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Kata Pengantar 
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan yang belum tuntas di 
Indonesia saat ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya forum internum merupakan hak 
individu yang tidak bisa ditunda, dikurangi, maupun dibatasi pemenuhannya (non-derogable rights). 
UUD 1945 dan beberapa peraturan perundangan di bawahnya, antara lain Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 dan instrumen hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 
terutama Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, telah 
memuat jaminan atas hak beragama dan berkeyakinan (KBB) kepada seluruh rakyat Indonesia.

Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah, adalah pemangku kewajiban hak asasi manusia termasuk di 
dalamnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara memiliki 3 (tiga) kewajiban yang 
harus dilaksanakan untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu kewajiban 
untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Bagian dari 
kewajiban HAM tersebut adalah memberikan jaminan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi dan 
memastikan akses keadilan bagi korban pelanggaran. 

Dalam praktiknya, jaminan hak atas KBB menghadapi tantangan serius, baik dari aktor negara maupun 
dari masyarakat. Mulai dari pelanggaran yang ringan karena terkait sikap intoleran hingga aksi-aksi 
diskriminasi dan kekerasan. Menurut catatan Komnas HAM, paling tidak ada tiga kasus serius yang 
harus didorong upaya penyelesaiannya sekaligus upaya pemulihan hak-hak korban, antara lain persoalan 
pengungsi Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah di Sidoarjo, dan komunitas Gafatar yang terusir dari 
Kalimantan. Dua di antara 3 kasus ini merupakan kasus yang hingga saat ini belum teratasi, para korban 
yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka berada di pengungsian. Sementara satu 
kasus lainnya adalah pelanggaran yang terjadi secara sangat dramatis tanpa adanya perhatian serius atas 
perampasan hak yang telah terjadi. 

Merujuk pada kewajiban HAM internasional, telah menjadi prinsip bahwa setiap pelanggaran tidak 
hanya harus dicegah, ditangani, namun juga dipulihkan dari setiap penderitaan dan kerugiaan yang 
dialami korban.  Setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar seharusnya memperoleh upaya 
pemulihan yang efektif, melalui mekanisme hukum dan administrasi yang sesuai hukum nasional.  Hal 
ini sejalan dengan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of 
Human Rights) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang 
kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-
undang dasar atau hukum”.  



iv

Melanjutkan proses penelitian yang telah dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan situasi korban 
pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, dokumen ini merumuskan kerangka kerja 
bagi semua pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah, untuk menyelesaikan pelanggaran hak yang 
telah dialami oleh korban. Dokumen ini memaparkan rekomendasi penyelesaian untuk kasus-kasus yang 
selama ini terjadi dan belum memperlihatkan kemajuannya signifikan, yaitu pengungsi JAI NTB, Syiah 
Sampang, dan Eks-Gafatar yang terusir dari Kalimantan Barat dan mendapatkan stigma negatif dari 
aktifitas yang dilakuanya. 

Dengan mempertimbangkan pelbagai situasi yang melatarinya, rekomendasi ini dibuat agar dapat 
diperhatikan sebagai suatu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pengabaian hak-hak korban 
dan ketidakmampuan negara untuk melindungi hak setiap warga negara sebagaimana Konstitusi harus 
disikapi secara lebih serius dengan skema kebijakan khusus yang telah tersedia. Kebijakan-kebijakan 
afirmatif dibutuhkan untuk memulihkan situasi korban dan mengangkat kembali kepercayaan diri korban 
untuk tetap hidup bersama kembali dalam bingkai Negara Republik Indonesia. 

Akhirnya, sebagai bagian dari National Human Rights Institution (NHRI), kami mengajak kepada 
lembaga-lembaga independen negara lainnya, seperti Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman 
Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kompolnas untuk sama-sama 
menjadikan penyelesaian kasus-kasus ini sebagai suatu hal yang mendesak dan memantau proses 
pemulihannya di masa yang akan datang. 

Jakarta, September 2018 

Ahmad Taufan Damanik 
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 
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REKOMENDASI 1

Strategi Penanganan Proses Pemulihan  
dan Reparasi Hak-Hak Korban
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Transito 
dan Praya Nusa Tenggara Barat (NTB)
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Latar
Belakang

Beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah 
dirasakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di 
Lombok, Nusa Tenggara Barat. Komunitas JAI tersebar 
di beberapa daerah di Lombok, NTB, terus-menerus 
mengalami kekerasan tanpa ada mekanisme pemulihan 
yang komprehensif.
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Latar
Belakang

Sebagian korban telah mengungsi di Mataram sejak 2006 
dari rangkaian kekerasan yang dialami. Hingga saat ini, tidak 
ada perbaikan yang signifikan yang dirasakan oleh komunitas 
JAI, berbagai aksi penyerangan justru dilakukan oleh berbagai 
elemen masyarakat dan didukung oleh aparat di tingkat dusun, 
desa, hingga aparat keamanan. Negara, dalam hal ini aparat 
penegak hukum justru menjadi elemen yang mendukung 
adanya aksi kekerasan dan penyerangan, bahkan melakukan 
pembiaran terhadap aksi-aksi tersebut, dengan tidak adanya 
proses hukum bagi pelaku kekerasan/ penyerangan. Tidak 
sedikit dari komunitas JAI yang kehilangan hak-hak dasar 
mereka sebagai warga negara Indonesia.

Ragam permasalahan dialami oleh warga JAI yang 
terpaksa mengungsi di Transito maupun di Praya. Tidak 
ada solusi komprehensif jangka panjang terhadap mereka 
sejak bertahun-tahun. Geliat penyelesaian permasalahan 
beberapa tahun terakhir telah memberikan perubahan 
pada pelayanan publik, namun tetap menjadikan mereka 
pada situasi rentan dan tidak aman. Transito yang awalnya 
tempat sementara seakan menjadi tempat tinggal utama 
yang mau tidak mau harus dijalani.
 
Dengan melakukan melakukan beberapa penelitian dan 
pemetaan situasi komunitas JAI di Lombok ini, dokumen ini 
mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan proses pemulihan 
korban JAI di Transito dan Praya yang telah dijalankan, sekaligus 
arah kebijakan yang harus dilakukan segera untuk mengatasi 
tantangan dan kendala yang saat ini muncul. Setidaknya, yang 
mendesak saat ini adalah memastikan kehidupan yang layak 
bagi pengungsi JAI di Transito dan Praya dengan layanan sosial 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pengungsi akibat 
konflik yang mereka alami dan selama di pengungsian.  
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Dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang 
telah dialami oleh komunitas JAI di Nusa Tenggara 
Barat, berikut kami identifikasi beberapa hal terkait 
dengan proses pemulihan dan reparasi hak-hak korban, 
dimulai dengan pemenuhan atas hak-hak dasar sampai 
dengan melakukan secara intensif proses reparasi 
yang lebih komprehensif. Beberapa alternatif terkait 
hal pemulihan dan reparasi hak-hak korban yang akan 
dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Strategi Proses 
Pemulihan dan
Reparasi
Hak-Hak Korban
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Strategi Proses 
Pemulihan dan
Reparasi
Hak-Hak Korban

1. Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal

Setelah melakukan peninjauan dan penelitian, baik di Nusa 
Tenggara Barat maupun di Jakarta, terdapat beberapa opsi 
penyelesaian tempat tinggal ini yang telah muncul selama ini, 
yaitu: 

a. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan hal utama yang dapat dilakukan 
untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan 
hak atas tempat tinggal. Sama halnya dengan hak-hak 
lainnya, hak atas tempat tinggal juga sudah menjadi 
instrumen kebijakan yang tertera di dalam Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 (H) Ayat (1), bahwa setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan linkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, kami mencatat terdapat beberapa tantangan dan 
resiko jika transmigrasi ini dilakukan, di antaranya; jatah 
transmigran untuk daerah NTB hanya sekitar 5 – 10 Kartu 
Keluarga (KK); daerah tujuan pun kerap mempertimbangkan 
faktor-faktor seperti; agama, umur, dan keterampilan; kondisi 
pulau tujuan transmigrasi (lokal) tidak memungkinkan 
karena tidak adanya sumber kehidupan dan sosial; dan yang 
terpenting adalah solusi ini bukan merupakan solusi yang 
diharapkan oleh para pengungsi korban dari JAI. Lebih dari 
itu, tidak ada pula jaminan keamanan dan keselamatan bagi 
pengungsi bila dipindahkan ke daerah lain. 

Tantangan juga muncul dari proses transmigrasi tersebut. 
Untuk mewujudkan proses transmigrasi ini, beberapa hal 
harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti; 
Pemda dan Bupati harus berkoordinasi dengan Pemerintah 
Pusat terkait dengan lokasi tujuan transmigrasi; membuat 
memorandum of understanding (MoU) antargubernur 
daerah tujuan; naskah kerjasama Bupati dari daerah 
asal dengan Bupati daerah tujuan dengan diketahui oleh 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). 
Selain itu, pemerintah pusat, dalam hal ini Kantor Staf 
Presiden (KSP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 
(Komnas HAM RI) juga diharapkan dapat berperan untuk 

T
A
N
T
A
N
G
A
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memfasilitasi Pemda dengan Kementerian PDT, serta 
memastikan adanya MoU antar Gubernur dan kerjasama 
antar Bupati melalui pengawasan yang intensif. Meskipun 
berat dan pada dasarnya bukan alternatif solutif, solusi 
ini sempat disampaikan oleh pemangku kewajiban dalam 
menyelesaikan pengungsi yang masih berada di Mataram 
dan Praya, Nusa Tenggara Barat, ini. 

b) Rumah Murah Bersubsidi; 

Opsi lain yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat dan 
Daerah selain transmigrasi adalah rumah murah bersubsidi. 
Opsi ini ditujukan untuk menyebar para pengungsi 
Ahmadyiah di sejumlah titik perumahan yang ada di NTB. 
Bagi warga JAI sendiri, pilihan ini cukup memadai, meskipun 
akan terkendala pada pelaksanaan ibadat tertentu seperti 
salat Jumat. Beberapa tantangan untuk merealisasikan opsi 
ini di antaranya adalah warga JAI Transito masih memiliki 
trauma psikologis jika mereka dipindahkan secara menyebar, 
sehingga pengamanan dan keamanan bagi warga JAI ini 
menjadi perhatian penting. Selain itu, lokasi yang dipilih 
hendaknya pemukiman yang ramai agar mudah mencari 
mata pencaharian atau pekerjaan di tempat baru tersebut. 
Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah ketika rumah 
bersudsidi ini masih membebakan biaya bulanan yang harus 
dibayarkan, mengingat penghidupan selama ini pun kurang 
memadai. Terakhir, keberadaan rumah yang tidak layak huni 
dan membutuhkan waktu 26 tahun untuk menyelesaikan 
pembangunan hingga tuntas. 

Memberikan rumah murah bersubsidi ini bertujuan agar 
warga JAI mendapat tempat tinggal yang layak dengan harga 
murah. Seperti yang juga tertera di dalam Undang-Undang 
No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 
mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. 
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warga JAI mendapat tempat 
tinggal yang layak dengan 
harga murah.
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Untuk mewujudkan rumah murah bersubsidi ini, pemerintah 
daerah harus melakukan beberapa hal, seperti inventarisasi 
titik-titik lokasi perumahan bersubsidi di sekitar kota 
Mataram, memastikan keberadaan rumah yang tidak layak 
huni (RTLH) sebanyak 248.000 unit, tindak lanjut antara 
pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengenai 
ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pengadaan 
rumah bersubsidi. Selain itu, KSP dan Komnas HAM juga 
diharapkan dapat membuka ruang untuk berbagi antara 
Pemerintah Pusat dan provinsi untuk membantu warga JAI. 

c) Rusunawa

Rusunawa adalah salah satu opsi yang sempat disampaikan 
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Provinsi NTB untuk memindahkan pengungsi Ahmadiyah di 
Transito saat ini. Tantangan dan resiko diantaranya sudah 
ada komitmen dari Kesbangpol membuat Rusunawa untuk 
warga JAI, namun sifatnya adalah sewa, tetapi dengan harga 
sewa yang murah, dimana biaya perawatan di subsidi oleh 
Pemerintah. Di Rusunawa NTB baru tersedia di Kota Sumbawa 
dan Praya dengan target mahasiswa (Tipe 24) dan MBR (Tipe 
36), total sebanyak 115 unit. Untuk itu, Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Disperkim) memerlukan kejelasan 
terlebih dahulu mengenai lingkup penanganan kasus warga 
JAI Transito, Disperkim. hanya membantu pengadaan, bukan 
menawarkan program; harus tersedia juga jaminan kemanan 
dari pihak pemerintah, jika warga JAI masih tidak diterima 
oleh masyarakat sekitar, maka dibutuhkan adanya kolaborasi 
lintas sector untuk menanganinya. 

Mengingat inisiasi ini yang diberikan oleh Kesbangpol, 
dalam pelaksanaannya pun akan terbentuk pada aspek 
teknis instansi mana yang akan bertindak sebagai leading 
sector, apakah Kesbangpol, Dinas Sosial atau Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Yang terpenting dari solusi ini adalah ketika opsi tersebut 
pada dasarnya tidak merupakan solusi yang baik bagi 
pengungsi JAI. Hal ini setidaknya tergambar dari solusi 
yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
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penolakan.
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terhadap komunitas Syiah Sampang yang saat ini ada 
di Rusunawa Sidoarjo. Bila solusi di Jawa Timur sendiri 
tidak memberikan dampak baik bagi komunitas tersebut, 
pertanyaannya kemudian tentu mengapa hal itu hendak 
diterapkan kembali bagi komunitas JAI yang ada di NTB. 

