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SURABAYA -- Martinus (14) adalah salah satu korban ledakan bom di Mojokerto, Jatim, pada malam 

Natal (24/12) lalu. Setelah dirawat tiga hari di ICU Rumah Sakit Katolik St Vincentius A Paulo, Surabaya, 

ia meninggal Kamis dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Ketua tim dokter yang menangani Martinus, Prof dr 

Umar Kasan SpBS, mengatakan korban meninggal akibat lukanya yang cukup parah, meski ia sempat 

menjalani operasi untuk mengeluarkan serpihan bom di tubuhnya. "Apalagi, ia juga banyak kehilangan 

darah," katanya. Kemarin jenazah Martinus diambil keluarganya untuk dimakamkan di desanya di 

Mojokerto. 

Meninggalnya Martinus menambah kegetiran akibat serangkaian serangan bom terhadap gereja-gereja 

di Tanah Air, yang dilakukan saat umat Kristiani bersiap-siap memperingati Natal. Akibat serangan itu, 19 

gereja di 6 provinsi rusak, 14 korban tewas, dan sekurangnya 95 orang terluka ringan sampai parah. Bom 

yang ditebar mencapai 27 buah, 15 di antaranya meledak. (Tabel) Berkaitan dengan serangan bom itu, 

kepolisian mengatakan hingga kemarin pihaknya telah memeriksa 170 saksi. Kadispen Polri Brigjen Pol 

Drs Saleh Saaf mengatakan pemeriksaan dilakukan di enam Polda, di mana terjadi serangan bom. 

Saleh tak banyak menjelaskan kemajuan dari pemeriksaan. Dia hanya menegaskan pengusutan intensif 

masih dilakukan. "Sebagai langkah awal polisi sudah memeriksa 170 saksi yang diperiksa di masing-

masing Polda di Tanah Air," jelas Saleh kemarin. Kalaupun ada titik terang siapa di balik teror bom itu, 

mungkin jajaran Polda Jabar-lah yang termaju dalam penyelidikan. Walau belum mengeluarkan 

pernyataan resmi, sumber Republika di Polwiltabes Bandung menyebutkan hingga kemarin pihaknya 

sudah menahan tiga tersangka peledakan bom di Jl Terusan Jakarta, Bandung. 

Tersangka itu adalah Ron (21), Ags (22), dan Wan (21). Ketiganya diduga terkait dengan pemboman 

karena menyimpan bahan peledak. Ketiganya akan dikenai tuntutan UU Darurat No 12 Tahun 1951. Aksi 

teror itu memicu keprihatinan tersendiri Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden telah meminta Kapolri 

Jenderal Pol S Bimantoro mengerahkan seluruh daya di kepolisian untuk mengungkap kasus itu. Wahid 

meminta laporan kemajuan pemeriksaan setiap 12 jam dari Kapolri. 

Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar kemarin mengatakan Presiden telah mendapat informasi 

tentang nama-nama yang muncul dari pemeriksaan kepolisian, dan mungkin terlibat kasus tersebut. 

Wimar menegaskan ia tidak tahu nama-nama tersebut dan mengatakan hanya Polri yang mempunyai 

kewenangan untuk mengungkapkannya. "Seandainya memang nama-nama itu yang melakukan, pasti 

akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan keputusan pengadilan," ujarnya, Kamis di Jakarta. Menurut  
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Wimar, selain itu polisi juga mengkaji dimensi politik berkaitan dengan pengeboman ini. Untuk itu polisi 

akan bekerja sama dengan Menko Polsoskam, ujarnya. 

Wimar menegaskan nama-nama yang terkait ini tidak ada hubungannya dengan kelompok atau ormas 

tertentu, termasuk ormas Islam. Kata Wimar, Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak cepat 

menuduh golongan atau kelompok tertentu di balik pengeboman ini. "Hingga saat ini penyelidikan 

belum mengarah kepada salah atu kelompok atau ormas." Menurut Wimar, pemerintah menyadari 

banyak dugaan bahwa pengeboman ini adalah konspirasi politik menentang Presiden Wahid. 

"Konspirasi merupakan hal yang normal, tapi kami tidak mau terlalu jauh mempercayai dugaan-dugaan 

tersebut," ujar Wimar. "Tidak ada sedikit pun kecurigaan itu diarahkan ke orang-orang pemerintah 

terlibat." "Kepercayaan terhadap orang-orang kabinet tidak berkurang, apalagi sampai mendorong pada 

keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet," ujarnya. Menurut Wimar, Gus Dur menyadari 

penyelidikan kasus ini berjalan sangat sulit, karena selain persoalannya sangat pelik, tekanan masyarakat 

juga besar. "Komitmen pemerintah tegas, agar kasus ini diselesaikan secepatnya," ujarnya seperti 

dikutip satunet.com. 

Wimar menegaskan Gus Dur akan memantau penyelidikan ini. "Seandainya ada orang-orang yang bersih 

melakukan investigasi dan dipercaya masyarakat, otomatis Presiden akan mendukung," ujarnya. 

Keinginan memunculkan orang-orang bersih ini tidak berarti mengurangi kepercayaan kepada TNI dan 

Polri, ujar Wimar. Sebelumnya saat temu wicara dalam rangka peringatan Natal di Timika, Irian Jaya, 

Presiden Wahid mengatakan jika para pelaku pemboman itu tertangkap, maka terhadap mereka akan 

dilakukan proses hukum yang benar. 

Presiden juga bersyukur atas doa dan pandangan ulama dan para pendeta bahwa persoalan ini harus 

dipisahkan dari masalah agama. Dikatakannya, karena yang dihantamnya adalah gereja seolah berkaitan 

dengan agama. Dari kacamata agama, mereka yang melakukan pemboman itu, papar Presiden, adalah 

salah satu di antara dua kategori ini. Pertama, orang yang tidak mengerti agama dan mempunyai 

kebencian kepada agama Kristiani dan umatnya. Kedua, mereka orang-orang yang digunakan tetapi 

tidak sadar. Mereka sendiri tidak tahu kalau sedang digunakan. 

Presiden Wahid mengatakan dengan melihat modus peristiwanya, pelaku pemboman tidak dilakukan 

oleh satu pihak, melainkan lebih. Para pelaku terorganisasi sangat rapi, terlihat dari ledakan yang 

bersamaan waktunya. "Selain itu, modusnya hampir sama di mana di beberapa tempat bom itu 

diletakkan di dalam mobil," tandas Presiden. Dalam kunjungannya ke Irja, Presiden didampingi oleh 

Panglima TNI Widodo AS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. 

Dalam pandangan Presiden, aksi teror itu menjadi bagian dari proses yang sudah berjalan selama 

setahun sejak Januari 2000, yang bertujuan untuk menghancurkan pemerintah. Juga, para pelaku 

mengupayakan agar dirinya turun dari kursi Presiden melalui berbagai cara, yang menurut Presiden, 

tidak perlu disebutkannya satu per satu. Yang jelas, lanjut Presiden, tindakan itu dilakukan oleh mereka 

yang tidak berperikemanusiaan, tidak berperadaban, dan pengecut. Namun demikian, dengan adanya 

kejadian tersebut Presiden merasa yakin kekuatan bangsa ini akan semakin kokoh. 

Kejadian itu, kata Presiden, merupakan ujian apakah bangsa ini mampu mengatasi persoalan tersebut. 

Apakah masyarakat memiliki daya tahan terhadap peristiwa seperti itu. "Ternyata, upaya adu domba 

 



semacam itu tidak berhasil," tandas Presiden. Peristiwa itu juga memicu keprihatinan Majelis Ulama 

Indonesia. Dalam jumpa pers kemarin, MUI, yang diwakili sekretarisnya Din Syamsudin, Ketua MUI Umar 

Shihab dan Amidhan, menyesalkan peledakan bom di sekitar tempat ibadah umat Kristiani. Apalagi hal 

itu dilakukan saat mereka sedang menjalankan misa Natal. 

Menurut MUI, aksi itu merupakan provokasi sistematis untuk mengadu domba antarumat beragama. 

Pelaku memanfaatkan hari raya agama yang hampir bersamaan waktunya. "Hanya mereka yang tidak 

bertuhan dan berperikemanusiaan yang berani melakukannya." Selanjutnya umat Islam diminta tenang 

dan tidak terhasut berbagai provokasi yang mungkin dilakukan kelompok anarkis pada Idul Fitri. "Mari 

kita tingkatkan kewaspadaan dan pengamanan di lingkungan masing-masing." 

Kepada segenap korban dan keluarganya, MUI menyampaikan rasa bela sungkawa dan berharap mereka 

tabah menghadapinya. Selanjutnya, sehubungan Idul Fitri, MUI mengimbau organisasi Islam menjadikan 

momen ini untuk menyelenggarakan silaturahmi nasional mempertemukan elite bangsa dari berbagai 

kalangan. Tujuannya mencari jalan keluar dari masalah bangsa. Sedangkan kepada pemerintah, diminta 

segera mengatasi konflik horizontal dan vertikal khususnya masalah Aceh dan Irian Jaya secara dialog 

dan persuasif dan menghindari langkah represif. Kepada umat Islam diminta meningkatkan rasa 

toleransi sehubungan dua hari raya yang hampir bersamaan waktunya. 

1. Pk 16.30, Kompleks Antapani, Bandung, tiga meninggal. 

2. Pk 19.30, Gereja GPPS, di Jl HOS Cokroaminoto, Jatim. 

3. Pk 20.00, Gereja Pantekosta di Jl RA Kartini, Mojokerto, luka 5. 

4. Pk 20.30, Gereja GPPS di Jl HOS Cokroaminoto, Mojokerto, 1 luka 

5. Pk 20.45 Gereja Santo Jl Pemuda, Mojokerto. 

6. Pk 20.45 Gereja Oikumene, Halim Perdanakusuma, Jaktim. 

7. Pk 21.00, Gereja Santo Yosef, Jl Matraman, Jaktim, 3 tewas, 8 luka. 

8. Pk 21.00, Gereja Katedral, Jakarta Pusat, 5 luka. 

9. Pk 21.10, Gereja Kanisius, Menteng, Jakpus. 

10. Pk 21.12, Gereja KPS, Batam, 15 luka. 

11. Pk 21.15, Gereja Sidang Kristus, Sukabumi, 3 tewas, 6 luka. 

12. Pk 21.18 Gereja GKBI Jl Gunung Gede Raya, Bekasi Selatan. 

13. Pk 21.18 Gereja di Jl Otista, Sukabumi, 2 luka. 

14. Pk 21.30 Gereja JBP, Jl Hang Tuah, Pekanbaru, 4 tewas dan 5 luka. 

15. Pk 21.45, Pemakaman Kristen di Kampung Kapitan. 

 



16. Pk 21.50, Gereja GPPS Imanuel Jl Bung Karno, Mataram. 

17. Pk 22.00, May Market, Batam Center, Batam. 

18. Pk 22.00 Gereja GPPS Betlehem, Mataram. 

19. Pk 21.00, 5 Gereja dan 1 rumah pendeta, ditemukan 11 bom. 
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Masyarakat Mengamuk 

 

Wapres: Pemboman Itu Kriminal, tak Berkait Agama 

JAKARTA -- Pengeboman yang terjadi di sejumlah gereja di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia pada 

malam Natal lalu, menurut Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, merupakan tindakan kriminal. 

Untuk itu, Wapres meminta masyarakat tidak terpancing provokasi yang dilakukan dengan adanya 

pengeboman tersebut. "Wakil Presiden sepakat bahwa ini [pengeboman di malam Natal] tidak boleh 

memancing amarah dari kelompok agama lain untuk diadu dengan kelompok agama lainnya. 

Wapres juga menyarakan, peristiwa itu semata-mata kriminalitas dan tidak ada kaitannya dengan 

agama," kata Emil Salim, anggota Forum Indonesia Damai (FID), usai bertemu dengan Wakil Presiden 

Megawati di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (26/12) lalu. Beberapa perwakilan anggota FID bertemu 

dengan Wapres Megawati Soekarnoputri pada Selasa (26/12) sekitar pukul 11.30 WIB. 

Selain Emil Salim, juga hadir Bara Hasibuan, Munir, Mar'ie Muhammad, Goenawan Muhammad, Frans 

Magnis Suseno, T Mulya Lubis, Andi Mallarangeng, dan Faisal Basri. Dalam pertemuan itu, Wapres 

menyambut baik upaya FID yang akan melaukan investigasi sampai ke akar permasalahan siapa yang 

ada di balik peristiwa itu. Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, sambung Emil, Wapres telah 

menunjuk Bambang Kesowo sebagai penghubung antara Wapres dengan FID. 

Anggota FID Munir mengatakan, FID mendukung sepenuhnya kepada polisi dalam melakukan 

pengusutan siapa dalang di balik peristiwa pengeboman itu. "Termasuk kepada Wapres, FID 

mengatakan, kalau ada tembok penghalang yang bersifat politik yang mengakibatkan tidak bisa 

ditembus oleh proses (penyelidikan) itu, maka akan menjadi konsep FID untuk menembusnya," ujar 

mantan Ketua Umum Kontras ini. Yang jelas, sambung Munir, "Kalau bom itu meledak di mana-mana, 

berarti polisi sudah kebobolan." Karenanya, kata dia, inti dari persoalan ini adalah bagaimana aparat 

negara secara intensif dengan seluruh kekuatannya dapat dimobilisasi untuk menghindari terjadinya 

ledakan susulan. 

Lebih lanjut Munir mengungkapkan, kepada Kapolri, FID juga meminta agar kepolisian jangan cepat-

cepat menyebut nama sekelompok tertentu yang dinilai bertanggung jawab pada peristiwa 

pengeboman itu. Ia mencontohkan, ketika Mesjid Istiqlal diledakkan, polisi menyebut nama AMIN 

sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, tapi setelah itu, tidak ada kelanjutannya. Pada bagian lain, 

Munir mengungkapkan, FID yakin bahwa pengeboman di berbagai gereja pada malam natal itu bukan 

merupakan konflik agama. "Tapi ada orang-orang yang mencoba menginstrumenkan agama untuk 

menimbulkan konflik," ujarnya. 

Perbuatan Biadab 

Menyusul peristiwa pembomonan itu, redaksi Republika menerima banyak pernyataan sikap melalui 

faksimili. Mereka mengutuk pemboman atas gereja. Pernyataan sikap itu antara lain datang dari PP 

 



Muhammadiyah, Komnas HAM, Konferensi Waji Gereja Indonesia, Komunike Jakarta (Ormas dan OKP), 

DPP Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan 

Bintang, dan Partai Keadilan. 

Reaksi juga datang dari Ulama dan Habaib se-Jabotabek. Mereka mengecam aksi pemboman yang 

dilakukan di berbagai tempat di dekat gereja. Ketua Umum Ikatan Ulama dan Habaib se-Jabotabek, Al-

Habib Fuaad Abd Moch Al-Habsyi menyatakan, peledakan itu adalah perbuatan pengecut yang tidak 

berperikemanusiaan dan tidak punya malu terhadap dirinya sendiri. 

"Jelas, ini adalah perbuatan tidak jantan yang tidak bertanggung jawab yang hendak mengundang 

kekacauan di Indonesia," katanya kemarin. Untuk itu, umat Islam hendaknya tidak terpancing untuk 

melakukan tindakan yang dapat mencemarkan kesucian hari besar keagamaan yang pada gilirannya 

dapat merusak kerukunan umat beragama 

Sebelumnya, Kepala Pastoral Gereja Katedral Jakarta Romo Wisnumurti menyerukan umat Kristiani tidak 

terpancing terhadap upaya memecah belah kerukunan umat beragama menyusul terjadinya ledakan 

bom di berbagai tempat Minggu malam. "Umat Kristiani diharapkan meningkatkan kesabaran dalam 

menghadapi cobaan yang tengah terjadi pada saat Malam Kudus Natal tahun 2000," kata Romo 

Wisnumurti. 

