam. Kepada Kabar Kam-
poeng  Faisal menuturkan umat muslim ti-
dak akan terpecah belah dengan berbagai 
isu yang melanda.

Dengan adanya peringatan 1 Muharam 
1436 H itu diharapkan dapat menggugah 
kesadaran masyarakat akan makna pe-
ringatan tersebut. Faisal menyatakan pe-
ringatan 1 Muharam tak lepas dari peris-
tiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari 
Makkah ke Madinah. 

Dia berharap peringatan itu juga men-
jadi momentum dukungan umat Islam ke-
pada pemerintah baru. "Peringatan pada 
tahun ini juga diharapkan bisa mengubah 
perilaku masyarakat ke arah yang lebih 
baik," pesannya. [Dayat]

mengusapkan tangannya pada kepala anak 
yatim, di hari Asyuro’ (10 Muharram), maka 
Allah akan mengangkat derajatnya, den-
gan setiap helai rambut yang diusap satu 
derajat.”(Hadist ke 212 Tanbihul Ghâfilîn, 
karya Abu Al-Layts As-Samarqandi)

Acara dari tanggal 3-9 November itu di-
adakan dalam bentuk perlombaan-perlom-
baan seperti lomba adzan, peragaan busa-
na muslim, hafalan surat-surat pendek, 
pidato, dan marawis. Perlombaan sendiri 

diperuntukkan untuk anak-anak dari usia 
SD sampai SMA. “Selain untuk merayakan 
lebaran yatim, kami juga ingin mengeta-
hui potensi anak-anak dalam lomba yang 
diikuti mereka,” ujar David, ketua panitia 
sekaligus ketua IRMA.

Hal senada disampaikan H. Abd Fattah, 
ketua DKM (Dewan KesejahteraanMasjid) 
Ar-Rahmah dan pembina IRMA. “Acara 
yang kami selenggarakan ini adalah upaya 
kami untuk merayakanLebaran Yatim. 
Selain itu, yang terpenting adalah untuk 
menggembirakan anak-anak yatim yang 
berada di sekitar masjid,” ujarnya kepada 
Kabar Kampoeng.

Selain perlombaan, acara inti dari 
Lebaran Yatim adalah membantu anak-
anak yatim. Ada 150 anak yatim akan di-
beri santunan yang berasal dari donatur 
dan para dermawan. “Kami tidak membuat 
proposal, karena kami tengah memberday-
akan masyarakat untuk gemar berbagi dan 
shodaqoh,” ujar KH. Ahmad Fakhruddin, 

pembina sekaligus dewan penasehat DKM 
Ar-rahmah. Hal ini terbukti dari dana yang 
terkumpul dari sumbangan masyarakat 
mencapai 140 juta rupiah.

Bu Elin, salah satu ibu penerima san-
tunan, terharu dengan bantuan yang di-
berikan kepada ketiga anaknya, yang telah 
kehilangan ayah mereka setahun lalu. 
“Saya sangat senang dengan program ta-
hunan Masjid Ar-Rahmah ini,” katanya. Ia 
berharap agar kegiatan ini terus diadakan 
agar para janda dan yatim terbantu eko-
nominya. Uang santunan sebesar 750 ribu 
rupiah per orang yang ia dapatkan hendak 
ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Meski membantu anak yatim dianjur-
kan setiap saat, tapi Lebaran Yatim men-
dorong banyak orang untuk tak lupa peduli 
dengan kaum dhu’afa di sekelilingnya. 
Sebab, seringkali, tanpa momentum yang 
dibuat, masyarakat abai dengan orang lain 
yang kekurangan.[Irfan]
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Jakarta, 10 November, 2014

Kepada Yth:
Presiden RI
Di Tempat

Pak Presiden, dengan ini Saya 
menulis surat atas dasar keresahan 
dan musibah yang sedang menimpa 
keluarga Saya. Saya berharap, Pak 
Presiden dapat meluangkan waktu 
untuk membaca surat Saya ini. 
Bapak Presiden yang terhormat, 
selaku warga Indonesia tentu Saya 
menginginkan kenyamanan hidup. 
Ketika lapar Saya bisa makan, ketika 
ingin pintar Saya bisa bersekolah, 
ketika sakit Saya bisa berobat dan 
mendapatkan pelayanan yang baik, 
seperti yang Bapak katakan di banyak 
media. 