d) Rumah Khusus

Opsi lain yang hingga saat ini masih terhenti dan belum 
dapat direalisasikan adalah perumahan khusus yang 
diberikan kepada pengungsi JAI di Transito. Solusi ini telah 
mengerucut pada realisasi program, karena Kementerian 
PUPR, Kementerian Sosial, dan lembaga di tingkat pusat 
telah bersepakat dan bersedia menyediakan rumah yang 
dimaksud. Hanya saja, proses ini terhenti pada proses 
negosiasi akhir yang muncul di tingkat daerah, karena 
Kementerian PUPR telah menyediakan rumah sementara 
penyediaan lahan dibebankan kepada Pemerintah Daerah. 
Selain itu, yang menjadi catatan pula adalah meskipun 
demikian dipastikan bahwa kondisinya layak huni, namun 
status rumah khusus tersebut bukanlah hak milik dan hanya 
boleh menempati; tidak ada jangka waktu untuk menempati 
rumah khusus, apakah bisa menjadi rumah turun-temurun 
atau sewaktu-waktu penghuninya harus keluar. Hal ini tetap 
menjadikan pengguna rumah tersebut dalam kondisi rentan; 

Untuk itu, realisasi opsi ini harus dilakukan dengan seksama 
dan hati-hati, yaitu memastikan bahwa adanya kepastian 
bagi penghuni untuk dapat menempati rumah tersebut 
dengan jangka waktu tertentu. Pemerintah dapat membuat 
kebijakan misalnya dengan membuat perjanjian kontrak 
dalam jangka waktu tertentu dan sekaligus menegaskan 
bahwa rumah tersebut bukan hak milik. 

Untuk mewujudkan rumah khusus ini, Kementerian PUPR 
melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan 
akan membangunkan rumah, Pemerintah Kota/Kabupaten 
atau Provinsi menyediakan lahan. Saat ini rumah khusus di 
Nusa Tenggara Barat baru tersedia di tiga lokasi sebanyak 
3.000 unit, berada di kawasan pesisir (nelayan) Lombok 
Timur bagian Selatan. Adanya kebijakan yang memang 

Statusnya bukan 
Hak milik.

Tidak ada 
jangka waktu 
menempati.

Perjanjian untuk 
lama waktu 
menempati.

Rumah khusus yang tersedia 
ada di tiga lokasi, sebanyak 
3000 unit
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sudah dimiliki oleh Kementerian PUPR ini memudahkan bagi 
pemerintah untuk memberikan solusi bagi pengungsi JAI di 
daerah tersebut. 

e) Menetap di Transito 

Opsi terakhir yang ada hingga saat ini adalah menetap di 
Transito dengan perbaikan dan renovasi atau bahkan menjadi 
milik bagi pengungsi. Yang menjadi peluang dari opsi ini 
adalah bahwa pengungsi sudah merasa nyaman dan aman 
di lokasi tersebut, sudah bisa berbaur dan mencari pekerjaan 
atau mata pencarian lain. Tantangannya tentu pada situasi 
saat ini yang tidak memadai bagi pengungsi, dengan kondisi 
yang memprihatinkan dan tidak layak sebagai tempat 
tinggal. Tantangan lain yang ada adalah terkait dengan 
kepemilikan bangunan Transito sendiri yang merupakan 
milik dari Kementerian Ketenegakerjaan dan Transmigrasi. 
Hal ini berarti, dibutuhkan kesediaan Kemenakertrans untuk 
mengalihfungsikan atau menghibahkan Transito menjadi 
milik JAI atau dipindahtangankan melalui prosedur jual 
beli, yang harus dikomunikasikan dengan Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemda dan 
Disperkim setempat untuk memberikan status kepemilikan 
Transito ini di antaranya: mengalihfungsikan Transito 
secara permanen melalui penghibahan atau jual dari asset 
Disnakertrans kepada warga JAI; penyusunan proposal 
dan naskah pengajuan hibah dan/atau jual beli. Bila jual 
beli yang kemudian dipilih, maka diperlukan pembiayaan 
untuk merealisasikan proses jual beli tersebut. Peran serta 
pemerintah pusat yang diantaranya: KSP memastikan proses 
tersebut berjalan, Kementerian PUPR yang merealisasikan 
pembangunan perumahan atau renovasi total Transito, dan 
Komnas HAM yang terus menerus mengkoordinasikan 
antarpihak pemangku kewajiban. KSP dan Komnas juga 
diharapkan dapat melakukan fasilitasi pertemuan antara 
Pemda dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, serta memastikan adanya 
MoU antar Gubernur dan kerjasama antar Bupati melalui 
pengawasan yang intensif.

Renovasi rumah tidak layak

Dialihfungsikan

Penyusuan proposal hibah

Dihibahkan

TANTANGAN
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Memberikan KIS dan KIP 
kepada para pengungsi JAI

Pendataan ulang

Pengawasan layanan

2. Pemenuhan Hak  Atas Pelayanan Publik

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak 
dasar kelompok minoritas adalah terkait dengan akses layanan 
sosial yang disediakan oleh Negara. Apalagi, bagi kelompok 
minoritas yang berada pada situasi pengungsian seperti 
Ahmadiyah di Transito ataupun di Praya. Di antara upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah sejauh ini adalah memberikan 
layanan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) kepada para pengungsi JAI di NTB. Hal 
ini sepatutnya dilakukan dengan pelbagai landasan normatif 
yang tercantum pemenuhan hak-hak atas kesehatan di dalam 
UUD 1945 Pasal 28 (H) dan Pasal 34, UU No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 (1) dan Pasal 
52, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), dan terkait dengan hak atas pendidikan 
juga tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28C dan Pasal 31.

Hingga saat ini (Agustus 2018), sejumlah pengungsi belum 
sepenuhnya mendapatkan layanan KIS ataupun KIP. Hal ini 
memang secara gradual dilakukan dengan terlebih dahulu 
memberikan KTP kepada pengungsi. Saat ini semua pengungsi 
di Transito atau di Praya telah mendapatkan KTP sebagai 
dasar pemberian layanan-layanan sosial. Dengan adanya KTP 
tersebut, realisasi program KIS dan KIP ini perlu dilanjutkan 
dengan melakukan pendataan ulang terkait dengan identitas 
kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) dan kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian 
data kepemilikan KIS oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan KIP 
oleh Dinas Pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Realisasi ini 
juga penting untuk dikoordinasikan melalui Pemerintah dan 
atau lembaga independen di tingkat pusat (dalam hal ini KSP, 
Kemendiknas dan Komnas HAM) sekaligus pula melakukan 
pemantauan atau pengawasan baik langsung maupun tidak 
untuk memastikan layanan tersebut direalisasikan.
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Persyaratan yang 
berat

Program TKI 
ditempuh melalui 

PJTKI

Pembekalan skill kerja 
dan Pelatihan

3. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan

Salah satu skil yang penting untuk diperhatikan dalam konteks 
pemenuhan hak pengungsi di Transito adalah terkait dengan 
hak atas pekerjaan bagi pengungsi yang hingga saat ini 
menjadi tantangan yang cukup serius. Hal ini berangkat dari 
situasi dan wilayah baru yang dialami oleh para pengungsi, 
sehingga mengharuskan mereka untuk berusaha secara mandiri 
mendapatkan sumber pemasukan sehari-hari. Hingga saat ini, 
Pemerintah memberikan pembekalan skill kerja dan penyediaan 
lapangan kerja melalui pelatihan produktivitas dan padat karya. 