Reaksi keras juga datang dari Front Pembela Islam (FPI). Mereka mengutuk keras tindakan biadab yang 

dilakukan sekelompok orang dalam peledakan bom di gereja-gereja. Sekretaris Markas FPI Reza Pahlevi 

dan pengacara FPI Ari Yusuf Amir secara terpisah, Senin, menyatakan FPI siap membantu aparat 

keamanan dengan mengerahkan para anggotanya untuk memberikan informasi mengenai siapa yang 

melakukan peledakan. "FPI sejauh ini belum dapat mengidentifikasi pelaku pengeboman dari kelompok 

mana, tetapi mereka pasti memiliki motivasi politik," kata Yusuf. 

Mengenai adanya dugaan sementara pihak bahwa FPI terkait dengan peledakan tersebut, Reza dan 

Yusuf Amir menyatakan bahwa seluruh anggota dan pimpinan FPI siap diperiksa untuk membuktikan 

bahwa FPI samasekali tidak terkait. "Biarlah masyarakat sendiri yang menilai karena selama ini yang FPI 

lakukan adalah tindakan penegakan hukum dan ajaran agama, tidak melakukan tindakan politis 

apapun," kata Yusuf Amir yang juga Sekjen Himpunan Advokat Pengacara Muslim Indonesia (HAPMI). 

Dari Banda Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan, pihaknya tidak ada kaitan dengan aksi 

pemboman di sejumlah gereja di Indonesia dengan perjuangan GAM yang memperjuangkan 

kemerdekaan untuk Aceh. 

"GAM jelas untuk merebut kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Dan tidak ada hubungannya dengan aksi 

bom di sejumlah tempat di Indonesia, karena konflik di Aceh bukan atas dasar agama," kata jurubicara 

GAM Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) pada Jeda Kemanusiaan, Teungku Amni bin Marzuki 

di Banda Aceh, Senin. 
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Menjawab pertanyaan sehubungan aksi pemboman di sejumlah gereja di Indonesia, ia menegaskan 

bahwa apa yang terjadi di Aceh bukan pertentangan antaragama, tetapi lebih luas keberadaan GAM 

adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Aceh dari Indonesia. 

"Jadi jelas bahwa aksi peledakan sejumlah gereja itu tidak ada hubungan sama sekali dengan perjuangan 

GAM. Dan GAM jangan dijadikan kambing hitam terhadap kasus tersebut," tambahnya. 

Sedangkan DPP Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKASWJ) selaku lembaga yang mewadahi 

Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Ketua Umum 

FKAWSJ Ayip Syafruddin dan Sekretaris Umum Ma'ruf Bahrun mengecam keras tindakan peledakan bom 

di beberapa tempat ibadah Kristiani itu. 

"Apapun alasannya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, kemanusiaan, dan agama. 

Apalagi dilakukan terhadap umat yang tengah melaksanakan kebaktian Natal yang semestinya 

dihormati," kata Ayip. FKASWJ menilai peristiwa peledakan bom itu kental dengan nuansa politis dan 

Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak memiliki keterkaitan terhadap upaya-upaya yang 

bernuansa politis. 

Sementara itu, DPP PDI Perjuangan meminta aparat keamanan dan penegak hukum, khususnya Polri, 

segera menangani kasus peledakan bom yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia pada malam Natal. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Roy BB Janis, dalam pernyataan keprihatinan partai berlambang kepala 

banteng dalam lingkaran, yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin malam, mengatakan, pihak kepolisian 

diharapkan secepatnya menangani kasus tersebut agar tidak terus meluas. 

Pernyataan sama juga dikemukakan Partai Bulan Bintang (PBB).Wakil Ketua Umum PBB Sahar L Hassan 

mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terpancing oleh berbagai isu yang dapat memicu bentrokan 

horizontal di tengah masyarakat. "Hendaknya disadari bahwa setiap bentrokan masyarakat senantiasa 

merugikan masyarakat sendiri dan makin menimpakan keterpurukan yang lebih besar," katanya. 
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Pemuda Jabar Kutuk Pemboman 

BANDUNG -- Generasi Muda Jawa Barat mengutuk terjadinya peledakan bom di sejumlah gereja di 

tanah air menjelang perayaan Natal. Pernyataan tersebut dikemukakan Senin (25/12) oleh sembilan OKP 

yang terdiri atas GP Ansor, PD (PPM), GM FKPPI, PW IPNU, GM Kosgoro, BPD Hipmi, DKW Garda Bangsa, 

Damas Paseur, dan LSM Bisma. 

"Kami mengutuk tindakan biadab yang dilakukan sekelompok orang untuk mengusung kepentingannya 

lewat tindakan vandalisme, dan brutalisme," kata MQ Iswara yang menjadi juru bicara kesembilan 

organisasi itu. Pada pernyataan sikap yang dibacakan di sekretaris PW NU Jabar itu, Iswara mengatakan 

adanya aksi pemboman tersebut bisa memicu konflik terbuka. Kemungkinan terbukanya ruang konflik 

horisontal baru ini, menurut Iswara, disebabkan yang dijadikan sasaran adalah rumah ibadah agama 

tertentu. 

Menyikapi adanya kemungkinan itu, Iswara meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak 

terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa kontraproduktif. "Kami minta kepada masyarakat untuk 

memberi kepercayaan penuh kepada pihak Polri untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, demi 

terciptanya stabilitas sosial," pesan Iswara. 

Ia juga meminta kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dalam menyelesaikan 

masalah-masalah kekerasan itu. Pemuda Jabar sendiri, kata Iswara, telah melakukan langkah-langkah 

antisipatif dalam menyikapi peristiwa tersebut. Antara lain dengan membangun posko siaga sampai 

dengan H+7 lebaran. Juga dengan menjalin kerjasama dan membantu aparat keamanan di Jabar yang 

saat ini sedang menggelar operasi lilin pekat. 

Pada hari yang sama, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Perwakilan Jawa Barat juga membuat 

statemen senada. Dalam siaran pers nya yang dikirimkan kepada Republika, Sekretaris Umum DDII, HM 

Daud Gunawan mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut. "Teror bom itu dilakukan sekelompok 

orang yang menghalalkan segala cara dalam mencapai ambisinya," kata Gunawan 

Ia juga berpesan kepada pemerintah dan aparat keamanan agar segera menangani isu sensitif 

pertentangan agama yang mungkin timbul dari ekses peristiwa itu, agar tak membuat masyarakat 

merasa tidak aman. "Penanganan aparat ini penting, agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

dan aparat keamanan tetap ada," kata Gunawan. 

Ia juga berharap kepada umat Islam agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap segenap aksi 

terorganisasi dan sistematis dari pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan umat Islam. Menurutnya, 

langkah mendiskreditkan ummat Islam itu bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan 

memanfaatkan kejadian pemboman. 

"Kalau tidak waspada, kejadian tersebut bisa memposisikan ummat Islam sebagai obyek yang dirugikan 

baik secara psikologis, politik, dan material," tandas Gunawan. 
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Ketua Umum ICMI Adi Sasono: Serangan itu kepada Semua Umat Beragama 

 

Saya melihat aksi kekerasan pada malam Natal ini tidak terpisah dari tindakan kekerasan yang terjadi di 

Medan, pemboman kantor BEJ, masjid Istiqlal maupun kasus konflil antarumat di Sulawesi, Kalimantan 

maupun Maluku. Ini semua dilakukan oleh kelompok yang tidak menginginkan Indonesia tetap bersatu. 

Ini semua diciptakan oleh kelompok yang mementingkan kekerasan sebagai jalan keluar. Karena itu saya 

minta tragedi kemanusiaan di malam Natal ini harus jadi momentum bagi kita semua. Ini bukan 

serangan kepada umat Kristiani saja, tapi serangan kepada seluruh umat beragama. 

Kita harus bersatu padu untuk membangun Indonesia yang beradab, Indonesia yang mengentalkan 

empati kemanusiaan, dan kita harus membangun sebuah solidaritas. Mari kita bersatu padu 

membangunan Indonesia yang damai. Kita jadikan ini sebagai momentum yang besar untuk 

menciptakan sebuah dialog yang lebih jujur, begitu terbuka, lebih adil dan lain dari itu kita harus 

menolak apapun bentuk kekerasan. 

Saya juga minta jangan sampai dengan kejadian ini menggoda orang untuk membangun sistem yang 

represi di masa depan. Demokrasi yang beradab memerlukan waktu. Kita harus sabar, kita harus 

mendorong proses sosial di mana masyarakat memiliki sistem demokratis dan juga budaya yang 

demokratis. Karena itu saya sudah minta kepada seluruh organisasi ICMI dan seluruh umat Islam 

Indonesia untuk bersatu padu melindungi siapa pun yang terancam oleh kegiatan kekerasan, lepas dari 

keyakinan politik atau agama apa pun. 

Saya tidak bisa mereduksi masalah ini hanya menjadi masalah kepemimpinan presiden. Memang di 

dalam bertutur kata, kita sering mendapatkan kepala negara kita ini kurang bijak, kurang hati-hati, tidak 

membangun penyelesaian bahkan menimbulkan berbagai isu atau malah fitnah-fitnah. Karena itu saya 

menganjurkan semua orang termasuk kepala negara untuk bersikap lebih dewasa. 

Kita tidak boleh lagi main-main dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kita baru saja 

mendengar ungkapan kepala negara yang menyebutkan semua elemen Orde Baru harus dibersihkan, 

sikap ini tidak jelas dasar hukumnya. Dulu pada zaman Orde Lama, semua yang kontra revolusi harus 

dibersihkan. Zaman Orde Baru, semua G-30 S/ PKI, yang tidak bersih lingkungan supaya dibersihkan. 

Sekarang timbul upaya semua elemen Orde Baru harus dibersihkan. Hal ini menimbulkan justru 

perpecahan di antara kita, karena landasan yang tidak jelas. 

Karena itu saya sepakat bahwa ini juga refleksi dari kelemahan pimpinan nasional yang ada. Tapi kita 

harus menyadari yang jadi korban itu rakyat yang jadi pembayar biaya selama satu tahun terakhir yang 

meninggal 4500 orang atau mungkin lebih, lebih banyak dari 10 tahun masa-masa sebelum ini. Itu 

artinya apa, kita mengalami permasalahan dari kekerasan politik kita mengalami anarkis sosial. Maling 

kecil digebukin dan dibakar. Sedang yang besar-besar sampai sekarang pun tidak diusut. Jadi ini kan 

menimbulkan kesan tidak ada hukum di negara kita. Kita kadang-kadang bicara tentang clean  
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goverment, yang terjadi sebenarnya no goverment. Karena itu kita harus sadar mari kita di atas puing-

puing sosial ini membangun kembali peradaban Indonesia. Jangan biarkan Indonesia porak poranda. 
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Teka-teki Bom di Terusan Jakarta 

 

Ny Caya Hontin, warga Jl Terusan Jakarta No 47, Bandung, tengah berbahagia. Anaknya, Gregorius, yang 

kuliah di Universitas Sanatadharma Yogyakarta, baru saja pulang ke Bandung untuk merayakan Natal 

bersama keluarga. Ahad sore (24/12) itu, Ny Caya bersama suaminya, anak, dan kawan anaknya, tengah 

berbagi cerita di ruang tengah lantai II rumahnya. Tiba-tiba, duaarrr .... Terdengar ledakan yang 

menggetarkan seisi rumahnya, diiringi tembok runtuh, dan kepulan asap hitam pekat yang memenuhi 

ruangan. Dalam pandangan yang tidak jelas itu, Ny Caya berteriak, "Cepat turun, cepat." Tapi kepanikan 

membuat mereka saling tubruk dalam gelap, sementara seisi rumah seperti baru saja dilanda gempa. 

Berselang lima menit kemudian mereka baru menemukan tangga dan lantas menuruninya. Tiba di 

bawah, asap hitam pekat itu sudah mulai menipis karena ditiup angin. Mereka melihat gang yang 

memisahkan rumah nomor 45 dan 47 dipenuhi reruntuhan batu bata dari dinding rumah No 45 dan 47. 

Juga terdengar erangan dan teriakan minta tolong dari lantai II rumah No 45. Tak lama kemudian, warga 

sekitar berdatangan ke lokasi ledakan. Tembok depan dan samping kiri rumah No 45 itu telah jebol, 

begitupun beberapa tiang penyangganya. 

Di sisi jalan atap seng dan puing-puing bertebaran, bercampur dengan ceceran darah. Di dalam show 

room, teronggok sosok mayat yang tak lagi berbentuk, juga depan gang arah ke jalan raya. Tiba-tiba dari 

lantai II tersebut, dua sosok tubuh berdiri dengan kondisi tubuh melepuh, penuh luka bakar. Sekujur 

tubuh keduanya nyaris tak lagi dibalut pakaian, kecuali celana dalam yang masih tersisa. Beberapa 

warga lantas menurunkan kedua orang itu, dan kemudian menaikkannya ke atas becak dan dibawa ke 

RS Santo Yosef yang terletak tak jauh dari lokasi. Selain dua orang yang masih hidup tersebut, petugas 

juga mendapati dua orang tewas dengan tubuh dalam kondisi hancur. 

Selain itu, masih ada dua orang lainnya yang sekarat di lantai II, salah seorang di antaranya dalam 

kondisi mengenaskan dengan kedua kaki buntung. Petugas dari pemadam kebakaran kemudian 

memberi bantuan oksigen, dan mengevakuasinya dengan ambulans. Saat itu sempat beredar kabar 

bahwa penyebab ledakan adalah tabung gas elpiji. Ada pula yang mengatakan ledakan itu akibat 

petasan dalam jumlah besar. Namun kedua kabar tersebut ternyata sulit dicari korelasinya di lokasi. 

Sebab tak ada potongan tabung elpiji, atau kertas bungkusan petasan yang bercecer di lokasi. 

Yang ditemukan justeru detonator, baterai, avometer, timer, dan beberapa peralatan lainnya yang 

menunjukkan indikasi kuat bahwa ledakan tersebut berasal dari bom, atau adanya kecelakaan pada saat 

perakitan bom. Keyakinan aparat tersebut makin kuat, dengan ditemukannya sebuah tas hitam 

berukuran 30 x 15 cm. Tas tersebut lantas dibawa ke Mapolresta Bandung Tengah. Tapi oleh tim 

penjinak bahan peledak (Jihandak) Polda Jabar, tas tersebut kembali dibawa ke lokasi untuk diperiksa, 

disaksikan Kapolwiltabes Bandung Senior Superintendent Timur Pradopo, dan Wakapolwiltabes 

Superintendent Edmon Ilyas. 
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Namun saat diperiksa, sekitar pukul 18.44, tas kecil tersebut meledak. Dua anggota Jihandak, Sertu 

Zainuddin dan Bharada Yoyong, terjengkang akibat ledakan yang tak terduga tersebut. Kedua orang 

korban naas tersebut lantas dilarikan ke RS Santo Yosef untuk mendapat perawatan. Api dan serpihan 

dari ledakan tersebut juga sempat mengenai Kapolwiltabes, namun ia tak mendapat luka serius. Sampai 

kemarin, pihak kepolisian belum mengeluarkan laporan resmi perihal tersangka dan motif kejadian 

tersebut. Namun sebuah sumber Republika di Polwiltabes Bandung menyebutkan sampai Kamis kemarin 

sudah tiga orang yang dinyatakan sebagai tersangka kasus peledakan bom di Jl Terusan Jakarta itu. 