Pak Presiden, musibah yang Saya 
alami saat ini sangat menyayat hati 
Saya dan keluarga Saya. Mulanya, 
pada tanggal 4 Februari 2013, anak 
pertama Saya Zalfa Naqiyyah (6 
tahun) mengalami demam, kemudian 
Saya membawa anak Saya ke RSUP 
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 
(RSCM) Jakarta untuk berobat. 
Sesampainya di RSCM Saya 

segera menyelesaikan administrasi 
dan membayar biaya pengobatan, 
kemudian Saya menunggu antrian 
pemeriksaan.  

Setelah menunggu lama, giliran 
anak Saya mendapat tindakan awal 
oleh tenaga medis dengan diberi 
cairan infus di tangan sebelah kanan. 
Kurang lebih dua jam kemudian, 
anak Saya dipindahkan ke ruang 
IGD (Instalasi Gawat Darurat) 
disebabkan demam yang semakin 
tinggi dan kondisi anak Saya semakin 
melemah. Pada dini hari tertanggal 5 
Februari 2013, anak Saya mengalami 
kejangkejang, dan tenaga medis 
(dokter) melakukan tindakan dengan 
memberikan obatobatan. Tak berapa 
lama, anak Saya justru mengalami 
penurunan kesadaran. 

Sampai tanggal 6 Februari 2013, 
anak Saya tak kunjung sadar. Bahkan, 
menimbulkan luka semacam luka 
bakar pada tangan kanan yang diinfus. 
Kemudian dokter mencabut infus, lalu 
dipindahkan ke tangan kiri.  Setelah 
itu, anak Saya mengalami kehilangan 
kesadaran hingga tanggal 8 Februari 
2013. Paginya pada tanggal 8 Februari 
2013, anak Saya mengalami kejang
kejang. Dokter kembali memberikan 
obat. Setelah memberikan obat, 
nafas anak Saya berhenti, dokter 
pun memberi bantuan dengan alat 

Jakarta, 13 Juli 2014
Kepada YTH
Bapak Presiden RI
Di tempat

Assalamualaikum wr.wb.
Salam hormat Bapak Presiden. Saya  Syifa Fauziah, siswa Madrasah Aliyah 

AlFalak, Pagentongan, Bogor. Usia saya 17 tahun. Tahun ini kali pertama 
saya mengikuti pemilu Capres dan Cawapres RI dan membuat saya ikut larut 
pelaksanaan pesta demokrasi. 

Saya menulis surat ini, sebagai rasa bangga saya terhadap Bapak Presiden 
Republik Indonesia. Tak banyak kata yang ingin saya sampaikan. Saya bukan 
seorang pujangga yang pandai merangkai kata. Saya hanyaseorang anak muda 
sebagaimana anakanak muda Indonesia lainnya yang berharap dan berdoa 
Indonesia lebih cerah di masa mendatang. 

Saya berharap dalam kepemimpinan Bapak ini, Bapak senantiasa menjadi 
seorang pemimpin yang dapat lebih mengembangkan potensi sumber daya 
manusia (SDM) di berbagai bidang. Menurut saya kemajuan dan peningkatan 
SDM salah satu kunci utama keberhasilan Bapak memimpin Indonesia. SDM 
akan jadi andalan membangun kesejahteraan suatu negara, bukan sumber daya 
alam (SDA). 

Dari apa yang saya lihat, saat ini Indonesia masih saja mengandalkan SDA 
yang dimiliki. Faktanya, SDA semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui 
lagi. Contohnya saja ketersediaan migas Indonesia yang diperkirakan hanya 
bertahan 11 tahun ke depan. Saat ini presentase minyak Indonesia hanya 
0,2 persen cadangan dunia. Begitu yang saya baca dari pernyaatn Ketua 
Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, di media online 
merdeka.com. Dan penurunan SDA ternyata bukan saja pada migas, tapi pada 
banyak SDA lain yang dimiliki Indonesia. Lalu, jika saja terus memfokuskan 
pada pengembangan pengerukan SDA. Akan seperti apa Indonesia 
kedepannya jika SDA itu telah habis sementara SDM yang dimiliki Indonesia 
masih di bawah? Mungkin Bapak dapat membayangkannya terlebih dahulu 
dibandingkan saya. 

Sebenarnya, jika saja dari dlu pengembangan SDM lebih diutamakan 
dibanding SDA, mungkin Indonesia akan lebih maju dari Korea Selatan. 

Negara itu sangat miskin di bidang SDA, namun kaya SDM. Bukankah 
Indonesia akan lebih kaya SDA dan SDM nya jika pengembangannya 
diimbangi? Masih akan adakah orangorang pinggiran di Indonesia yang 
menderita jika kedua hal tersebut diimbangi? Saya berpendapat,  manfaat yang 
dihasilkan SDM jauh lebih bernilai dan tidak akan pernah habis dibanding 
manfaat yang dihasilkan SDA, yang hanya bernilai rupiah. Apalagi hasilnya 
justru hanya untuk memberi makan tikustikus negara.