Namun demikian, program ini menghadapi tantangan 
dan kendala yang harus diselesaikan, di antaranya adalah 
persyaratan yang cukup berat dari segi keterampilan yang 
harus dimiliki oleh pengungsi, sementara kehidupan di 
Transito sendiri memang tidak mendukung bagi pengungsi 
untuk mendapatkan keterampilan dasar tersebut. 

Selain itu, terdapat program TKI atau pekerja migran yang 
prosedurnya ditempuh melalui Perusahaan Jasa Tenaga 
Kerja Indonesia (PJTKI) yang tidak sepenuhnya diminati 
oleh pengungsi karena harus keluar negeri. Dalam hal ini, 
upaya serius untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi 
pengungsi di Transito maupun pembekalan untuk kehidupan 
yang lebih baik ketika para pengungsi telah berpindah ke 
hunian yang lebih layak adalah meningkatkan kegiatan-
kegiatan pelatihan dan keterampilan usaha atau bisnis 
bagi pengungsi. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama dan 
koordinasi di antara pihak pemangku kewajiban, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah. 

TANTANGAN
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4. Pemenuhan Hak Atas Aset-Aset Warga JAI Transito 
yang ada di Ketapang

Salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang, termasuk 
pengungsi di Transito, adalah hak atas properti. Sebagaimana 
diketahui, pengusiran para pengungsi dari tempat tinggal 
mereka telah menyebabkan lahan atau properti yang 
ditinggalkan tidak terurus dan ditinggalkan begitu saja. Belum 
ada proses yang pasti terkait dengan properti yang ditinggalkan, 
termasuk lahan. Pengembalian hak atas aset-aset warga JAI 
Transito yang ada di Ketapang memiliki tantangannya tersendiri 
di antaranya karena warga JAI di Transito belum memperoleh 
kejelasan mengenai aset-asetnya yang ada di Ketapang, seperti 
sawah dan barang tidak bergerak lainnya. 

Untuk memulai hal tersebut, penting bagi Pemerintah Daerah 
untuk memastikan lahan-lahan dan properti yang ditinggalkan 
oleh warga ketika terjadi pengusiran. Hal ini menjadi dasar 
bagi pemerintah untuk menawarkan alternatif solusi bagi 
warga apakah harta tersebut akan disimpan, dijual, atau 
disewakan. Memastikan kejelasan (sertifikat) tanah, misalnya, 
adalah tahapan awal yang harus dilakukan untuk memberikan 
kepastian aset-aset warga JAI yang ada di Ketapang. 

Warga tidak mengetahui 
kejelasan aset-asetnya



Strategi Penanganan Proses Pemulihan dan Reparasi Hak-Hak Korban 
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Transito dan Praya Nusa Tenggara Barat (NTB) 

19

Foto satu keluarga warga JAI berlatar rumahnya yang dirusak.

foto oleh Tsering D. Gurung 
sumber: vice.com
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Kekerasan, pengusiran, dan konflik yang dialami oleh 
warga JAI di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 
2 dekade terakhir telah memberikan dampak serius 
pada psikologi warga JAI di daerah tersebut. Situasi 
yang aman di pengungsian belum pula memperbaiki 
taraf kehidupan para warga JAI di Mataram dan Praya. 
Sebaliknya, trauma yang dialami warga JAI tersebut 
menyisakan kehidupan yang selalu dihantui ketakutan. 
Upaya pemulihan psikologis tersebut menjadi tantangan 
yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, termasuk pula 
jaminan hak atas beragama atau berkeyakinan yang 
dianut oleh para jemaat. 

Pemenuhan Hak 
Dasar Keagamaan, 
Pencegahan 
Kekerasan, 
dan Rasa Aman 
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Pemenuhan Hak 
Dasar Keagamaan, 
Pencegahan 
Kekerasan, 
dan Rasa Aman 

Memaksakan solusi perpindahan ke Sunni jelas bukan merupakan 
pilihan yang sesuai dengan Konstitusi ataupun peraturan perundang-
undangan. Para pengungsi Ahmadiyah memiliki hak setara dengan 
warga negara lain, sehingga keharusan negara untuk memastikan 
hak-hak itu bisa terpenuhi dan dijamin secara utuh. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah dengan 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penanganan JAI NTB 
melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 
Salah satu kerangka hukum yang dapat digunakan dalam 
penangaan konflik sosial adalah dengan mengacu pada UU 
Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). UU ini bahkan telah 
memiliki peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah 
No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. UU ini 
menaungi konflik sosial, termasuk berdasarkan agama, mulai dari 
pencegahan, penanganan, dan pemulihan. 

Secara praktik, UU dan peraturan turunannya telah menyediakan 
perangkat operasional, di antaranya adalah membentuk Tim 
Terpadu PKS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, di bawah 
koordinasi atau pengarahan Dirjen. Politik dan Pemerintahan 
Umum, Kemendagri. Tim ini dimungkinkan untuk dirumuskan, 
bahkan dengan anggaran yang dapat disediakan melalui APBN, 
APBD provinsi, dan ABPD Kabupaten/Kota. Ketidaan kerangka 
hukum seharusnya dapat disiasati oleh Pemda dengan membentuk 
Tim Terpadu tersebut dan menjadi pusat koordinasi bagaimana 
pemulihan bagi warga JAI dapat diselesaikan. 

Tim Terpadu Penanganan 
Konflik Sosial

Menjadi pusat koordinasi untuk 
pemulihan bagi warga JAI
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Terkait dengan hal ini, adalah penting bagi pemerintah tingkat 
Provinsi pada dasarnya dapat membentuk Tim terpadu penanganan 
pasca konflik untuk mengatasi permasalahan yang ada di Lombok, 
dengan membuat rencana aksi terpadu, berikut anggaran dan 
pembiayaan, serta tanggungjawab setiap kementerian dan dinas 
terkait, dengan koordinasi melalui Dirjen. Politik dan Pemerintahan 
Umum, Kemendagri, dengan beberapa isu krusial: 

1. Pemetaan situasi dan solusi-solusi yang lebih permanen 
terhadap pengungsi Ahmadiyah di Transito dan Praya;

2. Membangun komitmen pemerintah daerah dan 
pusat untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi 
Ahmadiyah di Transito dan Praya. 

3. Perumusan benchmark terkait penanganan konflik 
dan penyelesaiannya untuk mengukur kemajuan dan 
perubahan situasi dari rencana awal; 

4. Merumuskan kerangka aksi terpadu yang disetujui oleh 
pemerintah pusat dan daerah, termasuk pula menjamin 
hak atas rasa aman bagi pengungsi ketika mereka 
berpindah hunian ke daerah yang disepakati. 