Ketiga tersangka itu masing-masing Ron (21), Ags (22), dan Wan (21). Ketiga tersangka ini diduga terkait 

dengan peristiwa peledakan bom di jalan terusan Jakarta itu karena mereka menyimpan bahan peledak. 

Ketiga tersangka akan dikenai tuntutan UU Darurat No 12 Tahun 1951. Adakah ketiga tersangka itu 

merupakan bagian sindikat peledakan bom yang marak menjelang Natal? "Ada dugaan seperti itu, 

namun sampai sejauh ini kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif sejauh mana keterlibatan 

mereka," kata sumber kepolisian. 

Sumber yang keberatan disebut jatidirinya itu mengatakan ketiga tersangka itu telah menunjuk seorang 

pengacara untuk mendampinginya dalam pemeriksaan. Pengacara yang akan mendampingi ketiganya 

yaitu Farhat Abbas, SH. Ketika dimintai konfirmasinya oleh Republika Farhat Abbas membenarkan 

dirinya telah diminta untuk mendampingi ketiga tersangka. Namun ia mengaku belum bisa memberi 

keterangan pers soal kliennya. "Mungkin dalam dua atau tiga hari ini kami akan beri keterangan." 

Sementara itu, pemilik rumah yang mengalami ledakan, H Aceng, sampai saat ini tak diketahui 

keberadaannya. Ia dikabarkan menghilang beberapa saat setelah mendengar ledakan bom. Pihak 

kepolisian, sejak Senin (25/12) lalu sudah memanggil isteri H Aceng, Ny Djuah Djuaningsih. Namun sang 

istri juga mengaku tak tahu di mana suaminya berada. 
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Saksi Kunci Pemboman Meninggal 

JAKARTA -- Teror bom, tampaknya, masih belum berakhir. Di tengah upaya polisi membongkar kasus 

pemboman serentak di sejumlah daerah menjelang Natal lalu, RS Polri Sartika Asih di Jl Mohammad 

Toha, Bandung, Jumat (29/12) sekitar pukul 13.40 WIB mendapat ancaman bom dari seseorang lewat 

telepon. Karena ancaman itu, tim Gegana Polda Jawa Barat diterjunkan. Belum diperoleh konfirmasi 

apakah di RS itu ditemukan bom. Karena di RS itu dirawat Ron dan Ags, dua tersangka pemboman di 

Bandung 24 Desember lalu, ancaman bom di atas berkait untuk mencegah upaya polisi menguak kasus 

pemboman. 

Polisi sendiri tengah memusatkan perhatian pada Ron dan Ags, setelah Wawan --seorang korban lain 

dalam kasus pemboman di ruko No 43-45 Terusan Jalan Jakarta, Antapani, Bandung -- meninggal. 

Ketiganya, kata sumber Republika menjadi saksi kunci kasus pemboman. Dari keterangan yang diperoleh 

polisi dari Ron dan Ags, berhasil diidentifikasi enam tersangka. Ron, Ags, dan Wawan masih kategori 

tersangka dalam pemboman di Bandung. Sayang, karena lukanya, Wawan belum sempat dimintai 

keterangan. Ia meninggal setelah mendapat perawatan intensif di RS Hasan Sadikin Bandung. 

Ron, Ags dan Wawan, kata sumber Republika, diyakini sebagai bagian dari sindikat penebar teror bom. 

Ketiganya, mendapat tugas dari tersangka Akim, yang tewas seketika, untuk menempatkan sejumlah 

bom di lokasi parkir gereja di kota Bandung. Untuk menjalankan tugasnya itu ketiganya mendapat Rp 

300.000 per orang. Adakah kaitan antara kasus Bandung dengan kasus lain inilah yang tengah dilacak. 

Polda Metro Jaya juga intensif mengusut soal bom. Kaditserse Polda Metro Jaya Senior Superintendent 

Harry Montolalu mengatakan sudah memeriksa 120 orang saksi. 

Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Untuk kasus pemboman di enam daerah, 

kata Kadispen Polri, Brigjen Pol Saleh Saaf, telah diperiksa 225 tersangka. Dari pemeriksaan diidentifikasi 

sejumlah tersangka. "Tiga di antaranya tewas, dua masih dirawat di rumah sakit dan satu lainnya dalam 

pengejaran," kata Saleh. Ia tak menyebut siapa para tersangka tadi. Apakah tersangka yang dimaksud 

Saleh adalah Ron dan Ags, masih belum jelas. Presiden Abdurahman Wahid kemarin mengungkapkan 

bahwa pemerintah telah mengetahui siapa pelaku pemboman di malam Natal lalu. 

Presiden tak menyebutkan secara rinci, siapa pelaku pemboman itu. Pemerintah, kata Presiden, tak 

akan menyebut nama, sebelum memiliki bukti. Dari pemeriksaan sementara, polisi memang belum 

menemukan keterlibatan kelompok tertentu dalam kasus itu. Termasuk kaitan kasus itu dengan upaya 

polisi menemukan kembali terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang kabur. "Tak 

ada kaitannya," kata Kapolri Jenderal Pol S Bimantoro. Bimantoro juga menepis dugaan peledakan bom 

melibatkan oknum TNI. 

Mengutip penyelidikan Puslabfor Mabes Polri, sambungnya, jenis bahan peledak di setiap gereja itu 

terbuat dari bahan yang sama dan pembuatannya sangat konvensional. Selain itu, katanya, bahan-bahan 

kimia untuk pembuatan peledak itu umumnya mudah diperoleh di pasaran umum. "Peledakannya pun 
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 dilakukan secara hampir bersamaan yakni sekitar pukul 21.00 dengan menggunakan timer. Tapi yang 

jelas bom yang meledak itu semuanya masuk kategori low explosive. Dari pemeriksaan sementara, tak 

ada bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum TNI. 

Di sisi lain, kata Kapolri, TNI mendukung penuh pengungkapan kasus itu. "TNI juga memiliki peralatan 

yang canggih, maka setiap Kapolda di daerah saya sudah memerintahkan supaya berkoordinasi dengan 

Kodam masing-masing," kata Bimantoro. Kepala Negara juga mengungkapkan pemboman itu 

merupakan bentuk penyalahgunaan nama agama bagi kepentingan politik oleh orang-orang tertentu. 

"Kita serahkan pada pihak keamanan untuk mengusut masalah ini dengan tuntas. Memang tidak bisa 

langsung menangkap orangnya hari ini, tetapi saya yakin, bisa ditangkap dalam waktu tidak lama lagi," 

kata Presiden di Masjid Al Munawwaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan. 

Menyusul kasus bom, Polda Metro Jaya bersikap tegas soal bahan peledak, termasuk petasan. Para 

penjual/pengedar dan pengguna petasan (mercon) bisa dijerat dengan pelanggaran Undang-undang 

Darurat No 12 Tahun 1954 dengan ancaman hukuman 10 sampai 12 tahun penjara. Alasannya, jenis 

bahan peledak tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa. Anton mengaku kecolongan 

dengan terjadinya perang petasan saat malam takbiran. Menjelang Tahun Baru, Polda akan menggelar 

operasi bahan peledak dengan melibatkan TNI. 

Untuk mendukung operasi itu, TNI akan menerjunkan personel 14 kompi. "Kita sudah menangkap 

sejumlah tersangka dan barang bukti," ujarnya. Menurut Kadispen Polda Metro Jaya Superintendent 

Anton Bachrul Alam, sembilan kompi diperbantukan di lapangan, sedangkan lima kompi lainnya 

disiapkan on-call, bila sewaktu-waktu dibutuhkan. "Polda akan menerjunkan 36 SSK (satuan setingkat 

kompi) dibantu dua batalyon pasukan Brimob," ujar Anton. Selain itu, sambung Anton, pihaknya juga 

sudah menebar anggota Gegana di setiap Polres di Polda Metro Jaya. Tim penjinak bahan peledak 

(jihandak) yang ditempatkan di setiap Polres itu memiliki kekuatan satu unit. "Jadi kalau ada apa-apa 

(bom), Polres tidak perlu jauh-jauh lagi menghubungi Gegana," kata Anton. 
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Aksi Pemboman untuk Ciptakan Instabilitas Politik 

 

Pemboman itu dimaksud untuk mengganggu jalannya SI MPR maupun menciptakan keadaan dalam 

keadaan chaos. 

JAKARTA -- Aksi pemboman yang terjadi Ahad pagi kemarin, di Gereja Santa Anna, Duren Sawit, dan 

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kalimalang, Jakarta Timur, dinilai merupakan upaya 

kelompok tertentu yang hendak menciptakan instabilitas politik. Namun aksi teror itu diyakini tidak akan 

menyurutkan langkah Sidang Istimewa (SI) MPR. 

"Yang terang, pelaku tidak mau melihat situasi politik yang relatif lebih stabil, tidak mau melihat proses 

SI MPR yang konstitusional," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung di gedung 

DPR/MPR, Ahad siang (22/7). 

Akbar menyatakan sangat mengutuk aksi pemboman itu. Apalagi katanya, sasaran pemboman adalah 

rumah ibadah. 

Kecaman senada dilontarkan Ketua Fraksi TNI/Polri MPR Hari Sabarno. "Ini jelas berkaitan dengan 

kelompok yang ingin mengganggu jalannya SI MPR. Dia kepingin ngaco saja," katanya. "Saya sungguh 

sedih." 

Ditilik dari sasaran pemboman, Hari khawatir pemboman itu akan menciptakan pula sikap saling curiga 

di antara umat beragama. Untuk itu, ia memperingatkan agar masyarakat selalu waspada. 

Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz mengindikasikan pemboman itu dimaksud untuk mengganggu 

jalannya SI MPR maupun menciptakan keadaan dalam keadaan chaos. 

"Karenanya aparat keamanan dan intilejen harus secepatnya mengusut tuntas dan juga menyeret 

pelakunya ke pengadilan," kata Hamzah, usai mengadakan pertemuan partai-partai Islam di Lagoon 

Tower Senayan kemarin petang. 

Wakil Ketua DPR AM Fatwa menambahkan, peristiwa itu justeru semakin meneguhkan keyakinan bahwa 

pelaksanaan percepatan SI MPR adalah sesuatu yang tepat. Menurutnya, pemerintah sudah tidak bisa 

menjamin kepastian keamanan warga masyarakat. "Ini suatu teror politik dan teror kemanusiaan, 

karena kebetulan kita sedang melaksanakan suatu persidangan SI MPR. Tidak bisa tidak, ini sebenarnya 

mau meneror pelaksanaan SI itu," ujar AM Fatwa kepada wartawan usai mengikuti pertemuan para 

pimpinan parpol kemarin. 
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Senada dengan Fatwa, Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno, menyatakan keyakinannya bahwa 

teror bom yang dilakukan oknum dari kelompok tertentu tidak akan mempengaruhi jalannya SI MPR 

yang tengah berlangsung. 

"Kita tidak akan terpengaruh. Bukan hanya Fraksi PDI Perjuangan saja, saya rasa semua fraksi yang ikut 

Sidang MPR kemarin (21/7), semuanya satu kata 'tidak akan mundur'," kata politisi senior PDI 

Perjuangan itu di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Ahad. 

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar menduga lebih jauh. Menurut Rully, 

skenario itu dilakukan oleh kelompok tersebut untuk mengacaukan keadaan karena mereka tidak 

berhasil menahan digelarnya SI, sehingga melakukan cara-cara tersebut. 

Untuk mencipatakan situasi kondusif saat ini, Akbar meminta aparat keamanan lebih proaktif dan 

waspada. "Pemboman tempat ibadah pernah terjadi beberapa kali. Seharusnya itu bisa diantisipasi oleh 

aparat keamanan." 

Fatwa juga berharap aparat keamanan dapat mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kepolisian 

diminta bersikap profesional. "Jangan sampai kemelut internal di tubuh kepolisian mempengaruhi 

kinerja untuk mengungkap kasus ini," katanya. 

Fatwa menambahkan, peledakan bom kali ini semakin memperpanjang deretan citra Indonesia yang 

sudah semakin buruk, di mana tiap Kedutaan Besar bukan tidak mungkin akan merekomendasikan 

warga negaranya untuk tidak datang ke Indonesia. "Ini sangat mempengaruhi negara kita di dalam 

pergaulan internasional. Ini sangat mencederai karena negara-negara internasional akan semakin 

khawatir dan mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya untuk tidak datang ke sini, karena 

takut akan bom." 
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Pemda DKI Tangggung Seluruh Biaya Korban Bom 

JAKARTA -- Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya perawatan para 

korban ledakan yang terjadi di dua gereja di Jakarta Timur Minggu pagi. "Seluruh biaya pengobatan akan 

ditanggung Pemda," kata Gubernur DKI Sutiyoso saat meninjau korban yang dirawat di St Carolus, 

Jakarta Pusat, Minggu. 

Terjadi ledakan pada Minggu (22/7) pagi di dua ibadah umat Nasrani, yaitu Gereja Santa ana di Duren 

Sawit dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kalimalang. Menurut Sutiyoso, masyarakat 

diminta waspada, dan tidak bisa mengandalkan keamanan hanya pada aparat kepolisian, karena polisi 

tugasnya sudah banyak. Oleh karena itu, pihaknya minta bantuan kepada pasukan TNI untuk mengatasi 

permasalahan bom yang beberapa kali terjadi di DKI belakangan ini. 

Sementara itu, tidak lama setelah kedatangan Sutiyoso, para korban juga dijenguk oleh beberapa 

pengamat sosial dan politik yang tergabung dalam kelompok Indonesia Damai yaitu Bara Hasibuan, Andi 

Mallarangeng, dan Imam B Prasodjo. 

Menurut Imam, masyarakat harus waspada terhadap peledakan-peledakan, karena selama ini aparat 

keamanan tidak bisa diandalkan."Mereka belum bisa mengatasi persoalan bom yang selama ini terjadi," 

katanya. Ant 
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Presiden: Bom Berasal dari Gudang TNI AD 

JAKARTA -- Teror bom kembali melanda Jakarta kemarin (22/7). Dua buah bom meledak di dua gereja 

yang ada di wilayah Jakarta Timur. Masing-masing di gereja Santa Anna, kompleks TNI AL, Duren Sawit 

yang rusak berat dan di kawasan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), kompleks Kodam Jaya, 

Jatiwaringin. Sedikitnya 63 orang luka serius akibat ledakan di gereja Santa Anna yang terjadi sekitar 

pukul 06.55. Sedangkan ledakan di kawasan gereja HKBP, yang terjadi sekitar pukul 07.10, menyebabkan 

seorang luka-luka. Para korban dirawat di lima rumah sakit. 

Berbagai pihak mengecam keras peledakan itu. Mereka menganggap peledakan ini bagian dari upaya 

membuat suasana chaos dan memanfaatkan situasi dari perkembangan politik yang kini tengah 

berlangsung. Ketika menjenguk para korban di rumah sakit St Carolus, Presiden Abdurrahman Wahid --

sesuai laporan yang diterima-- memastikan bahwa dua bom itu berasal dari gudang senjata TNI AD. 

"Bom itu ternyata buatan Pindad. Saya sudah minta ke Angkatan Darat untuk segera mengusut dan 

mengambil tindakan tegas," tuturnya. Belum ada penjelasan resmi dari TNI AD perihal tudingan presiden 

itu. 

Aparat, kata Kadispen Polda Metro Jaya Kombes Anton Bachrul Alam, kini tengah memeriksa Roy 

Manahan --warga Jl Gg Swadaya III Duren Sawit-- yang menjadi saksi utama di Mapolres Jaktim. Ia belum 

mengungkapkan hasil pemeriksaan itu. Anton juga belum bisa memastikan jenis bahan peledak itu. "Dari 

ledakan yang ditimbulkan, hampir dipastikan itu termasuk jenis high explosive," ujarnya. 