Bagi pelajar, pemberian beasiswa pendidikan akan sangat membantu dalam 
pengembangan SDM. Entah beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. 
Menurut data statistik UNESCO, menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri setiap tahunnya.  Namun pada 
faktanya, tak sedikit pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa keluar 
negeri tapi tidak kembali ke Indonesia untuk kembali mengamalkan ilmu yang 
telah didapatkannya di luar sana di Indonesia. Mungkin, harus ada kebijakan 
dalam hal tersebut.

Saya percaya, Bapak mampu menjadi pemimpin yang bijak dan 
bertanggung jawab atas janjijanji Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya 
harap Bapak tidak akan mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Dan saya 
tidak ingin Bapak menjadi seorang penguasa, karena pemimpin dan seorang 
penguasa adalah kedua hal yang berbeda seperti yang dikatakan Almarhum 
Bapak Abdurrahman Wahid.

Seluruh rakyat Indonesia memilih Bapak menjadi Presiden dengan segenap 
rasa cinta mereka dan mempercayakan Bapak sebagai pemimpinnya. Bisakah 
Bapak merasakan “Broken heart” bila Bapak dikhianati orang yang Bapak 
cintai dan percayai? Perasaan rakyat Indonesiapun akan sama dengan Bapak, 
apabila Bapak mengkhianatinya dengan tidak melaksanakan janjijanji Bapak 
kepadanya  yang tercantum dalam visimisi Bapak. Tapi saya yakin bahwa 
Bapak bukanlah orang yang seperti itu.

Terimakasih, dapat meluangkan waktu Bapak untuk  membaca catatan 
kecil ini. Salam merdeka dan Salam Hormat untuk Bapak Nomor Satu di 
Indonesia dari rakyat yang tak bernomor ini.

Wassalamualaikum wr.wb.
Jakarta, 13 Juli 2014
Tertanda

Syifa Fauziah

pernafasan manual dengan cara 
dipompa.

Sebab kondisi yang semakin buruk, 
pihak RSCM menyarankan untuk 
mencari rumah sakit yang ada fasilitas 
NICU (ruang intensif untuk anak). 
Pada malam harinya, anak Saya pun 
dipindahkan ke RS. Evasari (Awal 
Bros Group) dengan dibekali surat 
persetujuan dan surat penghantar dari 
RSCM. Perawatan di RS. Evasari 
dilayani secara medis pada umumnya. 
Namun, tak ada peningkatan bagi 
kesembuhan anak Saya. Hingga pada 
tanggal 28 Februari 2013, RS. Evasari 
merujuk kembali ke RSCM untuk 
tindakan medis terhadap punggung 
tangan kanan yang diakibatkan oleh 
infus. 

Setelah menghadapi segala 
kesulitan untuk rujuk akhirnya  pada 
tanggal 26 Maret anak Saya baru 
diterima oleh RSCM di ruangan 
infeksi. Semenjak tanggal 4 April 
2013, anak Saya tidak mendapat 
perawatan dengan baik, tidak 
sesuai dengan surat rujukan yang 
direkomondasikan oleh RS. Evasari 
terutama punggung tangan kanan 
yang luka akibat infus. Hingga pada 
4 april 2013, anak Saya dipulangkan 
dengan alasan bisa dirawat di rumah. 

Terang Saya menolak, sebab 
punggung anak Saya belum sembuh. 

Setelah Saya mengatakan keberatan, 
pihak RSCM pun melakukan 
tindakan medis lagi terhadap 
punggung tangan kanan anak Saya 
yang luka karena infus.Tepat pada 
tanggal 5 juli 2013, akhirnya Saya 
memutuskan untuk membawa anak 
Saya pulang, karena pihak RSCM 
tidak memberikan pelayanan medis 
secara maksimal alias pembiaran.

Pak Presiden yang terhormat, 
pada siapa lagi Saya harus mengadu 
selain kepada Bapak, selaku ayah dari 
bangsa ini. Semua tenaga sudah Saya 
curahkan demi mendapat keadilan 
atas apa yang menimpa anak Saya. 
Namun, hingga saat ini, tak ada yang 
berubah, semua berlalu begitu saja. 
Mungkin Bapak juga harus tahu, 
bahwa Saya adalah satu dari sekian 
banyak korban yang dihilangkan 
terkait pelayanan kesehatan. Terakhir 
Saya ucapkan mohon maaf atas 
adanya surat ini. Saya percaya Bapak 
adalah ayah negara yang baik, yang 
mau mendengarkan suara renta dari 
Saya Muhammad Saleh ayah dari 
Zalfaa Naqiyyah.