5. Penyusunan anggaran pemulihan sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan korban; 

6. Perumusan kebijakan nasional dan daerah yang 
mendukung proses pemulihan; 

7. Pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kerangka kerja 
aksi dan evaluasi capaian.

1 

7 

3

5

2 

4 

6 
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Setelah aksi penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang, 
Jawa Timur pada tahun 2011 dan 2012 yang mengakibatkan puluhan 
rumah terbakar, terluka dan satu orang meninggal dunia, komunitas 
Syiah terpaksa untuk mengungsi di Rusunawa Puspo Agro, Jemundo, 
Sidoarjo sejak tanggal 20 Juni 2013. Mereka terpaksa tinggal di 
pengungsian karena diusir dari kampung halamannya sendiri. 
Sebelumnya, mereka mengungsi di Gedung Olah Raga (GOR) 
Sampang, akan tetapi dipindahkan secara paksa ke Rusunawa oleh 
aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Sampang dan Provinsi 
Jawa Timur. Sejak saat itu, hingga saat ini, tidak banyak perubahan 
situasi yang dialami oleh komunitas Syiah di Sampang.

Dalam pemetaan situasi yang dialami komunitas Syiah Sampang di 
Rusunawa, Sidoarjo, Jawa Timur, ini, dokumen ini mengarahkan pada 
dua alternatif penyelesaian pengungsi dengan prioritas jangka pendek 
dan jangka panjang. Prioritas jangka pendek adalah terkait dengan 
penyelesaian dan pemenuhan hak-hak dasar yang mendesak bagi 
komunitas Syiah Sampang di Rusunawa, sementara penyelesaian 
jangka panjang adalah pemulihan hak-hak korban yang terlanggar 
akibat konflik yang terjadi di Sampang, Jawa Timur. 

Sumber: ANTARA/Saiful Bahri
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Hingga saat ini, permasalahan Syiah Sampang di 
Rusunawa telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Ada beberapa 
tahapan proses yang dapat dikatakan telah berhasil 
dilakukan, meskipun penyelesaian jangka panjang masih 
membutuhkan waktu dan kebijakan yang lebih jelas, 
konkret, dan terukur dari Pemerintah.

Pemenuhan 
Hak-hak Dasar 
Pengungsi Syiah 
Sampang 
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Pemenuhan 
Hak-hak Dasar 
Pengungsi Syiah 
Sampang 

Di antara situasi mendesak yang harus segera dilakukan 
dalam konteks penanganan Syiah Sampang adalah terkait 
dengan layanan dasar yang selama ini menjadi kebutuhan 
sehari-hari para pengungsi untuk kehidupan yang layak 
sembari menunggu kebijakan jangka panjang yang disiapkan. 
Artinya, kebijakan jangka pendek harus ditempatkan oleh 
Pemerintah (pusat dan daerah) sebagai suatu alternatif 
sementara untuk mengatasi permasalahan yang selama ini 
muncul di antara komunitas Syiah Sampang di Rununawa.

1. Percepatan Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan adalah salah satu  instrumen kebijakan 
yang mendasari dan mewujudkan hak atas pelayanan 
publik. Pemerintah Pusat bekerjasama dengan pemerintah 
daerah telah mendorong proses pemenuhan hak-hak 
layanan publik tersebut dimulai melalui penerbitan 
identitas kependudukan (kartu tanda  penduduk, KTP) dan 
kartu keluarga (KK). Penerbitan KTP ini dilakukan dengan 
tetap menggunakan alamat Sampang sebagai asal para 
pengungsi, dengan kebijakan merata yang diberikan kepada 
seluruh warga Sampang yang belum memiliki KTP dan KK. 

Realisasi KTP sudah mencapai 95% dari semua warga 
Syiah Sampang. Pelaksanaannya perlu dilanjutkan dengan 
skema kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sampang, 
pihak Kepolisian Sampang yang praktiknya memfasilitasi 
dan koordinasi lintas Kementerian, Kesbangpol Sampang 
yang berfungsi untuk memfasilitasi diskusi antara warga 
Syiah dengan pemerintah Kabupaten, dan warga Syiah yang 
dikoordinasikan oleh salah seorang anggota komunitas. 

Hal mendesak lainnya adalah terkait dengan akte kelahiran 
anak-anak komunitas Syiah Sampang. Masih terdapat anak-
anak yang belum mendapatkan akta kelahiran, sehingga 
menghalangi mereka untuk mengakses layanan publik yang 
disediakan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun layanan 
lainnya.  Hal ini setidaknya realisasi dari Undang-Undang 
No. 23 tahun 2002, Pasal 27 (1) tentang Perlindungan 
Anak, dimana identitas diri setiap anak harus diberikan 
sejak kelahirannya. 

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Keluarga (KK)

Akte Kelahiran
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KTP menjadi dasar bagi Pemerintah untuk memberikan 
layanan publik lainnya, seperti penerbitan BPJS. Pada 
tahun 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah 
memberikan BPJS ke sejumlah pengungsi Sampang, 
meskipun masih terbatas pada 65 dari 346 orang. 

Untuk merealisasikan program ini secara penuh, Pemda 
seharusnya berkoordinasi dengan instansi BPJS sendiri 
maupun kedinasan yang terkait. 

Terkait dengan layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
hingga saat ini masih terus dalam proses realisasi. Untuk 
memastikan hal tersebut, Pemda dan Diknas Pendidikan 

harus segera melakukan pendataan anak-
anak komunitas Syiah Sampang di Rusunawa 
dan memberikan layanan tersebut sesuai 
dengan tingkatan pendidikan. 

Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat 
dan Daerah saat ini terhadap komunitas Syiah Sampang 
dan sekaligus pula warga Sampang adalah penerbitan 
Surat Nikah. Hal ini pula yang mendorong Pemda untuk 
menerbitkan KTP, karena tanpa adanya KTP penerbitan 
surat nikah ini tidak memungkinkan. Saat ini, pernikahan 
warga Syiah sudah dapat dicatat di KUA, sementara 

yang sebelumnya sudah melaksanakan 
pernikahan diberikan kartu nikah melalui 
Pengadilan Agama Sampang dengan 
prosedur isbat nikah. Hingga Maret 2018, 
telah dilaksanakan isbat nikah dengan 
jumlah sebanyak 26 Kartu Keluarga. 

Dalam proses ini, kerjasama antara warga Syiah dan 
fasilitasi oleh Pemerintah Pusat (KSP) menjadi signifikan, 
selain dari dukungan pelbagai pihak seperti Pengadilan 
Agama, KUA, dan masyarakat sipil. 

BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Buku Nikah

346 Orang

65 Orang
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2. Pembuatan Akta Tanah

Salah satu kekhawatiran warga Syiah Sampang yang 
mengungsi adalah kejelasan dari status tanah atau properti 
yang mereka tinggalkan. Meskipun pilihan untuk kembali 
harus mengikuti proses rekonsiliasi di antara kelompok 
dengan memastikan keamanan warga Syiah yang hendak 
kembali ke Sampang, status tanah yang ditinggalkan 
nyatanya tidak memiliki kejelasan hukum. Tidak hanya itu, 
permasalahan di Sampang pun demikian, sebagian tanah 
yang ditempati warga ternyata tidak memiliki Sertifikat. 
Mencegah terjadinya permasalahan terhadap tanah yang 
ditinggalkan, Pemerintah sendiri telah mengupayakan 
penerbitan sertifikat terhadap sejumlah tanah milik 
pengungsi Syiah Sampang dan sekaligus pula warga 
yang ada di Sampang. Pemerintah pusat berjanji akan 
menyelesaikan proses ini hingga akhir tahun 2018. 