Dari analisis sementara, Anton menyebutkan, peledakan diduga kuat dilakukan oleh kelompok yang 

sama. Ini bisa ditengarai dari waktu ledakan bom yang terjadi hampir bersamaaan. Modusnya, jelas 

Anton, pelaku berpura-pura sebagai jemaat gereja, kemudian menaruh bungkusan atau tas berisi bom. 

Seorang saksi mata bernama Irwan Malik mengaku telah melihat seorang laki-laki yang berjalan santai 

beberapa detik setelah terjadinya ledakan di Jl Artileri, depan gereja HKBP. Lelaki berbaju batik warna 

gelap dan mengenakan peci baret warna coklat itu langsung dikejarnya. Namun, karena asap tebal yang 

menyelimuti areal lokasi ledakan akhirnya membuat mantan anggota DPR kehilangan jejak. 

Saksi lain bernama Santi --jemaat gereja HKBP-- sempat melihat lelaki mencurigakan masuk ke gereja 

mengikuti misa sambil membawa bungkusan kantong (tas) kresek warna putih. Selanjutnya, lelaki itu 

keluar gereja dan menaruh bungkusan tersebut ke dalam mobil mikrolet M-18 yang diparkir di Jl Artileri 

persis di depan gereja. Selang beberapa menit kemudian, sambungnya, tiba-tiba terdengar ledakan 

keras yang berasal dari mikrolet tersebut hingga menyebabkan kendaraan angkutan tersebut hancur 

berkeping-keping. Dua mobil lain, yakni sebuah sedan Mitsubishi warna merah nopol B 1328 PF dan 

Toyota Kijang yang tengah melintas rusak terkena ledakan. 
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Saksi korban, Ny Endang, yang ikut misa di gereja Santa Anna dan dirawat di rumah sakit St Carolus 

menegaskan, "Saya sedang mendengarkan khotbah yang disampaikan pendeta. Tiba-tiba terdengar 

suara keras dari arah belakang. Semua panik dan menjerit. Saya tidak bisa menduga suara keras 

tersebut," kata dia. Warga rumah susun Klender, Jakarta Timur ini bertambah panik setelah asap tebal 

memenuhi ruangan dalam gereja. "Saya ketakutan dan terus memanggil-manggil suami saya. Belum 

sempat menemuinya, saya sudah keburu dibawa keluar oleh beberapa orang," tutur dia. 

Penuturan senada diungkapkan Frans (77), warga Villa Nusa Indah, Pasar Rebo, Jakarta Timur. "Saya 

tidak menyangka itu suara ledakan bom." Saat ledakan terjadi, Frans duduk di bangku bagian belakang 

bersama anak perempuanya. "Kejadian itu berlangsung sangat cepat," paparnya. 

Ia mengutarakan akibat kerasnya ledakan plafon atap bangunan gereja runtuh dan sebagian mengenai 

kaki kiri Frans. Kendati demikian, dia masih bisa berjalan untuk mencari anaknya yang tengah hamil. 

"Secepatnya, kami keluar ruangan yang sudah dipenuhi asap," jelasnya kemudian. Sebelum terjadinya 

musibah, warga Duren Sawit sudah menaruh curiga terhadap temuan granat di kawasan tersebut 

seminggu lalu. 

Mengutuk 

Dua kasus peledakan itu mengundang kecaman banyak pihak. Menurut presiden, yang saat 

mengunjungi rumah sakit didampingi Rachmawati Soekarnoputri dan Menkes dan Kesos Achmad Sujudi, 

pelaku peledakan orang yang biadab. 

Ketua MPR Amien Rais pun mengutuk tindakan tak bermoral itu. Dia minta agar aparat mengusutnya. 

"Saya yakin aparat kepolisian akan mampu menuntaskannya dengan baik. Percayakan saja pada mereka. 

Aparat pasti bisa membekuk pelakunya. Peristiwa ini juga bukan alasan untuk memberlakukan negara 

dalam keadaan darurat," katanya. 

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin mengungkapkan pelaku peledakan 

jelas-jelas tak memiliki nurani. "Mereka itu tidak bertuhan karena bertujuan mengadu domba antara 

umat Kristiani dan umat Islam," jelasnya. Din yang juga menjabat sebagai wakil ketua Pengurus Pusat 

Muhammadiyah menduga pengeboman gereja tersebut dimaksudkan untuk memancing konflik 

antarumat sekaligus mendorong agar situasi politik bisa kacau. "Saya menduga pengeboman ini ada 

kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung di MPR." tukasnya. 

Para petinggi negara kemarin langsung membezuk korban. Pertama kali yang datang di ruumah sakit St 

Carolus, sekitar pukul 12.30, adalah Amien Rais bersama beberapa pengurus DPP PAN: Alvien Lie, Joko 

Susilo, AM Fatwa, dan diikuti Pramono Anung dari PDI-P. Selang beberapa jam kemudian, hadir pula 

jajaran pengurus DPP Golkar seperti Akbar Tanjung, Bomer Pasaribu, Fahmi Idris, dan Mahadi 

Sinambela. Kemudian, terlihat juga Sekjen DPP PDI-P Sutjipto bersama Bachtiar Chamsyah (PPP), dan 

Soetardjo Soerjoguritno. Beberapa saat kemudian baru datang rombongan presiden. 

 



Para keluarga korban menilai kunjungan ini sebagai 'bezuk politik'. Namun, Menteri Kesehatan dan 

Kesos Sujudi tak mau menanggapinya. "Jangan terlalu curigalah. Semua yang ke sini 'kan bermaksud 

baik," tegasnya. n 
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Warga akan Ikut Jaga Keamanan Gereja dan Masjid 

 

JAKARTA -- Dua ledakan bom yang menguncang Jakarta, Ahad kemarin disikapi dengan nada prihatin 

oleh sejumlah warga. Koordinator Umum Forum Silaturahmi Antar Paguyuban Etnis DKI Jaya, Dr Abdul 

Syukur mengutuk sekeras-kerasnya aksi biadab dan barbar yang dilakukan sekelompok orang yang ingin 

mengacaukan Sidang Istimewa (SI) MPR. 

Menyikapi situasi paska ledakan bom ini, Forum Silaturahmi Antar Paguyuban Etnis DKI Jakarta akan 

membantu aparat keamanan. Caranya lanjut Abdul Syukur dengan melakukan pengaman swakarsa (pam 

swakarsa). Forum akan ikut mengamankan gereja dan masjid yang ada dilingkungannya. Abdul Syukur 

berharap polisi segera menemukan para pelaku pemboman yang belakangan ini marak di Jakarta. 

Abdul Syukur yang juga Ketua Bamus Betawi, menilai situasi keamanan menjelang dan saat SI MPR 

sudah bagus. Namun kondisi ini tidak disukai oleh sekelompok orang dengan memasang bom di tempat 

ibadah. Ia berharap SI hendaknya tidak dijadikan arena untuk menciptakan kekacauan. "Saya yakin kalau 

dia orang beragama tidak mungkin akan melakukan tindakan seperti itu," kata Abdul Syukur. 

Pendapat lain dikemukakan Abdul Kholik 40 salah seorang pedagang di Senen. Ia meminta aparat 

keamanan memperbaiki sistem pengamanan yang selama ini telah dilaksanakan. Kholik mengusulkan 

sebaiknya penjagaan keamanan tidak hanya terfokus di Senayan atau obyek vital tertentu saja. Tetapi 

gereja dan masjid juga mendapat pengamanan yang cukup. "Jangan karena nggak ada duitnya lalu tidak 

mau amankan gereja dan masjid. Saya yakin pahalanya lebih besar menjaga tempat ibadah," kata Kholik. 

Peledakan bom yang terjadi kemarin menurutnya sangat tidak masuk akal. Kenapa begitu? Karena 

peristiwa ini berlangsung pada saat Polisi menerapkan status Waspada I. Dengan status tersebut 

tentunya, aparat sudah jauh-jauh hari melakukan pemantauan daerah-daerah rawan. Ia berharap pelaku 

peledakan ini harus segera ditangkap dan diadili. 

Meskipun hari kemarin terjadi peristiwa pemboman, Kholik mengaku pembelinya tetap datang. 

"Sementara ini belum ada pengaruhnya, ya biasa ramai begini," tutur pedagang yang sehari-hari 

berjualan barang-barang pecah belah. Ny Maisaroh 47 mengaku gemas kenapa pelaku pemboman 

belum juga dapat ditangkap. "Kalau begini terus kapan negara kita aman. Orang seenaknya naruh bom. 

Tangkap donk jangan dibiarkan," ungkap Maisaroh. 

Wanita paruh baya warga Mampang Jakarta Selatan ini, siang kemarin sengaja mengunjunggi salah satu 

korban ledakan bernama Sudarsono di RS St Carolus. Korban ini pernah menjadi tetangganya sewaktu ia 

tinggal di daerah Duren Sawit. 
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Gareja Katedral Diancam Bom 

BOGOR -- Aroma ancaman bom berhembus ke kota Bogor. Kompleks Gereja Katederal dan sekolah Budi 

Mulya yang berlokasi sekitar 30 meter dari markas Polisi Wilayah Bogor, kemarin, diancam oleh 

penelopon gelap akan diledakkan dengan bom. Ancaman bom melalui telepon itu diterima Budi 

Prasetya, 42, staf Tata Usaha SMU Budi Mulya sekitar pukul 09.25. Ketika aktivitas belajar-mengajar di 

sekolah ini tengah berjalan. Si penelepon gelap yang diduga seorang pria itu memberitahukan bahwa di 

kompleks Gereja Katedral yang menyatu dengan bangunan SMU Budi Mulya telah dipasangi dua buah 

bom. "Anda harus lebih berhati-hati," ujar penelepon gelap, seperti dituturkan oleh Budi kepada 

petugas Polresta Bogor.  

Setelah itu, Budi langsung menginformasikan kepada kepala sekolah, Robert Sumarsono. Kabar ancaman 

itu lalu disampaikan kepada staf pengajar lainnya dan kemudian dilaporkan kepada Polresta dan Polwil. 

Mengetahui ancaman bom tadi dua pleton petugas dari Polresta serta satu tim Gegana Polri yang 

disiagakan di Mapolwil langsung turun ke tempat kejadian. 

Kasat Serse Polresta Bogor AKP Judie Chairul Qamar membenarkan ancaman bom tersebut. Kepolisian 

saat itu juga langsung memblokir dua pintu masuk ke areal komplek Gereja Katedral yang menyatu 

dengan SMU Budi Mulya. "Setiap orang asing yang keluar dari areal tersebut kita periksa," katanya, 

kemarin. 

Kepala Sekolah Budi Mulya Robert menambahkan, awalnya selama dilakukan penyisiran di lokasi, pihak 

sekolah sengaja tidak mengabarkan kepada para siswa yang sedang belajar. Ini dilakukan untuk menjaga 

agar tidak terjadi kepanikan para siswa yang tengah serius belajar. Namun akhirnya siswa dipulangkan 

pihak sekolah lebih awal untuk memberi keleluasaan pihak aparat menyisir lokasi sekaligus 

mengantisipasi bila terjadi peledakan. 

Setelah melakukan penyisiran selama kurang lebih satu jam, petugas tidak menemukan indikasi adanya 

bom. Namun untuk mengantisipasi terjadinya ancaman sesungguhny, telah ditempatkan sejumlah 

aparat keamanan di areal sekolah dan Gereja tersebut. Setiap orang asing keluar masuk ke areal 

tersebut harus melalui pemeriksanan oleh petugas kepolisian. Dua pintu masuk yang biasanya dibuka 

hanya dioperasikan satu. "Untuk memudahkan petugas mengontrol orang yang keluar masuk," ujar 

Judie. 

Untuk mengantisipasi kejadian teror bom lanjutan, ujar Judie, sejumlah petugas telah ditempatkan di 

lokasi Gereja Katedral. Masyarakat juga diminta agar segera memberitahu kepada petugas jika muncul 

ancaman serupa. Dengan begitu, petugas bisa segera melacak kemungkinan adanya bom. Kepada 

seluruh siswa hari ini diminta untuk kembali mengikuti proses belajar seperti biasa. 
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Bom Meledak di Gereja 

Dua orang luka tembak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. 

PALU---Sebuah bom meledak di Gereja Immanuel Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahad (12/12) pukul 

19.20 Wita. Dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi penembakan penembakan misterius di Gereja 

Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Anugerah Palu, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 19.05 Wita. 

Ledakan bom di Immanuel menyebabkan seorang satpam terluka. Sedangkan penembakan 

mengakibatkan Nofri (19 tahun) dan Rada Krisna (38 tahun) menderita luka serius. Bom yang meledak di 

depan pintu gereja Immnuel itu dilempar dari luar oleh orang yang tak dikenal saat sedang berlangsung 

ibadah malam. Seorang satpam gereja Immanuel, Yance Bintijaya (62 tahun) mengalami luka terkena 

tembakan di paha kaki kanan. ''Korban telah dibawa ke RS Bala Keselamatan Palu, peluru masih ada di 

kakinya,'' kata Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Rais Adam, Rais. 

Pelaku pemboman diduga lebih dari seorang dengan menggunakan sepeda moto. Kedua pintu gereja 

rusak berat dan seluruh kaca jendela bahagian depan pecah. Sekitar 200 jemaat yang tengah 

melaksanakan ibadah malam dipimpin Pendeta Erna Lagarense itu berhamburan keluar. Erna Lagarense 

yang tengah memimpin ibadah raya, dilaporkan pingsan. Korban kini sudah dilarikan ke RSU Bala 

Keselamatan untuk mendapatkan perawatan, bersama Bintin Jaya. 

Polisi yang tiba di lokasi sesaat setelah kejadian langsung mengisolasi lokasi. Kapolda Sulteng Brigjen Pol 

Arianto Sutadi sempat meninjau lokasi kejadian. Sementara itu aksi penembakan di Gereja Kristen 

Sulawesi Tengah (GKST) Anugerah diduga dilakukan oleh orang yang menggunakan motor Yamaha RX 

King. Dua korban Nofri dan Rada Krisna mengalami luka serius dan kini dilarikan ke RS Bala Keselamatan 

Palu. 

Pdt Arnold Nyawa STh, yang ditemui di TKP mengatakan penembakan terjadi saat sedang berlangsung 

doa syafaat sehingga ratusan jemaat yang sedang mengikuti prosesi ibadah Minggu Raya di gereja itu 

berhamburan menyelamatkan diri. Menurut Arnold korban yang menjadi sasaran penembak misterius 

itu semua duduk di bangku paling belakang. Lius (20), salah seorang saksi mata mengatakan ada dua 

sepeda motor. Satu di antaranya jenis Yamaha RX King melintas di depan gereja dan langsung 

memberondong jemaat yang duduk di bangku bagian belakang dan teras gereja. 

Hingga tadi malam Polda Sulteng telah mengerahkan anggotanya untuk melakukan penutupan jalan dan 

razia. ''Kami memeriksa setiap jalan ke luar Palu,'' kata Rais Adam. Dalam razia tersebut polisi telah 

menahan seorang yang dicurigai sebagai pelaku. ''Sekitar pukul 9.45 WITA, polisi telah menahan seorang 

pengendara sepeda motor RX-King di Jalan Raya Basuki Rahmat. Kami mencoba mencari keterkaitan 

pemuda itu dengan penembakan di gereja Anugerah,'' tambahnya. 
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Warga Paku Akan Dibenturkan 

Ichsan Loulembah, anggota DPD asal Sulteng sekaligus ketua Kaukus Daerah Konflik di DPR RI, 

mengatakan bahwa kasus ini merupakan upaya ke sekian kalinya untuk membenturkan masyarakat Palu 

pada konflik berbau SARA. ''Selama ini upaya mereka tidak berhasil karena masyarakat Palu masih 

memiliki pertahanan,'' kata Ichsan. Rumah orang tua Ichsan berada tepat di belakang gereja Immanuel. 