     
    
Hormat Saya 
Muhammad Saleh



Surat untuk Mama
Oleh : Cristy Ridwan Hari ini kutulis lagi surat 

yang sama. Surat untuk 
satu-satunya wanita yang 
kupanggil mama dan paling 

ingin kuberitahu apa yang kualami dalam 
hidupku. Sebab mama tidak di sana, 
tidak di sisiku ketika aku kecil dan tidak di 
sampingku ketika aku bertumbuh menjadi 
dewasa.

Dear Mama,
Malam-malam menjadi begitu panjang 

bagiku. Malam-malam menjadi neraka 
kala rasa sakit itu kembali datang. Aku 
anakmu tapi seperti bukan anakmu. Apa 
Mama tidak ingin tahu apa yang terjadi 
padaku belasan tahun lalu. Ketika Mama 
menitipkan Aku pada orang yang Mama 
sayangi. 

Ma, aku menderita kala tubuhku 
disakiti dalam malam-malamku. 
Keperawananku direnggut saat aku belum 
mengerti apa itu perawan. Pelecehan itu 
terjadi bertahun-tahun lamanya dan aku 
tak punya tempat yang bisa kujadikan 
tempatku bercerita. 

Ma, andai saja Mama datang dan 
memelukku dengan erat saat itu. Tidak 
hanya saat itu, Aku ingin dipeluk Mama 
selamanya. Biar orang itu tidak lagi bisa 
menyakitiku. 

Mama, aku ingin mama di sisiku. 
Tidak lagi pergi kemanapun. Kapan Mama 
menjadi milikku?

Dari anakmu
Dinda
Ini suratku yang ke sepuluh 

untuk Mama. Aku belum berani 
menyampaikannya. Sama seperti surat-
suratku yang lain yang masih kusimpan 
dengan rapi di lemariku. Ingin sekali 
memiliki keberanian untuk menyerahkan 
semua surat-surat ini untuk Mama. 
Biar Mama tahu betapa Aku terluka 
dengan luka-luka masa lalu ketika Aku 
kehilangannya. Ketika Aku tidak dapat 

memilikinya sebagai mamaku.
“Dinda, lagi ngapain sih! Ke 

kantin yuk!” Yuna memang sering 
menggangguku. Dia paling berisik dan 
selalu saja mengganggu ketenanganku 
di jam istirahat sekolah begini. 
Bagaimanapun dialah sahabat yang paling 
baik dan paling setia denganku.

“Aku sudah makan Yun.” Sebenarnya 
aku sedang tidak minat jajan di kantin 
dengan suasana hati seperti ini.

“Kamu kenapa sih kok betah banget 
duduk di bawah pohon lama-lama. 
Oh kamu lagi nulis surat untuk Mama 
lagi?” Yuna sudah membaca surat-
suratku sebelumnya untuk Mama. Aku 
hanya mengangguk lesu mengiyakan 
pertanyaannya.

“Dinda, 5 hari lagi hari ibu lo, kenapa 
tidak kamu berikan saja surat–surat itu 
untuk Mama kamu. Mama kamu juga 
lagi di sini. Siapa tahu setelah itu Mama 
kamu berubah pikiran dan tidak lagi pergi 
bekerja ke luar negeri.”

Yuna benar, sejak hari itu aku terus 
memikirkan kata-katanya. Kenapa tidak 
kuberikan saja surat-suratku untuk Mama 
ketika hari ibu. Besok adalah hari ibu. Tapi 
aku juga takut, Mama akan sedih dengan 
surat-surat ini. Tapi kurasa sudah saatnya 
Mama tahu. Apa yang terjadi di masa 
laluku ketika Mama meninggalkanku.  

Malam ini terasa begitu panjang. Aku 
bahkan tidak dapat memejamkan mataku 
mengingat apa yang akan Aku lakukan 
besok. Surat-surat ini akan kuberikan 
pada Mama. Hatiku terasa begitu sakit 
karena Aku tahu semua surat ini juga akan 
menyakitinya. 

**
“Dinda, bangun Nak, nanti terlambat 

ke sekolah,” suara indah, Mama 
membangunkanku dari tidur yang tak 
benar-benar lelap. Aku menghabiskan 
waktu semalaman untuk berpikir dan aku 

rasa pagi ini adalah pagi kelabu bagi kami.
Setelah mandi, aku menuju meja 

makan. Rumah ini sepi sekali semenjak 
ayahku meninggal ketika umurku 3 tahun. 
Hanya ada Aku dan Mama. Sementara 
Nenek yang merawatku dari kecil baru 
saja meninggal bulan lalu. Mengingat 
Mama akan pergi ke luar negeri lagi, 
maka aku benar-benar sendiri dan 
berteman sepi lagi. Ini tidak boleh terjadi. 
Aku putuskan Mama harus jadi milikku 
hari ini dan seterusnya.