3. Jatah Hidup (JADUP) dan Hak Memperoleh 
Pekerjaan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan 
anggaran untuk memberikan penghidupan kepada warga 
Syiah di Rusunawa. Hal ini ditegaskan melalui Surat 
Keputusan Gubernur tentang Penanganan Darurat, 
Penyelamatan dan Perlindungan Konflik Sosial Pengungsi 
Kabupaten Sampang (188/539/KPTS/013/2013). 
Meskipun tidak ada jaminan keberlangsungan jatah hidup 
ini diberikan, hal ini dapat membantu kehidupan sehari-hari 
warga Syiah Sampang di pengungsian.  

Informasi terakhir, Pemerintah akan menghentikan jatah 
hidup tersebut, sehingga perlu dipikirikan bagaimana tindak 
lanjut dari kehidupan warga yang ada di Rusunawa saat ini. 
Tentu hal tersebut berkaitan dengan hak atas pekerjaan 
yang layak serta peningkatan keahlian yang dapat diberikan 
oleh Pemda kepada pengungsi. 

Setelah warga Syiah menjadi pengungsi, selain kehilangan 
barang dan aset berharga, mereka juga kehilangan 
pekerjaannya. Selama di pengungsian, mereka juga tidak 
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pernah mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja/
wirausaha sebagaimana dilaporkan oleh Pemprov. Proposal 
terkait dengan bantuan-bantuan berupa barang-barang 
tersebut diajukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi 
dengan pengungsi-pengungsi lainnya. Kini warga Syiah 
Jemundo bekerja serabutan, misaknya sebagai pengupas 
kelapa yang sudah berlangsung sejak 2014. Selain itu 
sebagian dari mereka bekerja sebagai kuli bangunan, 
berdagang dan sebagainya. 

Beberapa kegiatan kunci yang diharapkan dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah dengan 
memberikan pelatihan dan keterampilan serta modal 
usaha. Sebagaimana juga sempat dijelaskan oleh Kepala 
Biro Kesra Pemprov Jatim bahwa Pemprov memberikan 
bahan-bahan untuk berdagang dan bekerja berupa; 20 
gerobak, beberapa kompor, perlengkapan memasak dan 
lainnya. Pemprov Jatim juga harus memastikan warga 
Syiah Sampang mendapatkan pekerjaan yang layak dan 
memberikan pelatihan kerja.
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Warga Syiah sementara tinggal di rusunawa yang disediakan pemerintah

Sumber: ANTARA/Umarul Faruq
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Solusi jangka panjang penting untuk direncanakan oleh 
Pemerintah Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. 
Setidaknya, hingga saat ini, terdapat tiga opsi tentang 
solusi tempat tinggal bagi pengungsi Syiah Sampang, 
yaitu: dikembalikan ke Sampang, direlokasi sementara 
sambil menunggu rekonsiliasi, serta relokasi permanen.  

Solusi 
Jangka Panjang  
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Solusi 
Jangka Panjang  

Ragam solusi ini memiliki tantangan dan kendala masing-masing, 
misalnya, untuk kembali ke Sampang perlu dipikirkan tentang 
penolakan sebagian kecil warga hingga saat ini dan munculnya 
potensi kekerasan lanjutan. Meskipun, pemulangan dapat dilakukan 
secara gradual, dengan memastikan individu-individu yang hendak 
pulang ke Sampang adalah yang tidak begitu mendapatkan resistensi 
dari warga sekitar. 

Hubungan keluarga di antara pengungsi dan warga Sampang 
menjadi modalitas utama melakukan rekonsiliasi di antara mereka. 
Untuk itu, hal paling penting dilakukan oleh Pemerintah – dan 
bersama-sama dengan Komnas HAM dan/atau KSP – adalah 
memastikan pilihan-pilihan setiap warga sesuai dengan kehendak 

pribadi masing-masing. Pendataan ini penting 
untuk mendorong proses pengembalian warga ke 
tempat asalnya, namun tetap memikirkan dampak 
dari pemulangan itu. 

Program relokasi ke Sampang ini dibutuhkan kerjasama dan koordinasi 
dengan seluruh jaringan dan pemangku kepentingan lainnya, 
termasuk mengokohkan komitmen para tokoh agama yang ada di 
Sampang. Kerjasama jaringan dapat terus terpelihara dan diperkuat 
karena berhadapan dengan masyarakat yang seringkali terlau mudah 
terprovokasi. Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Pemkab. Sampang, 
termasuk pula Kesbangpol di tingkat Provinsi dan Kabupaten, 
Kepolisian, dan jaringan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil 
menjadi penting untuk mendorong dialog terus-menerus di antara 
warga Syiah yang ada di pengungsian dan warga Sampang. Tantangan 
lain juga adalah memastikan bahwa pengungsi Syiah Sampang dapat 
menerima apapun opsi yang akhirnya dihasilkan dari proses penjajakan 
di Rusunawa dan ikut mendukung proses rekonsiliasi untuk semua 
pengungsi pada masa yang akan datang. 

Sementara alternatif kedua adalah penyediaan lahan baru bagi warga 
Sampang yang ada di Rusunawa. Pada tahun 2017 awal, Pemerintah 
Provinsi melalui Kesbangpol Provinsi sempat mengeluarkan wacana 
untuk memindahkan warga Syiah ke tempat baru. Meskipun, pada 
akhirnya, gagasan ini juga belum terealisasi. Informasi yang didapatkan, 
Pemprov. Jawa Timur telah menyediakan lahan di Menganti, 
perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Lahan atau rumah tersebut 
akan dibeli oleh Pemprov yang selanjutnya akan dihibahkan kepada 
pengungsi. Hanya saja, alasan belum adanya kerangka hukum terkait 
realisasi rencana kebijakan tersebut menjadi sebab kemandegannya. 

Mengembalikan warga syiah 
kebali ke Sampang

Menyediakan lahan baru 
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Warga Syiah Sampang di Rusunawa bertekad untuk 
kembali ke Sampang. Penolakan dan potensi konflik 
tetap ada. Peluang untuk rekonsiliasi alamiah dapat 
terjadi dengan terus membangun komunikasi dan 
dialog di antara warga Syiah yang ada di pengungsian 
dengan warga Sampang.

Arah Kebijakan 
Rekonsiliasi dan 
Reintegrasi Sosial  
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Arah Kebijakan 
Rekonsiliasi dan 
Reintegrasi Sosial  

Tali kekeluargaan menjadi modalitas penting realisasi rencana tersebut. 
Upaya rekonsiliasi ini telah dilakukan, meskipun belum terintegrasi dan 
sistematis. Reintegrasi masih dilakukan secara perseorangan, belum 
secara kolektif. Telah terjadi pula kunjungan warga dari Kecamatan 
Omben dan Karang Penang ke tempat pengungsian.

Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat seharusnya melihat ini 
sebagai sebuah peluang yang harus dilanjutkan. Perlu membuat skema 
yang tegas dan jelas tentang proses rekonsiliasi konflik di antara dua 
komunitas dan membangun skema penyelesaian konflik yang lebih 
permanen. Inisiasi ini telah dilakukan oleh Bakesbangpol Jawa Timur 
beberapa kali, di antaranya dengan melakukan pertemuan dengan 
para Kyai/Ulama Madura di Sampang, Pamekasan, dan Binda, Jatim. 
Tujuannya adalah untuk meyakinkan pemulangan para pengungsi 
ke Sampang. Inisiasi ini menjadi berat ketika permintaan para tokoh 
agama di Sampang meminta warga Syiah untuk kembali ke Sunni dan 
disekolahkan di lembaga pendidikan pesantren yang ada di Sampang. 

Di tengah perbedaan pandangan dan situasi yang berlangsung, 
pemetaan dan observasi secara obyektif terhadap situasi di Sampang 
dan pengungsi Syiah di Rusunawa sendiri merupakan suatu keharusan 
yang harus dilakukan. Langkah awal ini untuk melihat peluang 
reintegrasi alamiah setiap pengungsi, sesuai dengan kehendak 
individu masing-masing, tanpa memberikan dampak konflik di tengah 
masyarakat. Perencaan yang jelas, dengan target, aktifitas, dan sasaran 
yang konkret merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh 
untuk mendorong rekonsiliasi ini. Hal ini baik dengan skema kegiatan 
formal maupun kulturan yang dimiliki oleh warga Sampang, dengan 
ikatan kekeluargaan yang mereka miliki.

Rekonsilisasi 

Membuat Skema

Pemetaan dan Observasi
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Rekomendasi 3

Strategi Penanganan Proses Pemulihan  
dan Reparasi Hak-Hak Korban

EKS GAFATAR 
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Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah sebuah 
organisasi yang sempat muncul dan akhirnya 
dibubarkan sendiri oleh anggotanya pada tahun 2015. 
Kelompok ini memiliki pandangan hidup bersama yang 
diwujudkan melalui suatu organisasi bernama Gafatar.

Latar 
Belakang 
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Latar 
Belakang 

Sebelumnya, beberapa anggota organisasi ini pernah beririsan dengan 
gerakan keagamaan baru (new religious movement) yang dipimpin oleh 
Ahmad Musoddeq dalam gerakan Millah Abraham. Setelah dinyatakan 
sesat oleh MUI (setidaknya Millah Abraham difatwa sesat oleh MPU 
Aceh melalui Fatwa No. 1 Tahun 2015, MUI Kalimantan Barat melalui 
Fatwa No. 01/MUI-Kalbar/I/2016, Fatwa MUI Pusat yang dikeluarkan 
oleh MUI No. 6 Tahun 2016), sejumlah pengikut Millah Abraham 
kemudian mendirikan Gafatar sebagai organisasi kemasyarakatan 
(ormas). Untuk mencari wilayah yang dapat mendukung cita-cita 
bersama anggotanya, kelompok Gafatar memilih pulau Kalimantan 
sebagai wilayah gerakannya yang lebih banyak berfokus pada pertanian 
organik dan pembangunan ekonomi kerakyatan lainnya. 

Pada Januari 2016, terjadi penyerangan besar-besar oleh arus massa 
yang tidak menyetujui keberadaan Gafatar. Terjadi pengusiran ribuan 
anggota Gafatar dan tercatat sekitar 8 ribu pengikut organisasi ini dari 
pulau Kalimantan. Lahan dan rumah mereka dibakar, dihancurkan, dan 
semua aset yang ada dihancurkan oleh kelompok massa penyerang. 
Tidak ada pengamanan atau pencegahan sama sekali terhadap aksi 
tersebut, bahkan Pemerintah terlibat aktif dalam pemulangan sebagai 
respon terhadap situasi darurat. Sayangnya, tidak ada upaya tindak 
lanjut untuk menangani kasus ini secara serius, meskipun ribuan orang 
telah menjadi korban penyerangan dan kekerasan. 

Walaupun organisasi ini sudah dibubarkan, hingga saat ini berbagai 
penolakan dan ujaran kebencian masih kerap dialami oleh kelompok 
Eks Gafatar. Sejak kejadian dan beberapa peristiwa yang menimpa 
kelompok Eks Gafatar tersebut, kini individu-individu tersebut sudah 
tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Setelah melakukan beberapa 
penelitian dan pemetaan kasus yang dialami oleh Eks Gafatar ini, 
setidaknya kami mulai mendokumentasikan dan memilah apa-apa 
saja yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemulihan atau 
reparasi atas korban Eks Gafatar.
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Dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang 
telah dialami oleh kelompok Eks Gafatar, terdapat 
beberapa peluang yang dapat dilakukan untuk 
proses pemulihan dan reparasi hak-hak korban yang 
akan dijabarkan secara lebih komprehensif dalam 
beberapa poin di bawah ini.

Strategi Proses 
Pemulihan 
Hak-Hak Korban 
Eks-Gafatar  
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1. Putusan Mahkamah Agung terkait Kasus Makar

Salah satu tuduhan yang disematkan kepada kelompok Gafatar, 
bahkan hingga saat ini, bahwa Gafatar adalah gerakan makar 
yang hendak mendirikan negara sendiri. Tuduhan ini berangkat 
dari pelbagai alasan, mulai dari penyebutan nama organisasi 
dan struktur, latar belakang beberapa tokoh pendiri organisasi, 
hingga kecenderungan kelompok ini untuk hidup dalam suatu 
lingkungan tersendiri di Kalimantan. Dengan pelbagai asumsi 
yang diberikan kepada kelompok ini, opini publik kemudian 
mengarah pada kesimpulan kelompok ini hendak mendirikan 
negara di dalam negara, dan akan ada deklarasi “Negeri Karunia 
Tuan Semesta Alam” oleh tokoh Gafatar Ahmad Mushaddeq di 
Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak tahun 
2013, Kemendagri meminta semua kantor Kesbangpol untuk 
mewaspadai dan memantau semua aktivitas ormas Gafatar, 
termasuk perintah kepada Kesbangpol daerah untuk tidak 
mengeluarkan izin kepada Gafatar. 

Atas tuduhan ini, 3 orang pimpinan eks-Gafatar dituntut atas 
tindak pidana makar di PN Jakarta Timur.  Pada awal tahun 
2017 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
untuk pidana makar terhadap tiga tokoh eks Gafatar yang 
tidak terbukti. Tidak hanya itu, tak lama setelah pengusiran 
Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan 
Kejaksaan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama terkait 
Gafatar.1  Setidaknya, SKB ini semakin memperkuat stigma 
terhadap Gafatar dan mempersulit proses pemulihannya.  

Tidak adanya pertanggungjawaban atas persekusi terhadap 
eks-Gafatar, stigma yang diterima oleh pengikut Gafatar 
sebagai kelompok radikal dan sparatis, pengukuhan stigma 
tersebut melalui SKB, serta pelabelan yang dibuat oleh media 
menjadikan pemulihan hak-hak eks-Gafatar lebih sulit. Hal ini 
semakin dipersulit oleh paradigma aparatur pemerintah dalam 
memandang eks-gafatar sebagai kelompok yang berbahaya. 