''Rumah kami hanya berbatasan tembok saja dengan halaman belakang gereja,'' tutur Ichsan. 

Menurutnya, masyarakat Palu baik umat Islam maupun Kristen telah menyadari ada upaya membawa 

konflik Poso ke Palu. ''Saya sendiri menerima laporan kejadian ini dari aktivis Islam dan Kristen,'' kata 

Ichsan. Karena itu dia berharap upaya membenturkan masyarakat harus segera dihambat sebelum 

terlambat. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mohammad Ali Lamu Lc, ketika meninjau lokasi 

kejadian, Ahad malam, berharap aparat kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku. "Kami 

sangat prihatin dengan peristiwa ini, apalagi kejadiannya berlangsung di saat saudara-saudara kita yang 

umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah," kata Ali Lamu yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. 
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Kapolres Palu Dicopot 

Polda Sulteng terus melakukan pengejaran. 

PALU --Ledakan bom di Gereja Immanuel dan aksi penembakan misterius di Gereja Anugerah Palu, 

Sulawesi Tengah berbuntut pada pencopotan Kapolres Palu, AKBP Norman Siswandi. Norman digantikan 

oleh AKBP Guntur Widodo yang sebelumnya adalah Kapolres Banggae. 

Pencopotan tersebut berlangsung Selasa (13/12) di Palu, dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi 

Tengah Brigjen Hariyanto Sutadi. Selain Kapolres, kejadian ini juga berbuntut pada pencopotan 

Kapolsekta Palu Selatan, AKP Sumantri Sudirman. Pencopotan keduanya dilakukan karena mereka dinilai 

lalai dalam menjalankan perintah pimpinan. Pihak Polda telah mengeluarkan perintah untuk melakukan 

penjagaan di rumah-rumah ibadah untuk mengantisipasi keamanan menjelang natal dan tahun baru. 

''Nyatanya, saat kejadian, di kedua tempat baik di Gereja Immanuel maupun Gereja Anugerah tidak ada 

seorang personel keamanan. Yang ada hanya satpam gereja yang bertugas,'' terang Kapolda Sulteng. 

Atas kejadian ini, Kapolda Sumantri juga mengaku kecolongan. 

Sementara itu, selain pencopotan dua pejabat kepolisian, kemarin aparat Polda Sulteng juga telah 

melakukan olah TKP di dua lokasi kejadian. Aparat juga masih terus melakukan upaya pencarian barang 

bukti dengan mencari sisa-sisa atau residu dari bom yang meledak. Untuk kasus ledakan bom di gereja 

Immanuel, polisi juga telah memeriksa 15 orang saksi. Menurut Kapolda, dari hasil keterangan saksi, 

aparat sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri fisik pelaku. ''Pelakunya ada dua orang, mengenakan 

kendaraan RX King dan berbadan tegap,'' jelas Kapolda. 

Menurut Kapolda, sebelum pelaku melempar bom ke dalam gereja, ia sempat melakukan penembakan 

ke arah satpam Yance Bintijaya yang berusaha menghalangi pelaku masuk. Penembakan tersebut 

dilakukan dari jarak hanya empat meter dengan menggunakan senjata laras pendek atau pistol. 

Tembakan tersebut mengenai kaki kanan serta lengan kiri Yance. 

Sementara untuk kejadian di Gereja Anugerah, Kapolda Sumantri menjelaskan pelakunya ada empat 

orang. Mereka menggunakan dua sepeda motor yang salah satunya bernomor polisi DN 5334 AF. 

Sedangkan senjata yang digunakan adalah jenis M16 dengan peluru buatan PT Pindad ukuran 5,55 mm. 

''Kami terus melakukan upaya pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terungkap,'' 

ujar Kapolda. 

Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla mengatakan boleh jadi pelakunya adalah kelompok-kelompok itu juga. 

''Polanya sama, menembak, lari dan menggunakan motor serta sasarannya gereja. Polanya berulang 

terus,'' ungkap Wapres. Namun saat ditanya mengapa aparat tidak bisa menangkap pelaku tersebut, 

sementara sudah diketahui ciri-cirinya serta kelompoknya, Wapres hanya mengatakan bahwa polisi 

lebih banyak berada di Kabupaten Poso daripada di Palu. 
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Menurut Wapres, penyerangan terhadap gereja tersebut, jelas merupakan adu domba yang dilakukan 

pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. ''Tapi kita bersyukur usaha adu domba itu tidak berhasil.'' 

katanya. 
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PGI: Bukan Persoalan Agama 

Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Nathan Setiabudi 

mendesak pemerintah bersikap tegas dalam menuntaskan kedua peristiwa itu. PGI mencurigai adanya 

kekuatan-kekuatan tidak kelihatan (invisible power) yang nampaknya tak tertaklukan oleh kekuatan apa 

pun termasuk aparat kepolisian. ''Ada kekuatan yang tidak kelihatan dan tak mampu ditangani 

pemerintah dari pusat sampai ke lapangan. Aparat jangan berdalih kecolongan padahal sudah menjaga 

di sana sini. Itu namanya tidak profesional,'' ujar dia di Kantor PGI Jalan Salemba Raya Jakarta, Senin 

(13/12). 

PGI menganggap perbuatan pemboman itu sebagai suatu kejahatan terhadap agama dan kejahatan 

terhadap NKRI. Umat Kristiani akhirnya menjadi tumbal permainan yang tidak beradab dan 

menyebabkan kegelisahan bahkan ketakutan dalam menjalankan ibadahnya. 

Menurut Pendeta Nathan apa yang terjadi di dua gereja ini bukanlah persoalan agama, melainkan upaya 

ingin memperkeruh suasana yang telah kondusif dengan menyeret isu agama. ''Kami tak punya alat 

untuk membuktikan, tapi fakta yang ada seperti itu. Sebab kalau tidak bagaimana bisa terjadi hal seperti 

itu,'' ujarnya. 
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Aksi Biadab 

BIN menduga pelaku kelompok lama. 

CIREBON — Sebuah bom meledak menjelang dimulainya shalat Jumat di Masjid Az Zikra kompleks 

Markas Polres Kota Cirebon, Jawa Barat, kemarin (15/4). Seorang pelaku yang melakukan misi bom 

bunuh diri tewas, sementara 27 orang jamaah shalat yang mayoritas para polisi terluka. 

Bom meledak sekitar pukul 12.15 WIB, saat imam bertakbiratul ihram, tan da memulai shalat. Aksi 

pemboman ini mendapat kecaman luas dari berbagai tokoh agama. Salah satunya Menteri Agama 

Suryadharma Ali. ‘’Ini aksi biadab yang telah mengakibatkan jatuhnya korban,’’ kata Suryadharma. 

Menurut kesaksian Brigadir Ecep, pelaku menyelinap masuk ke dalam shaf kedua barisan jamaah sesaat 

sebelum shalat Jumat akan dimulai. Bom itu disembunyikan pelaku di balik jaket hitamnya. Ecep 

mengaku melihat pelaku membuka jaket dan langsung terdengar suara ledakan. Secara refleks, Ecep 

yang berada di belakang pelaku langsung tiarap walau serpih an bom tetap mengenai kakinya. “Dia 

masuk melalui pintu belakang mas jid,” ujar Ecep, kemarin. 

Beberapa perwira Polresta Cirebon yang menjadi korban adalah Kapolres AKBP Herukoco, Kasat Intel 

AKP Sing gih Mardiyono, Kepala Bagian Ad mi nistrasi Kompol Suhadi, Kepala Subbagian SDM, Kasat 

Lantas, serta dua polisi provos, termasuk sang imam shalat Jumat. 

Herukoco dan Singgih ke tika itu berada di shaf terdepan sehingga meng alami luka pada punggung. 

Melihat dari posisi pelaku, Polri menduga pihaknya menjadi target serangan. “Pelaku duduk di dekat 

Kapolresta Cirebon dan kemudian meledakkannya menjelang shalat Jumat,” kata Kepala Divisi Humas 

Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta. 

Para korban dibawa ke RS Pelabuhan, RS Ciremai, dan RS Pertamina. Menurut Kepala Pelayanan RS 

Pelabuhan Yeni Rahmawati, berdasarkan pemeriksaan radiologi, pada tubuh korban luka rata-rata ada 

pecahan paku, baut, dan mur yang menancap. 

Jumlah korban yang dira wat di RS Pelabuhan semula berjumlah 26 orang. Namun, li ma orang telah 

pulang. Tubuh sang pelaku sendiri masih utuh walau bagian perut hancur. 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, identitas pelaku masih dicari. Untuk itu, jenazah pelaku 

pun dibawa ke RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Pelaku memiliki ciri-ciri berusia antara 20– 25 tahun 

dengan tinggi badan sekitar 170 sentimeter. “Diduga ini bom bunuh diri,” kata Timur. 

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyampaikan pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 

meminta segenap masyarakat termasuk peran dari tokoh-tokoh Islam secara bersama menanggulangi 

kejahatan terorisme. “Kami menginginkan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat mengutuk keras 

kejadian itu,” kata Djoko sebelum meng gelar rapat mendadak di kantornya, kemarin. 
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Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto menduga pelakunya orang baru tapi didalangi jaringan 

lama. Ia menengarai tokoh lama dengan kemampuannya kemampuannya memengaruhi massa berhasil 

merekrut pelaku baru. Jaringannya tetap. Itu-itu saja. Yang beda adalah pelakunya, mereka merekrut 

pelaku baru. Modus operandinya pun tidak baru. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai juga mengakui serangan bom ke 

masjid bukan modus operandi baru. Tahun 1998 itu pernah di Masjid Istiqlal, kemudian pada 2000 di 

Masjid Agung Yogyakarta meski gagal. Jadi, bukan hal yang baru, paparnya. 

Namun, untuk mengetahui kelompok mana yang bermain, kata Arsyad, pelakunya harus tertangkap 

dulu. bilal ramadhan/antara ed: rahmad budi harto 
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Jatim Tingkatkan Kewaspadaan 

Koordinasi juga dilakukan dengan tim FKUB. 

SURABAYA — Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan pasca meledaknya bom di 

Cirebon. Namun, masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu serupa terjadi di 

wilayah Jawa Timur. 

Dari keterangan Direktur Bina Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol Pudji Astuti, pihaknya telah 

menginstruksikan kepada setiap personel untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, pihaknya 

mengaku tidak menambah personel yang disiagakan di setiap pos pengamanan. “Kita hanya 

meningkatkan kewaspadaan. Mau ada bom atau tidak, personel pasti siaga,“ ujarnya, Jumat (15/4). 

Menurutnya, pengerahan dan penambahan jumlah personel justru akan mem buat masyarakat 

setempat panik. Lantaran hal itu, pihaknya hanya akan meningkatkan operasi rutin. “Kita sudah arahkan 

semua jajaran agar operasi rutin ditingkatkan saja. Semua diminta tetap siaga,“ ujarnya. 

Disinggung terkait apakah akan ada penyisiran, Pudji mengungkapkan hal itu belum direncanakan. Dia 

hanya mengimbau agar masyarakat segera melapor kepada polisi jika menemukan sesuatu yang 

mencurigakan. 

Meski demikian, Pudji mengaku sejumlah laporan masyarakat terkait benda mencurigakan justru 

membuat masyarakat lain panik. Karena itu, pihaknya mengharapkan ada kesadaran masyarakat agar 

tidak melakukan provokasi. “Masyarakat kadang tidak sadar kalau membuat laporan yang belum tentu 

kebenarannya akan membuat masyarakat lain takut,“ ujarnya. 

Diakuinya, sejumlah laporan terkait benda yang diduga bom sempat masuk ke Polda Jatim pada Maret 

lalu setelah marak penemuan paket bom buku. Setelah dilakukan pemeriksaan, benda mencurigakan 

tersebut ternyata diketahui bukan bom. “Kita imbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi isu 

bom ini,“ ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, akan mengintensifkan komunikasi 

kepada elemen umat beragama setempat. Dalam mengantisipasi tindakan anarkis, pihaknya mengaku 

akan mengedepankan pendekatan. 

“Kita sebenarnya sudah melakukan komunikasi rutin dengan setiap elemen umat beragama. Komunikasi 

ini agar tidak sampai ada gesekan yang mengerucut ke tindakan anarkis,“ terangnya. 

Pemerintah Kota Surabaya, lanjutnya, sudah bertemu dengan tim Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) setempat. Selain itu, Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan personel keamanan setempat. 

“Kita lebih kedepankan pendekatan kepada setiap pihak yang berkepentingan. Dari Pemkot sudah 

berkoordinasi untuk sama-sama men jaga keamanan,“ ujar Tri Ris maharini. 
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Dia menegaskan, setiap personel keamanan telah diterjunkan di setiap pos penjagaan. Mereka berasal 

dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Surabaya, personel Polsek setempat, dan Danrem. 

“Pemkot beserta jajarannya, Polsek dan semua personelnya, semua jaringan Danrem sudah saya 

koordinasikan agar mengantisipasi tindakan anarkis di masyarakat, terlebih yang disebabkan isu agama,“ 

ujarnya. 

Terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Ploso, Kabupaten Kediri, KH Zainudin Jazuli, menyesalkan ledakan 

bom di Masjid At-Taqwa, Mapolresta Cirebon, saat shalat Jumat. “Tidak ada dalil yang membenarkan 

seseorang melukai saudaranya sendiri, terlebih lagi mereka memulai shalat Jumat,” katanya, seperti 

dikutip Antara. 

Kiai Zainuddin berpendapat, apa yang dilakukan pelaku bom bunuh diri itu sudah mencederai Islam, 

yang notabene sebagai agama yang cinta kedamaian. Selama ini, Islam tidak pernah mengajarkan 

perilaku yang bisa melukai sesama Muslim. 

Ia juga menilai, polisi lemah dalam pengawasan, hingga pelaku bom bunuh diri itu lolos dari 

pemeriksaan. Terlebih lagi, kejadian ini bukan hanya sekali, melainkan hingga berkali-kali terjadi di 

Indonesia. ¦ C01 ed: yusuf assidiq 
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Pelaku Bukan dari Gerakan Islam 

Munarman 

Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) 

Bagaimana Anda memandang aksi pengeboman di Cirebon? 

Saya pikir senekat-nekatnya orang yang mengatasnamakan gerakan Islam, tidak sampai akan membabi 

buta dan mengebom masjid saat shalat Jumat. Belum pernah ada fikihnya dalam Islam yang 

membolehkan pengeboman pada rumah ibadah. Jangankan masjid, gereja juga tidak boleh. Dalam 

kondisi peperangan saja tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. 

Bukan terkait kelompok radikal Islam? 

Jadi, pengeboman rumah ibadah termasuk kejadian di masjid di Polresta Cirebon tidak bisa dibenarkan 

dari apa pun juga. Jadi, susah kalau mengatasnamakan Islam. Pasti ini kelompak yang tidak mengerti 

fikih. Ini sudah di luar dari kecenderungan yang ada. Jadi, secara fikih tidak dibenarkan menghancurkan 

tempat ibadah dalam kondisi apa pun juga. 

Apa motif pelaku teror dalam aksinya ini? 

Tentu ini, menurut saya, ingin mengarahkan pada kelompok lama. Tapi, jelas ini membuktikan bahwa 

aksi dilakukan oleh orang yang tidak mengerti fikih Islam. Dan tidak mungkin kelompok dari agama 

manapun membolehkan aksi perusakan tempat ibadah. 

Kutukan FPI terhadap pelaku teror? 