“Ma, ini surat-surat yang kutulis untuk 
Mama saat Mama tidak ada. Mama baca 
ya?” Aku sodorkan amplop-amplop putih 
yang berisi surat ke hadapan Mama. Aku 
duduk di hadapannya dan mulai makan. 
Meja makan kecil kami sudah dipenuhi 
masakan Mama. Walaupun sebenarnya 
aku tidak terlalu bernafsu makan 
sementara hatiku terus berdetak kencang 
membayangkan badai yang akan segera 
datang. 

Mamaku mulai menangis, ketika dia 
membaca baris demi baris kalimat yang 
kutulis. Aku tahu hatinya pasti sangat 
terluka, apalagi dia tidak menyangka adik 
kesayangannya yang kupanggil paman 
merenggut hal yang paling berharga dari 
anaknya. Orang yang kupanggil paman 
yang sudah lama mendekam di penjara 
karena menjadi mafia narkoba.

Mama sudah menyentuh surat ke 
sepuluh yang kutulis. Aku memang 
sengaja memberi nomor pada setiap 
surat yang kutulis. Tiba-tiba mama 
menghambur ke arahku, memelukku, dan 
menangis histeris. Aku yakin dia belum 
selesai membaca surat ke sepuluhku, 
tapi dia sudah tidak sanggup menahan 
lagi. Tangisan Mama meraung-raung dan 
dia menciumi seluruh wajahku. Mama 
memelukku erat sekali.

“Mama tidak akan pergi lagi. Tidak 
akan?” Mamaku terus menangis dan 
mengulangi kalimat yang sama. Itu sudah 
lebih dari cukup untukku. Walaupun baru 
sekarang, ketika aku sudah duduk di 
bangku kelas 3 SMA, Mama baru menjadi 
milikku. Tidak apa, paling tidak janji Mama 
adalah segalanya bagiku saat ini.

15cerpen



IKLAN

Esai Foto 
 

Jika Anda menemukan Harmoni antar Umat Beragama 
atau Pelanggaran Kemerdekaan Beragama. SMS dan Lapor  

0821 - 2000 – 1900 
Atau email ke: 

info @pantaukbb.org 
 

FORMAT 
KBB#WAKTU KEJADIAN#LOKASI (Kelurahan/Desa, Kecamatan & Kota/Kabupaten)#Pihak2 

yang Terlibat dengan Deskripsi 
 

CONTOH 1 
KBB#31/12/14#Cisoko, Cisurai,Bogor#Jamaah saya dilarang mendirikan rumah ibadah di 

Kota itu 
 

CONTOH 2 
KBB#31/12/14#Blimbing,Malang# Pemimpin Masjid Agung Jami Kota Malang meminta maaf  
kepada pimpinan GPIB karena kegiatan salat Idul Adha di masjid itu menyebabkan Kebaktian 

gereja tertunda 
 
 

DUKUNG KAMI 
 
Anda bisa mendukung visi dan program-program WI melalui aksi: 

 Informasikan kasus-kasus kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi berbasis agama, 
budaya dan ras yang anda temui dan jumpai kepada kami 

 Membantu kami menyebarkan pesan damai dan toleransi ke kalangan terdekat 
 Membantu korban kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi dengan dukungan moral dan 

sosial 
Bekerja Bersama Kami  

 Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan projek-projek the Wahid Institute 
 Diskusikan gagasan dan ide-ide anda bagaimana menyebarkan pesan-pesan toleransi 

dan perdamaian 
 Kerjasama program dengan organisasi, komunitas, perusahaan anda atau membangun 

program bersama 
DONASI 
Anda bisa berdonasi untuk berpartisipasi dalam 

 Dompet Gus Dur untuk Kemanusiaan demi membantu korban bencana alam 
 Beasiswa Riyanto demi membantu kami menambahkan satu atau lebih penerima 

manfaat beasiswa 
 Pengembangan ekonomi akar rumput untuk membantu lebih banyak lagi kelompok-

kelompok masyarakat yang kuat dan sejahtera 
 Proyek dan program-program lain  

 
Donasi dapat dikirim ke 
Yayasan lembaga Abdurrahman Wahid 
Bank Mandiri Cabang Bidakara 
A/C : 070.00.0468962.1 
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