1 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 93 Tahun 2016; Nomor : KEP-043/A/JA/02/2016; dan Nomor : 223 – 865 Tahun 
2016 Tentang Perintah Dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut 
dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara Atau Dalam Bentuk 
Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran 
Pokok Agama Islam Tanggal 29 Februari 2016.

Dituntut atas tuduhan makar

Timbul stigma buruk di 
masyarakat

Dicurigai ingin mendirikan 
Negara di dalam Negara
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2. Pemulihan Nama Baik 
dan Remedi Pelanggaran Hak 

Putusan pengadilan menyatakan bahwa makar yang dilakukan 
oleh kelompok eks-Gafatar tidak terbukti. Hal ini berarti bahwa 
pelanggaran hak yang dialami oleh kelompok eks-Gafatar harus 
segera dipulihkan sebagaimana warga negara yang lain. Hal ini 
juga berarti bahwa setiap stigma atau tuduhan yang disematkan 
kepada anggota eks-Gafatar merupakan pelanggaran terhadap 
hak individu ataupun kelompok. 

Untuk menjamin hak setiap warga negara dan pemenuhan hak 
keadilan setiap orang, terutama mereka yang teridentifikasi 
sebagai pengikut eks-Gafatar, Pemerintah harus melakukan 
langkah-langkah konkret untuk memulihkan penderitaan dan 
kerugiaan yang telah dialami oleh para korban. Peluang yang 
paling terbuka untuk memberikan keadilan kepada korban adalah 
adanya Putusan Pengadilan yang menegaskan bahwa makar yang 
dilakukan oleh eks-Gafatar tidak terbukti. Hal ini berarti bahwa 
setiap tindakan dan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan 
selama ini harus pula dicabut dan/atau disesuaikan dengan 
Putusan pengadilan tersebut. Selain itu, hal penting yang juga 
menjadi catatan adalah bahwa Pemerintah harus memperbaiki 
opini selama ini muncul dan dianggap sebagai kebenaran terkait 
Gafatar sebagai kelompok sparatis. 

Tantangannya tentu adalah pada kenyataan bahwa Putusan 
pengadilan sama sekali tidak menyebutkan klausul untuk 
memulihkan setiap tindakan dan perlakuan yang telah dialami 
oleh eks-Gafatar. Hal ini membutuhkan upaya-upaya dan inisiasi 
dari Pemerintah itu sendiri sebagai bagian dari komitmen 
penghormatan terhadap rule of law dan independensi peradilan. 

Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memulihkan 
pelanggaran yang dialami pengikut eks-Gafatar di antaranya 
adalah mencabut kebijakan diskriminatif terhadap kelompok ini, di 
antaranya adalah SKB tentang Gafatar berdasarkan pada Putusan 
MA. Selain itu, Putusan MA juga penting untuk didiseminasikan 
kepada seluruh aparatur pemerintahan, penegak hukum, media, 
dan masyarakat luas untuk memulihkan nama baik mereka dan 
membenahi pandangan negatif yang selama ini muncul. 

Tuduhan-tuduhan terhadap 
warga Gafatar tidak terbukti di 

pengadilan

Mencabut kebijakan 
Diskriminatif

Mendiseminasikan hasil 
putusan MA
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Hal ini juga termasuk membuat Surat Edaran baru yang 
menegaskan Putusan MA bahwa eks-Gafatar sama sekali tidak 
terlibat dalam gerakan makar yang dituduhkan. Kemenag RI, 
Kejaksaan Agung, Kemendagri dan Komnas HAM juga penting 
untuk melakukan koordinasi di internal lembaga masing-
masing untuk agenda pencabutan SKB 3 Menteri, memfasilitasi 
eksaminasi dan diseminasi FGD putusan MA. Sementara, 
Kemenag, PKUB dan Kemendagri juga diharapkan dapat 
memfasilitasi dialog antar pimpinan dan pemuka keagamaan 
dan melakukan koordinasi di internal Kemendagri untuk agenda 
pembuatan Surat Edaran internal. Pelibatan masyarakat sipil 
dan korban dari eks-Gafatar merupakan suatu keniscayaan 
untuk memastikan proses ini berlangsung sesuai dengan 
prinsip hak asasi manusia.

3. Hak-hak Pengembalian atas Aset-aset

Hasil identifikasi terakhir, diketahui beberapa tantangan dalam 
memproses pemulihan hak-hak pengembalian atas aset-aset 
kelompok Eks Gafatar yang masih tertinggal di Kalimantan, di 
antaranya adalah banyak anggota Eks Gafatar yang sudah tersebar 
ke seluruh Indonesia pasca peristiwa yang terjadi di Mempawah 
tahun 2015 lalu, sehingga sulit dan tidak bisa menjalin komunikasi 
kembali untuk pengurusan aset, sulitnya melakukan pengembalian 
aset yang secara teknis kepada seluruh anggota eks-Gafatar 
yang sudah tersebar, serta kondisi psikologis korban yang trauma 
dengan peristiwa yang mereka alami pada saat pengusiran. 

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkannya dukungan 
oleh pemerintah daerah dan tim khusus untuk menyelesaikan 
pengembalian asset tersebut, dalam hal ini diharapkan Komnas 
HAM, Kemendagri dan Kemensos dapat mengambil peranannya 
masing-masing. Mengadili untuk mengembalikan asset tersebut 
kepada individu yang berhak (pemilik asset) dengan melibatkan 
peranan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 
Agung. Serta peranan kepolisian untuk mengamankan dan 
menjamin keselamatan seluruh asset kelompok Eks Gafatar.
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4. Kondisi Psikologis Korban 

Pasca peristiwa di Mempawah tahun 2015 lalu, kelompok Eks 
Gafatar menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang 
masih berhubungan dan komunikasi satu dengan yang lainnya, 
namun ada juga yang menutup diri dan berusaha untuk melupakan 
masa lalu tersebut karena merasakan trauma yang mendalam. Hal 
ini tentu dapat dilakukan dengan memulihkan kondisi psikologis 
dan sosial korban, serta penguatan relasi sosial yang adil untuk 
kesejahteraan korban dalam bermasyarakat dengan beberapa 
fokus kegiatan diantaranya; penyelesaian melalui mekanisme 
pranata adat dan/atau pranata sosial; melalui satuan tugas 
penyelesaian konflik sosial (hanya bila pranata adat/sosial tidak 
ada atau tidak berjalan); melalui gugatan warga negara (CLS) 
untuk mengganti kerugian atas pelanggaran dan kelalaian yang 
telah dilakukan oleh negara.

Dalam hal pranata adat/sosial difasilitasi oleh pemerintah daerah; 
membentuk satuan tugas penyelesaian konflik sosial, mencari 
fakta, koordinasi, perumusan opsi, penhitungan jumlah kerugian, 
penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan penyampaian 
laporan akhir yang dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat 
dan daerah; mengadili pelanggaran dan kelalaian negara sehingga 
timbul kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban 
melalui peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Peranan 
LPSK berkaitan dengan satuan tugas penyelesaian konflik sosial 
dan berkoordinasi memberikan perlindungan saksi dan korban.