Jelas kami mengutuk aksi ini. Masjid sudah diganggu. Dan, kita turut prihatin dengan para korbannya. Ini 

tidak bisa dibenarkan sama sekali. Menurut saya, ini harus dikecam keras. Ini sudah mengganggu 

jalannya ibadah karena terjadi dalam pelaksanaan shalat Jumat. 

Siapa yang bermain dalam aksi teror ini? 

Saya tidak berspekulasi terlalu jauh dulu, karena saya belum melihat dan mengamati lebih jauh. Tapi, ini 

jelas dilakukan oleh orang yang tidak mengerti sama sekali fikih Islam. Hal itu sudah bisa dipastikan. 

Merusak tempat ibadah agama lain sama sekali tidak diperkenankan. Karena tidak mengerti fikih Islam, 

ini artinya bukan orang yang bergelut dalam gerakan Islam. ed budi raharjo 
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Polri Tingkatkan Pengamanan Diri 

Polsek pun diminta memasang metal detector. 

JAKARTA—Merasa menjadi target aksi terorisme, Mabes Polri memerintahkan pengetatan peng amanan 

sampai di tingkat polsek. Kapolri memerintahkan pemasangan metal detector di kantor-kantor polisi. 

“Polsek pun harus menyediakan metal detector,” ujar Kepala Pelayanan Mabes Polri Kombes Sadino di 

Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/4). 

Setelah peristiwa bom bunuh diri di masjid di lingkungan Pol resta Cirebon, Mabes Pol ri pun 

meningkatkan pengamanan. “Ada perintah untuk memperketat keamanan di Mabes Polri,” kata Kombes 

Sadino. 

Pengunjung yang mema suki Mabes Polri pun diperiksa dengan sangat ketat. Wartawan Republika yang 

sehari-sehari meliput Mabes Polri pun diminta membuka swea ter serta mengeluarkan kartu. Tas pun 

diminta dibuka dan diperlihatkan isinya. “Maaf ya, demi keamanan,” ujar salah satu polisi. 

Dari Polda hingga Polsek juga diminta menyesuaikan penjagaan dan pengamanan. Kepala Bidang Humas 

Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar mengatakan, peningkatan kewaspadaan merupakan hal 

yang wajar. Pihaknya tidak ingin kejadian di Cirebon terjadi di Mapolda Metro. 

Oleh karena itu, Satuan Provost selalu siap mengantisipasi setiap harinya. “Prosedur peng amanan 

merupakan rutinitas sehari-hari,” ujar Kepala Subbi dan Provost Pro pam Polda Metro Jaya, AKBP Niti 

Harto Negoro. 

Sempat terjadi kekhawatiran di Mapolda Metro Jaya pada Ju mat (15/4) siang ketika sebuah mobil BMW 

milik tamu mengeluarkan asap. Tim Provost langsung memeriksa mobil bernopol B 1585 FL yang 

terparkir di depan Di rektorat Kriminal Khusus. “Bukan bom. Itu hanya mobil overheat sehingga 

mengeluarkan asap,” kata Niti. 

Dibawa ke Jakarta 

Sedikitnya ada 17 orang luka akibat bom bunuh diri di masjid di lingkungan Mapolresta Cire bon, Jumat 

(15/4). Para korban luka itu dilarikan ke RS Bhayang kara, Kota Cirebon, Jawa Barat. 

Untuk mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri, jasad pelaku dibawa ke RS Polri Kramat Jati, 

Jakarta, ungkap Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Cirebon, Jumat sore. 

Selain Kapolresta Cirebon dan Kasatlantas Polresta Cirebon, Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia 

Polresta Cirebon dan dua provost juga menjadi korban lu ka-luka. Dua pegawai negeri sipil (PNS) juga 

ikut menjadi korban luka-luka. c08 ed: priyantono oemar 

B-32 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



REPUBLIKA - Sabtu, 23 April 2011     Halaman : 3     Penulis : teguh firmansyah/bilal ramadhan/c07      

Ukuran : 3381 bytes 

Pelaku Bom adalah Jaringan Baru 

Pelaku bom untuk Gereja Christ Cathedral berniat memfilmkan aksinya. 

JAKARTA-Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kamis (19/4), memastikan pihaknya menangkap 19 orang 

terduga teroris terkait kasus rangkaian bom buku dan penemuan bom di Serpong, Tangerang. Pihak 

Mabes Polri juga memastikan bahwa belasan tersangka ini merupakan jaringan baru. "19 orang itu 

terkait bom buku dan penemuan yang diduga bom di Serpong," kata Timur usai rapat terbatas bidang 

keamanan di kantor presiden, Kamis (21/4). 

Kapolri mengakui bom yang ditemukan di Serpong terletak sekitar 100 meter dari rumah ibadah 

(gereja). Melihat lokasi penempatan bom yang sangat dekat dengan gereja, kata Timur, upaya yang 

dilakukan oleh kepolisian lebih ke arah penguraian dan pencegahan. "Tugas kita lakukan langkah-

langkah mengurai dan lebih ke arah pencegahan," tambahnya. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam 

memerinci, 19 orang itu ditangkap di tujuh lokasi berbeda. Rangkaian penangkapan, kata Anton, 

bermula dari penangkapan terhadap M di Rawamangun, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi dari M, 

polisi kemudian menangkap tiga orang di Aceh, yakni P, J, dan F. 

Kemudian, dari pengakuan empat tersangka itu, lanjut Anton, berkembang pada penangkapan lima 

orang lain di daerah Gunung Sindur, Bogor. Penangkapan kemudian berlanjut di lokasi Kramat Jati, 

Jakarta Timur sebanyak tiga orang; di Pondok Kopi, Jakarta Timur sebanyak lima orang; dan masing-

masing satu orang di Bekasi dan Tangerang. 

Kesembilan belas orang terduga pelaku teror bom yang ditangkap ini dinilai sebagai kelompok jaringan 

baru. Kelompok jaringan ini terpisah dari kelompok jaringan lama meski belum ditemukan adanya 

hubungan antarjaringan tersebut. "Penyidikan masih berjalan. Yang pasti mereka kelompok baru," kata 

Anton. 

Menurut Anton, kelompok jaringan ini dalam membuat bom langsung belajar dari buku-buku. Beberapa 

pimpinan kelompok ini merupakan lulusan atau sarjana dari dua universitas negeri terkemuka di 

Indonesia. Sampai saat ini, polisi belum dapat menyimpulkan adanya hubungan dengan kelompok 

jaringan lama seperti jaringan Jemaah Islamiyah (JI). 

Anton menambahkan, 19 orang tersebut menjadi pelaku dalam paket bom buku yang disebar di empat 

lokasi serta bom dalam bentuk bungkusan di Cibubur dan Puspiptek, Serpong, Tangerang. Sementara 

bom yang ditemukan pada Kamis (21/4) di lima titik sepanjang saluran pipa gas dekat Gereja Christ 

Cathedral, Serpong, Tangerang juga merupakan ulah dari 19 tersangka tersebut. "Bom itu akan 

diledakkan saat perayaan Paskah nanti," kata Anton. 
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Dokumenter bom 

Pemimpin para terduga pelaku serangkaian teror bom berinisial P berencana membuat film dokumenter 

tentang peledakan bom di depan Gereja Chris Cathedral, Serpong, Tangerang. Rencananya, bom 

tersebut akan diledakkan pada perayaan Jumat Agung pada Jumat (22/4) pukul 09.00 WIB. "Jika bom 

meledak, mereka akan rekam, lalu membuatkan film dan menyiarkannya," tambah Anton. 

Pada rangkaian bom di dekat Gereja Christ Cathedral itu, polisi menemukan sebanyak 40 plastik yang 

berisi karbit. Tiga plastik di antaranya terdapat detonator dan timer. Selain itu, juga ditemukan dua tas 

ransel yang di dalamnya terdapat pipa aluminium sebesar tabung gas. "Di dalam tas tersebut juga ada 

detonator dan timer yang siap meledak. Beratnya masing-masing 20 kilogram. Seluruhnya 150 kilogram. 
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Teror Bom tidak Terkait Sentimen Agama 

 

JAKARTA - Negara diminta tegas dan tanggap dalam menanggulangi aksi ancaman teror bom yang marak 

terjadi belakangan ini. Dari modus yang dilakukan, diyakini aksi teror tidak ada hubungannya dengan 

agama tertentu seperti yang diduga oleh aparat keamanan selama ini. "Sekarang aksi bom bisa terjadi di 

mana saja, di gereja, di perkantoran, di rumah, dan juga di masjid. Indikasi itu menunjukkan bahwa aksi 

teror dilakukan oleh pihak yang menginginkan bangsa kita terbelah," kata Ketua Umum KNPI Ahmad 

Doli Kurnia, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (22/4). 

Menurut Ahmad, aksis teror bom sengaja dilancarkan saat negara membutuhkan konsolidasi demokrasi 

seperti sekarang, di mana stabilitas menjadi variabel penting. Apalagi, di tengah situasi ekonomi 

Indonesia yang semakin sulit, teror bom bertujuan untuk membuat kesan negara berada dalam kondisi 

tidak aman. "Karena itu, yang ditunggu semua orang saat ini adalah sikap tegas pemerintah, terutama 

aparat pertahanan dan keamanan. Sudah saatnya TNI mulai dilibatkan bersama dengan kepolisian, 

karena ini sudah mengancam aspek ketahanan bangsa kita," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid mengimbau agar seluruh umat Kristen 

dan Katolik tetap tenang menjalankan ibadah Paskah. GP Ansor sendiri, kata Nusron, mengerahkan 

seluruh potensi Banser untuk terlibat aktif mengamankan gereja, khususnya di wilayah Jakarta. "Tak 

usah khawatir beribadah, Banser dan kepolisian akan menjaga keamanan tempat ibadah masing-

masing." Janji Nusron. 

Nusron mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap belasan orang yang diduga sebagai pelaku 

bom. Nusron menyebut, meski agak terlambat dalam bekerja tapi kinerja polisi harus dihargai dalam 

upaya menangkap pelaku teror bom. Ia meminta polisi membongkar jaringan dan menangkap aktor 

intelektual yang memerintahkan pengeboman. "Apa artinya jika yang ditangkap itu pelaku lapangan tapi 

nanti malah muncul 1.000 pelaku lainnya. Polisi harus tangkap otak utamanya."   ed: andri saubani 
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Polisi Tangkap Kamerawan TV 

Rekaman pengeboman akan disiarkan ke media internasional. 

JAKARTA-- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak Kamis (21/4) lalu berhasil menangkap 19 orang 

tersangka yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi terorisme di Tanah Air. Menurut Kepala Divisi Humas 

Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, para tersangka itu ditangkap di tujuh lokasi berbeda. Satu orang di 

Rawamangun (M), tiga orang di Aceh (P, J, dan F), lima orang di Pondok Kopi, Jaktim (A, D, M, R, dan A), 

lima orang di Gunung Sindur, Bogor (P, A, A, E, dan R), tiga orang di Kramat Jati (F, D, dan Y), serta 

masing-masing satu orang di Bekasi (A) dan Tangerang (J). Dari pengakuan 19 orang itu, terungkaplah 

rencana pengeboman Gereja Christ Cathedral Serpong. 

Kini, satu per satu identitas para tersangka mulai diungkap ke publik. Salah satunya adalah IF yang 

bekerja sebagai kamerawan di sebuah media elektronik nasional. Kepala Penum Polri Kombes Pol Boy 

Rafli Amar mengakui adanya ketelibatan seorang kamerawan televisi dalam aksi terorisme tersebut. 

Keterlibatannya sedang kami perdalam, termasuk memeriksa P dan 18 orang lainnya,” ucap Boy ketika 

dihubungi Republika, Sabtu (23/4). 

Boy menambahkan, IF sudah dua kali melakukan pertemuan dengan oknum berinisial P yang diduga 

pemimpin aksi atau sutradaranya. Ia menambahkan, dengan ditangkapnya IF, saat ini ada 20 orang yang 

diduga sebagai pelaku bom buku, bom di Cibubur, Puspitek, dan di depan Gereja Christ Cathedral 

Serpong. Boy menyatakan, IF direkrut untuk merekam aksi teror yang sudah direncanakan. P yang 

merancang atau sutradaranya, sedangkan IF yang merekam kejadian ledakan bom,” kata Anton Bachrul 

Alam kepada Republika, kemarin. 

Soal lokasi penangkapan, Anton enggan mengungkapkan. Anton hanya menjelaskan peran IF dalam 

rencana peledakan bom di depan Gereja Christ Cathedral Serpong yang akan diledakkan saat perayaan 

Jumat Agung pada Jumat (22/4) lalu. Ia yang akan merekam untuk disiarkan ke media internasional,” 

jelasnya. 

Boy menambahkan, IF telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 19 orang lainnya. Saat ini polisi 

masih memeriksanya dalam waktu 7x24 jam untuk mencari alat bukti yang dipersangkakan kepada yang 

bersangkutan. 

Mengakui 

Direktur Pemberitaan Global TV, Arya Sinulingga, mengakui bahwa IF adalah karyawan Global TV. Jika 

dilihat dari namanya, memang benar karyawan Global TV. Dia (IF) kamerawan untuk infotainment,”  ujar 

Arya dalam jumpa pers di Global TV, Jakarta, Sabtu (23/4). 
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Sebagai kamerawan, kata Arya, pekerjaan IF tidak berhubungan dengan koordinator lapangan dan 

pemberitaan Global TV. Namun, dugaan keterlibatan IF dalam sejumlah aksi terorisme di Tanah Air 

membuat pihaknya terpukul. Tentu saja kami shock mendengar kabar tersebut,” tegasnya. 

Kendati mengakui sebagai karyawannya, Arya masih berusaha mencari kebenaran informasi yang lebih 

lengkap kepada pihak polisi. Kami perlu melihat wajahnya agar lebih yakin,” jelasnya. Namun, ia akan 

mengikuti prosedur polisi yang saat ini masih memeriksa IF untuk jangka waktu 7x24 jam. Mulai hari ini 

(kemarin—Red), pihak Global TV akan mencoba mendapatkan gambar IF dari Mabes Polri,” ujarnya. 

Menurut Arya, IF merupakan sosok yang biasa, tidak introver, dan juga bergaul dengan normal. IF sudah 

bekerja sebagai kamerawan Global TV selama lima tahun. Setahun belakangan, ia bekerja sebagai 

kamerawan studio. Empat tahun sebelumnya, ia bekerja sebagai kamerawan infotainment. 

Dengan kasus ini, Arya berharap, semua pihak, terutama media massa, untuk meningkatkan 

kewaspadaan. Agar semua yang hadir bisa meningkatkan kewaspadaan dan konsolidasi internal bagi 

media karena media sangat rentan terhadap hal tersebut. Hal ini juga terkait dengan status siaga yang 

ditetapkan oleh pemerintah terhadap kasus ancaman bom,” ujarnya. 
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Amati Isyarat dari Solo 

Roda kehidupan yang berputar adem ayem di Solo tiba-tiba dikejutkan ledakan bom bunuh diri. Gereja 

Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, yang jadi sasarannya. Sedikitnya 27 orang terluka dan satu orang-

yang diduga sebagai pelaku-tewas. 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan bahwa bom yang dibawa pelaku itu berdaya ledak lemah 

(low explosive). Dampak paling parah dialami pelaku sendiri. Dengan cepat, polisi pun menyimpulkan 

bahwa aksi ini masih terkait dengan terorisme yang selama ini jadi isu serius di tubuh kepolisian. 

Dengan bom berdaya ledak rendah, pelaku mengirimkan isyarat penting bahwa operasi pengganyangan 

teroris masih menyisakan titik lemah. Celah itulah yang kemudian dia manfaatkan untuk menjalankan 

aksinya. Aparat pun dibuat menjadi 'kecolongan'. Di mana titik lemah itu? 

Kalau kita amati, program perang melawan terorisme masih menonjolkan pendekatan represif 

bersenjata. Lewat operasi menegangkan yang bisa disiarkan secara langsung oleh televisi, polisi banyak 

meringkus dan mematikan mereka yang jadi tersangka pelaku teror. Setelah para tersangka berhasil 

dilumpuhkan-atau lebih tepatnya dimatikan-operasi itu kemudian menjadi terlihat telah 'sukses besar'. 

Di satu sisi, pendekatan bersenjata itu memang bisa mempersempit ruang gerak para pelaku teror. 

Mereka menjadi lebih sulit berpindah dan menjalin kontak dengan jaringannya. Lalu lintas logistik 

mereka pun menjadi tidak bebas. 

Tapi di sisi lain, dominasi pendekatan represif juga bisa menyalakan titik-titik api permusuhan yang baru. 

Para tersangka yang dimatikan itu bisa dipahami sebagai pihak yang teraniaya dan menjadi korban 

tindak kekerasan aparat keamanan. Tidak tertutup kemungkinan, cara-cara tersebut kemudian 

melahirkan rasa simpatik terhadap para tersangka pelaku aksi teror. 

Pemerintah tentu sudah menyadari bahwa pendekatan keamanan tidaklah cukup untuk mengatasi 

terorisme. Bersamaan dengan itu perlu pendekatan-pendekatan lain yang inovatif. Sasaran yang 

menjadi objek penanggulangan aksi teror pun sudah semestinya diluaskan, tidak hanya terfokus pada 

mereka yang selama ini mejadi buron. 

Melalui pendekatan teknologi informasi, pihak terkait bisa menggiatkan perang melawan aksi teror 

dengan menyebarkan naskah maupun gambar yang bisa meredam tersebarnya ajaran teroris. Jalan 

pendekatan ekonomi pun bisa ditempuh untuk memberdayakan mereka yang tidak mampu supaya tidak 

mudah direkrut untuk mendukung aksi penuh kekerasan itu. 

Berbagai pendekatan itu kemudian dirangkai supaya terintegrasi. Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT) bisa menjadi 'rumah' yang menaungi pendekatan integratif tersebut untuk membuat 

pengganyangan terorisme berjalan lebih maksimal. 
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Jika pendekatan represif terus ditonjolkan, maka teror tak akan pernah dituntaskan. Apalagi jika aksi itu 

kemudian dibumbui dengan informasi yang mendekatkannya dengan Islam, seperti yang selama ini 

terjadi. Saat GBIS diledakkan, bukan cuma jemaat gereja yang terluka. Umat Islam, juga umat beragama 

lain pun ikut merasakan perihnya. 
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Pelaku Diduga Terkait Bom Cirebon 

 

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan responsnya tentang bom bunuh diri yang 

terjadi di Solo, Jawa Tengah, Ahad (25/9). Dari laporan Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri, kata Presiden, 

diketahui bom tersebut masih terkait dengan peristiwa serupa beberapa bulan lalu. "Investigasi yang 

sementara kita lakukan, pelaku bom bunuh diri ini adalah anggota dari jaringan teroris Cirebon yang 

melakukan aksi terorisme di Cirebon sebagaimana saya sampaikan beberapa bulan lalu," kata Presiden 

SBY saat menggelar konferensi pers kemarin sore. 

Bom Cirebon terjadi pada pertengahan April 2011. Saat itu, bom diledakkan di dalam Masjid Attaqwa di 

Kompleks Markas Polres Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi di dalam masjid saat jamaah akan 

memasuki ibadah shalat Jumat. 

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo meminta intelijen dan aparat keamanan serius menangani bom 

Solo. "Jangan sampai beribadah saja masyarakat merasa tidak tenang dan tidak ada rasa aman," 

katanya. 

Menurut Tjahjo, bom di Solo memperlihatkan pemerintah telah gagal melindungi rakyatnya. Ia melihat 

aparat kemanan dan intelijen selalu kecolongan. Ini semakin diperparah dengan tidak adanya 

keterangan jelas kelompok mana yang dianggap sebagai kawan dan musuh. 

Namun, Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah intelijen kecolongan. Menurutnya, tindakan 

pengeboman itu murni inisiatif pelaku di lapangan. "Saya tak ingin intelijen dinilai kecolongan," ujarnya. 

Djoko menyatakan, sekarang pola pelaku teror tidak lagi memakai alat komunikasi untuk berkoordinasi 

sehingga aparat kesulitan untuk memantau. Beda dengan situasi dulu yang mudah dilacak. Pelaku 

belajar menyiasati masalah tersebut. 

Menurut Djoko, imbauan terhadap seluruh jajaran di daerah agar tetap waspada sudah diberikan 

pascabom bunuh diri di Polresta Cirebon beberapa bulan lalu dan kericuhan di Ambon. Hanya saja, kata 

dia, tidak ada yang tahu secara pasti kapan dan di mana aksi teror itu dilakukan. Aparat intelijen hanya 

memberikan indikasi-indikasi tertentu jika adanya pelatihan atau aksi yang mencurigakan. 

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 

Antonius Benny Susetyo mengatakan, Presiden jangan sekadar berwacana menghadapi aksi bom yang 

marak akhir-akhir ini. Dia mendesak Presiden untuk mengganti siapa pun yang tidak optimal 

mengamankan negara ini. 
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"Tidak hanya bertugas saat aksi seperti ini sudah terjadi, aparat juga harus bisa mencium gejala tanda 

awal dari insiden pengeboman di tempat ibadah seperti ini," kata Benny. "Dengan begitu, provokasi 

terhadap umat beragama tidak akan terjadi."  ed: budi raharjo 
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SBY: Investigasi Aparat 

Polisi telah memeriksa 15 saksi. 

SOLO - Bum bunuh diri mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, 

Ahad (25/9), sekitar pukul 10.53 WIB. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 31 tahun tewas seketika 

di lokasi kejadian, sementara 27 orang jemaat terluka yang satu di antaranya dalam kondisi kritis. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan tak hanya dilakukan investigasi para pelaku dan 

jaringannya, tapi juga investigasi ke dalam, yakni aparat pemerintah yang kemungkinan lalai dan tidak 

mengindahkan peringatan yang sudah diberikan intelijen negara. "Dengan kejadian ini, perlu investigasi 

internal untuk memastikan aparat keamanan dan intelijen telah bekerja dan menjalankan tugas 

sebagaimana yang diharapkan," kata Presiden saat menggelar jumpa pers, Ahad (25/9). 

Investigasi ke dalam ini berkaitan dengan sudah adanya laporan dan peringatan akan adanya bom 

bunuh diri yang diinformasikan intelijen negara. Namun, kata Presiden, informasi itu tak ditanggapi 

serius. Walaupun, katanya, dia mengetahui pula Kapolri telah menginstruksikan jajaran kepolisian. 

SBY mengingatkan agar semua pihak mulai dari kepolisian, TNI, lembaga intelijen, termasuk para 

pimpinan daerah tak menganggap enteng semua informasi yang ada dan juga tidak beranggapan semua 

dalam keadaan baik-baik saja. "Jangan mengabaikan informasi apa pun, harus responsif, harus diambil 

tindakan, lakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," katanya. 

Pelaku, kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam, berpura-pura menjadi jemaat 

gereja dan sempat ikut kebaktian. Bom yang dibawa pelaku meledak seusai ibadah tepat di pintu keluar 

utama gereja. Polisi telah memeriksa 15 saksi yang diperkirakan mengetahui proses terjadinya bom 

bunuh diri tersebut. 

Sejauh ini, polisi belum mengantongi identitas pelaku. Polisi juga belum mengetahui apakah pelaku 

menjalankan aksinya seorang diri atau berkelompok. ''Sementara ini belum dapat disimpulkan hasil 

pemeriksaannya,'' ujar Anton saat jumpa pers di Mabes Polri di Jakarta, Ahad (25/9). 

Namun, menurut versi jemaat, pelaku yang mengenakan celana jins hitam, jaket berwarna krem, dan 

bertopi merah ini, sempat adu mulut dengan petugas gereja yang menanyakan kartu identitas anggota 

jemaat kepada pelaku. Pelaku datang sesaat sebelum kebaktian berakhir. Beberapa jemaat bahkan 

menghalang-halangi pelaku yang hendak masuk ke dalam gereja. ''Beberapa saat kemudian bom 

meledak,'' tutur Simon Raharjo (52 tahun), anggota jemaat GBIS. 

Anton menyebutkan, 27 korban luka dirawat di dua rumah sakit di Solo dengan rincian delapan orang di 

RS Minolla dan 19 korban di RS Oen. Di antara 19 korban yang dibawa ke RS Oen ini, lima orang telah 

diizinkan pulang dan empat orang harus menjalani rawat jalan, yaitu Ferdianta (14), Belarmin Boris (22), 

Sugianto (48), dan Anggrayani (15). 
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Sedangkan, 10 korban yang mesti dirawat inap di RS Oen adalah Novia (27), Septy Rodik (22), Restiono, 

Yulianti (78), Delfiana (18), Hariyoko (78), Fabe (57), Gangsihan, Stefanus Surianto (73), dan Febriana. 

Tanpa menyebutkan nama dan lokasi perawatannya, Anton mengatakan, satu korban dalam kondisi 

kritis. 

Sebelum menjalankan aksinya, pelaku ternyata sempat mampir dahulu ke warung internet Solonet yang 

terletak di Jalan Arifin, sekitar 1,5 kilometer dari GBIS Kepunton. Direktur Solonet, Sunu, 

mengungkapkan, pelaku memiliki ciri-ciri rambut agak botak, masih muda, dan mengenakan kacamata. 

Pelaku dua kali menyewa internet dengan dua nama akun berbeda, Eko dan Oki, serta sempat 

menitipkan sebuah tas. 

Menko Polhukam Djoko Suyanto belum mengetahui motif pe laku. Kadiv Humas Mabes Polri 

memaparkan, bom di Solo mengandung gotri atau bahan material besi kecil yang setipe dengan bom 

bunuh diri di Cirebon. Namun, dia belum bisa memastikan apakah pelakunya juga terlibat Jamaah 

Anshari Tauhid (JAT) seperti di Cirebon. teguh firman syah/ c25/c13 ed: budi raharjo 

 Kronologi 

Menurut versi polisi, pelaku yang berpura-pura sebagai jemaat sempat mengikuti kebaktian. Namun 

versi jemaat, pelaku dihadang di pintu masuk oleh petugas karena tidak memiliki identitas jemaat dan 

beberapa saat kemudian bom meledak. 

1. Sebelum meledakkan diri, pelaku mampir di Warung Internet Solonet di Jalan Arifin yang berjarak 

sekitar 1,5 kilometer dari GBIS Kepunton. 

2. Pelaku lantas menuju GBIS, namun sempat salah masuk ke SDN Kepunton yang tak jauh dari lokasi. 

3. Sampai di tujuan, pelaku tidak langsung masuk GBIS, melainkan makan dan minum dulu di warung Hik 

di dekat lokasi. 

4. Sekitar pukul 10.53 WIB, pelaku meledakkan diri di pintu keluar utama GBIS. 
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Agama apa pun mengecam kekerasan. 

JAKARTA - Umat beragama di Tanah Air diminta saling menahan diri dan tidak terpancing bom bunuh 

diri yang meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Ahad (25/9). Ketua 

PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan, aksi teror itu mengancam kerukunan umat 

beragama di Indonesia. 

Din meminta aparat keamanan segera menuntaskan kejadian itu serta mengambil langkah-langkah 

preventif untuk mencegah terulangnya aksi serupa. Kejadian itu, ujarnya, juga memunculkan banyak 

praduga di masyarakat. Dia mendengar, banyak masyarakat yang menduga ini merupakan rekayasa 

untuk memecah belah dan mengadu umat beragama. 

"Mari bersama-sama kita tidak terpancing mereka yang mencoba mengail di air keruh," seru Din, Ahad 

(25/9). "Aksi seperti itu tidak dapat dibenarkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

bertuhan." 

Din mengecam semua bentuk aksi kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Namun, 

kejadian ini juga menunjukkan keamanan di negeri ini sangat rawan. Mestinya, aksi teror seperti ini bisa 

diantisipasi aparat intelijen dan Polri. Karena itu, dia meminta Polri bersungguh-sungguh mengusut dan 

menemukan orang yang berada di balik kejadian ini. 

Ketua Umum Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyesalkan aksi teror di 

GBIS Kepunton karena tindakan keji itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Dia juga meminta 

umat beragama saling menahan diri dan tidak terprovokasi. Bom bunuh diri ini bisa jadi upaya untuk 

memunculkan konflik di tengah masyarakat. Agama apa pun, tegasnya, mengecam kekerasan. 

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Aloys Budi Purnomo 

mengimbau agar kejadian di Solo jangan sampai merusak kerukunan antaragama. Bom bunuh diri ini 

dinilai dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang mau memecah belah kerukunan warga. 

"Mari kita tetap bergandengan tangan dan menjalin kerukunan lintas iman di negeri ini," tuturnya. 

Aloys mengecam pengeboman karena itu merupakan tindakan biadab. Karena itu, dia mendesak aparat 

keamanan sigap mengusut kasus tersebut dan menjamin kemanan serta melindungi masyarakat dari 

ancaman terorisme. Menurutnya, kasus bom ini dapat merusak ketenangan, kerukunan, dan 

perdamaian yang selama ini dirasakan warga Solo. 

Tindakan kekerasan, kata Aloys, janganlah menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di 

negeri ini. Dia juga berharap, para korban dapat segera pulih serta diberi ketenangan. Dua puluh tujuh 

orang dilaporkan terluka akibat ledakan bom itu. 

Menteri Agama Suryadharma Ali ikut mengutuk bom bunuh diri di Solo. Dia menilai, aksi teror itu 

merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan ditentang ajaran agama apa pun. Dia meyakini,  
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tujuan dari pelaku tak akan tercapai, kecuali hanya menebar ketakutan, penderitaan, dan kesengsaraan 

masyarakat. 

Wali Kota Solo Joko Widodo mengimbau warganya tetap menjaga kerukunan antarumat beragama 

supaya situasi kehidupan bersama di Solo semakin mantap dan tidak terganggu ledakan bom. Aparat 

dimintanya untuk menjaga tempat ibadah seperti gereja. "Harus selalu dipelihara kerukunan hidup 

antarumat beragama," katanya. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto meminta ulama ikut serta memberikan pendidikan kepada 

masyarakat untuk menghindari seseorang menyerap ajaran agama yang keliru akibat indoktrinasi 

kelompok teroris. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat bisa terlibat dalam upaya membendung 

indoktrinasi jaringan terorisme dalam merekrut anggota baru karena tugas aparat hanya memantau 

pergerakan teroris di lapangan dan tidak bisa memasuki wilayah tersebut. 

Sutanto mengatakan, beberapa pemuda bisa masuk jaringan terorisme karena dengan mudah meniru 

aksi itu melalui internet. Dia ingin masyarakat tak mudah terprovokasi dengan mendalami pemahaman 

ajaran agama yang sebenarnya. 

Pascabom bunuh diri, aparat kepolisian di Kota Yogyakarta menjaga ketat seluruh gereja sejak kemarin 

siang. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta Kompol Arthur Simamora menjelaskan, pihaknya 

membagi dua personel aparat kepolisian di Kota Yogyakarta untuk pengamanan pilkada dan menjaga 

gereja. 

Ada 34 gereja di Kota Yogyakarta. Menurut Arthur, seluruh gereja memperoleh prioritas pengamanan 

dari aparat Polri berseragam lengkap dan berpakaian bebas. c10/c04/c13/yulianingsih ed: budi raharjo 
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Anton Bachrul Alam, Kepala Divisi Humas Polri: Ternyata Teroris Masih Ada 

Bagaimana ciri-ciri umum pelaku bom bunuh diri di Solo? 

Ada yang lihat pelakunya memakai baju putih, celana hitam, dan sepatu kets. Ini masih didalami dengan 

saksi-saksi yang umumnya melihat pelaku. Apakah pelaku merupakan jemaat gereja atau bukan, untuk 

sementara belum bisa disimpulkan, masih menunggu hasil sidik anggota di lapangan. Tapi, diperkirakan 

usianya sekitar 31 tahun. Saya dapat keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng. Untuk tinggi badan dan 

sebagainya, belum tahu. 

Apakah bom ini terkait dengan bom bunuh diri di Cirebon? 

Semua tentu akan dilihat kaitannya. Kita juga belum tahu apakah anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) 

atau bukan. Kita belum dapat pastinya. Ini masih diidentifikasi di TKP, termasuk korban, untuk 

mengetahui apakah bom itu dililit di pinggang atau tidak. Jenis bom juga belum tahu, low atau high 

explosive. Yang jelas, bangunan gereja tidak ada yang rusak. Hanya jemaat yang kena. 

Apakah bom bunuh diri di Solo mengandung material kecil seperti bom Cirebon? 

Ya, ada. Ini (korban) yang lagi dioperasi sedang diambil material itu, termasuk material jenis gotri. 

Apakah ada kaitan dengan DPO Cirebon, belum tahu. 

Apakah dengan kejadian ini, ada pengamanan khusus di gereja-gereja? 

Tentu jadi perhatian kita untuk menjamin keamanan masyarakat. Gereja-gereja akan kita sisir sebelum 

ibadah. Semua jemaat juga akan disisir (diperiksa), akan kita terapkan di seluruh Indonesia. Kita tidak 

mau terjadi dua kali. 

Kabarnya, sebelum masuk ke gereja, pelaku ke warnet dan meletakkan tasnya? 

Masih didalami. Semua informasi dari masyarakat akan ditampung dan ditindaklanjuti. Saya juga sudah 

dengar, dia (pelaku) ada di warnet, ini masih didalami. Apakah dia (pelaku) meninggalkan pesan juga di 

warnet tersebut, kita tunggu saja. Termasuk apakah pelaku datang sendiri atau bersama orang lain, juga 

masih didalami karena informasinya masih simpang siur. 

Apakah pelaku bom bunuh diri di Cirebon diduga terkait jaringan teroris tertentu? 

Kita lagi mengejar semua pelaku teroris. Karena itu, kita harus waspada karena teroris ternyata masih 

ada. Masyarakat diimbau cepat memberikan informasi. 

Apakah jenazah pelaku akan dibawa ke Jakarta untuk diautopsi? 

Nanti kita cek karena di Polda Jateng ada Puslabfor dan rumah sakit (polisi). Apakah akan dibawa ke 

Jakarta, akan kita sampaikan nanti. 
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Menurut Menko Polhukam, korban tewas ada dua orang termasuk pelaku? 

Hanya satu orang, yaitu pelaku, yang di rumah sakit masih kritis, belum meninggal.ed: asep nur zaman 
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GP Ansor : Temanggung Siap Amankan Tempat Ibadah 

 

TEMANGGUNG - Terkait peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, 

Ahad (25/9), GP Ansor Cabang Temanggung siap mengamankan tempat-tempat ibadah, seperti masjid, 

mushala, serta aset-aset lain milik NU. Selain tempat ibadah milik umat Islam, kalau diminta, GP Ansor 

juga siap melakukan pengamanan tempat ibadah milik agama-agama lain di seluruh daerah ini. 

"Karena kami menganut ahlusunah waljamaah, tidak kecil kemungkinan tempat ibadah milik warga NU 

menjadi sasaran pengeboman. Maka, kami sudah menyiapkan personel untuk pengamanan,'' terang 

Yami Blumut, ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Temanggung dalam siaran persnya yang diterima 

Republika, Senin malam (26/9). 

Selain itu, kata Yami, pihaknya juga menyiapkan personel untuk ikut melakukan pengamanan tempat 

ibadah agama-agama lain di seluruh Temanggung. "Kalau kami diminta, kami sudah menyiapkan 

personel.'' 

GP Ansor menyatakan sangat prihatin dan menyesalkan tindakan segelintir orang yang 

mengatasnamakan dakwah dengan cara-cara kekerasan tersebut. Bom bunuh diri di Solo, katanya, telah 

melukai umat beragama yang tengah menjalankan ibadah di gereja. Seharusnya, kita saling 

menghormati dan memberi kebebasan dalam menjalankan ibadah. 

"Kami minta kepada aparat supaya segera mengambil tindakan secara cepat dan cepat sehingga kasus 

bom bunuh diri tersebut segera terungkap, serta bisa diselesaikan melalui jalur hukum," ujar Yami 

menandaskan. 
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bytes Majelis Agama Tolak Terorisme 

Pelaku ingin mengadu domba antarumat beragama. 

JAKARTA-Majelis agama-agama yang tergabung dalam dewan agama-agama Inter Religious Council (IRC) 

menolak segala bentuk terorisme. Tindakan teror tidak dibenarkan oleh agama manapun. Tak terkecuali 

aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah. 

Pernyataan ini dilontarkan masing-masing oleh delegasi majelis agama di Jakarta, Senin (26/9). Hadir 

dalam acara itu perwakilan majelis agama-agama, antara lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan 

Gereja-gereja Indonesia (PGI) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Persatuan Umat Buddha 

(walubi). 

Ketua Presidium IRC Din Syamsuddin mengutuk keras aksi terorisme yang tidak berperikemanusiaan dan 

hanya dilakukan oleh orang yang tak memiliki Tuhan. Berbagai aksi terorisme, menurutnya, sepatutnya 

diwaspadai oleh umat beragama. Bisa jadi, pelaku yang tidak bertanggung jawab itu bermaksud 

mengadu domba antarumat beragama. 

Din menilai aksi-aksi terorisme yang terjadi menunjukkan operasi intelijen dan upaya penangkalan 

dan/atau pencegahan oleh aparat keamanan masih lemah. Padahal, mestinya kejadian itu bisa diatasi. 

Din menyebut, menyusul kerusuhan Ambon yang terjadi beberapa waktu lalu banyak pihak menduga 

bahwa akan terjadi peledakan bom."Seyogianya aksi lanjutan seperti peledakan bom dapat diantisipasi," 

katanya menegaskan. 

Ketua MUI Amidhan Shaberah mengutuk keras aksi terorisme. Ia menilai kinerja intelijen lamban. 

Mereka tak mampu mengantisipasi potensi teror yang muncul. Agar tidak terjadi lagi kejadian seperti 

itu, pihaknya mendesak aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan. Soal penyelesaian kasus itu, 

menurut Amidhan, seharusnya dilakukan dengan mengungkap pelaku utama."Jika tidak akan terus 

muncul kecurigaan," katanya. 

MUI, katanya, secara tegas menolak aksi terorisme. Terorisme tak bisa dikaitkan dengan agama 

tertentu. Perbuatan yang menyebabkan ketidaknyamanan bahkan membahayakan orang lain itu telah 

difatwakan haram oleh MUI. Apa pun tujuan dan motifnya. 

Pihaknya, jelas Amidhan, telah membentuk satuan tugas khusus tim penanggulangan terorisme. Tim 

tersebut berfungsi meluruskan pemahaman jihad yang telah diselewengkan. 

Deradikalisasi agama 

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pihaknya melalui Kementerian Agama terus melakukan 

deradikalisasi agama. Program ini ditempuh dengan berbagai media, antara lain, pengoptimalan forum 

kerukunan umat beragama (FKUB). Selain itu, berbagai kegiatan digelar untuk meminimalisasi 

pemahaman radikal bahkan menghilangkan ideologi yang membahayakan. 
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Deradikalisasi, katanya ditujukan bagi para tokoh agama dan pemimpin pesantren. Kebijakan ini diambil 

sebagai tindakan preventif mencegah menjalarnya paham radikal. Diakui, program ini tidak ditujukan 

langsung kepada pelaku terorisme. Pasalnya, gerakan terorisme kerap tersembunyi dan sulit terjangkau 

oleh pemerintah. 

Ia pun meminta agar umat beragama tidak mudah terpancing dengan upaya-upaya adu domba. "Saya 

yakin ini bukan kejadian yang dikehendaki," katanya.  ed:subroto 
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nasrul      Ukuran : 2551 bytes Tokoh Lintas Agama Solo Tetap Rukun 

 

SOLO — Situasi Kota Solo, Jawa Tengah, tetap kondusif dan tidak terusik oleh bom bu nuh diri yang 

terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Ahad (25/9) lalu. Berbagai elemen masya ra kat 

dan lintas agama di Solo bersama-sama mengutuk serangan bom tersebut. Para tokoh sepaham ledakan 

bom di GBIS Kepunton tak mengusik jalinan hubungan yang terbangun kondusif di antara mereka 

selama ini. 

Wali Kota Solo Joko Widodo meyakini, kasus ini tak berpengaruh apa-apa di antara elemen masyarakat 

maupun hubungan lintas agama di Solo. ‘’Kami tidak terpengaruh oleh kejadian itu,’’ kata Wali Kota 

yang akrab disapa Jokowi ini, Senin (26/9). Pertemuan para tokoh ber langsung di rumah dinas Wali 

Kota, kemarin. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo Zaenal Arifin Adnan menegaskan, peristiwa 

dua hari lalu ini justru kian menyatu kan hubungan antarumat beragama. 

Dia meyakini, umat tidak mudah terprovokasi oleh kejadian tersebut karena sudah mengenal cara-cara 

murahan seperti itu. MUI Solo mengecam keras pelaku bom bunuh diri. ‘’Ini sama sekali bukan politisasi 

agama, namun hanya ingin memanfaatkan situasi agar hubungan antaragama terpecah belah,’’ ujar dia. 

Zaenal meminta aparat keamanan lebih waspada dan tidak terpancing oleh kejadian ini. 

Aparat hendaknya tidak secara langsung menuding agama tertentu di balik serang an bom ini. Dia 

mengingat kan, masyarakat jangan menjadi tumbal politik pemerintah dengan mengatasnamakan 

agama sebagai kenda raannya. 

Pendeta Agus Waluyo menyatakan, pihaknya tidak terpancing oleh bom bunuh diri. Peristiwa ini, 

katanya, tidak merugikan hubungan antaragama. Ini justru dinilainya memperkuat hubungan 

masyarakat. ‘’Ini hanya pengalihan isu,’’ sebutnya. Ketua Pengurus Cabang Nah dlatul Ulama (PCNU) Ko 

ta Solo Ahmad Sakdillah menyatakan, semua agama mengu tuk keras pelaku pengeboman. Masyarakat, 

katanya, sudah dewasa dan tidak mudah terprovokasi. Agama apa pun melarang umatnya untuk bunuh 

diri, apalagi ini dituju kan untuk melukai orang lain. 

Sekretaris Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow menganggap peristiwa di 

Solo sebagai kegagalan pemerintah memberikan kebebasan dan rasa aman bagi warganya dalam 

menjalankan ibadah. Meski begitu, dia meminta agar jemaat tetap tenang dan menye rahkan semua 

kepada yang berwajib. GBIS Kepunton merupakan anggota PGI. Jeirry pun meminta pemerintah 

menindak aksi radikal seperti ini. ¦ ed: budi raharjo 
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Tetangga mengakui foto pelaku bom mirip Hayat. 

JAKARTA -- Mabes Polri masih mengidentifikasi jasad pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil 

Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Meski belum mengumumkan hasilnya, Mabes Polri 

mengarahkan penyelidikan kepada buron jaringan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon, Jawa 

Barat, pertengahan April lalu, yang bernama Achmad Yosepa Hayat. 

Jasad pelaku, Senin (26/9) pagi, tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, setelah dipindahkan dari Solo 

melalui perjalanan darat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafli Amar 

mengatakan, pihaknya langsung mengidentifikasi dan mengetes DNA pelaku. Dia belum bisa 

membenarkan pelaku adalah Hayat karena masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim 

Inafis dan dokter forensik. 

Menurut Boy, DNA lima buron bom Cirebon yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibandingkan 

dengan jenazah pelaku bom bunuh diri Solo. Mabes Polri juga telah mendapatkan data pembanding 

DNA dari keluarga para pelaku yang berbentuk sidik jari. "Kalau pemeriksaan ahli selesai, kita akan 

umumkan," kata Boy. 

Anak dan istri Hayat, ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, telah dipanggil untuk 

menjalani tes DNA. Mabes Polri ingin memastikan apakah pelaku bom bunuh diri memang Hayat. Tes 

DNA terhadap anak Hayat dinilainya menjadi pembanding yang lebih cocok ketimbang DNA orang 

tuanya. Dia memperkirakan hasil identifikasi bisa diketahui hari ini. 

Mabes Polri pernah mengumumkan lima orang DPO bom di Masjid Attaqwa, Kompleks Mapolresta 

Cirebon, yang meledak saat jamaah akan menunaikan shalat Jumat. Mereka adalah Achmad Yosepa 

Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo, Yadi al-Hasan alias Abu Fatih alias Vijay, Nanang 

Irawan alias Gendut, Beni Asri, dan Heru Komaruddin. Foto wajah pelaku bom Solo yang beredar di 

media massa sejak Ahad lalu terlihat mirip Hayat. 

Hayat tinggal di rumah mertuanya di Kompleks Perumahan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) di 

Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Elli Ermawati (43 tahun) warga Kompleks Perumahan GKBI 

mengatakan, wajah pelaku bom Solo yang dilihatnya di televisi memang mirip Hayat. Namun, sejak dua 

tahun terakhir, dia tak pernah lagi melihat Hayat di rumah mertuanya, kecuali anak dan istrinya. 

Elli mengenal Hayat sebagai sosok yang tak suka bergaul dengan tetangganya. Sejak Hayat ramai 

diberitakan mirip pelaku bom Solo, rumah mertua Hayat menjadi sepi. Sejumlah tetangga menyebutkan, 

mertua Hayat dan istrinya telah pergi dari rumah sejak Ahad lalu. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya juga menguatkan indikasi keterkaitan bom Solo 

dengan jaringan pelaku teror di Cirebon. Bahkan, Anton sudah menyebutkan, bom di Solo yang berdaya 

ledak rendah mengandung gotri atau bahan material besi kecil yang setipe dengan bom di Cirebon.  
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Hanya saja, Anton belum bisa memastikan apakah pelakunya juga terlibat Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) 

seperti di Cirebon. 

Direktur JAT Sonhadi mengaku heran dengan pernyataan Presiden yang dianggap terlalu cepat 

menyimpulkan bahwa pelaku bom di Solo adalah jaringan Cirebon. "Belum ada pemeriksaan di TKP, SBY 

sudah langsung bilang pelakunya jaringan teroris Cirebon," kritiknya. 

Menurut Sonhadi, pernyataan Presiden yang sangat cepat itu menyimpulkan bahwa negara telah 

mengetahui keberadaan kelompok teroris ini. Dia heran mengapa kelompok ini tidak dicegah dan 

mengapa harus menunggu bom meledak dulu. Kinerja intelijen yang memakan banyak uang negara juga 

dipertanyakannya. 

Sonhadi mencurigai adanya skenario besar yang ingin diciptakan negara melalui pengeboman ini. Ada 

kepentingan politik penguasa yang diduganya di balik kejadian ini. Meski Islam membolehkan jihad, 

ujarnya, namun tidak boleh dilakukan sembarangan. Di Indonesia, jihad sebaiknya dilakukan dengan 

cara dakwah dan bukan dengan kekerasan. lilis sri handayani/c27/c24 ed: budi raharjo 
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