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Semangat optimisme seolah terpancar 
dari senyum semringah para hadirin. 
Farha mendoakan agar buku terbitan 

perdana AIDA tersebut menyumbang 
kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan 
pembangunan perdamaian di Indonesia.

Buku La Tay`as merupakan buah 
pengalaman Hasibullah bersama AIDA 
mendampingi dan membantu korban 
terorisme, termasuk memfasilitasi mereka 
yang telah siap untuk berekonsiliasi dengan 
mantan pelaku. Dia mengaku terinspirasi 
dari QS. Yusuf ayat 111 -“Sesungguhnya 

Pembina AIDA, Farha Assegaf, dan Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra CBE, membuka tirai dalam
Peluncuran Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

dalam kisah-kisah mereka (kaum terdahulu) 
terdapat ibroh (pelajaran berharga) bagi 
orang-orang yang berakal”- dalam menuliskan 
pengalamannya berinteraksi dengan korban 
dan mantan pelaku terorisme.

Seremoni peluncuran dilanjutkan dengan 
penganugerahan buku kepada korban dan 
mantan pelaku yang kisahnya menjadi 
inspirasi penulisan, serta sejumlah tokoh 
dan mitra AIDA baik dari unsur pemerintah 
maupun nonpemerintah. Di antaranya 
adalah perwakilan Kantor Staf Presiden, 
Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 
Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud, 
tokoh agama, tokoh media massa, dan tokoh 
masyarakat sipil. Kehadiran mereka adalah 
bentuk dukungan kepada Hasibullah secara 
khusus, dan AIDA secara umum, untuk terus 
mengampanyekan perdamaian di Indonesia.

Usai peluncuran, acara siang itu 
dilanjutkan dengan diskusi bedah buku. Hadir 
sebagai pembicara adalah Azyumardi Azra, 
Ni Luh Erniati (penyintas Bom Bali 2002), Ali 
Fauzi (mantan anggota kelompok teroris), 

Dengan mengucap basmalah, pembina 
Aliansi Indonesia Damai (AIDA), 
Farha Assegaf, dan Guru Besar UIN 
Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra CBE, 
membuka tabir. Sesaat berikutnya 
halaman muka buku La Tay`as/Jangan 
Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris 
& Korbannya tersingkap. Itulah potret 
suasana saat pertama kalinya karya 
Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
diluncurkan secara resmi di Jakarta, 
Sabtu (24/2/2018).

suara perdamaian
 Bersama   Bersaudara   Berbangsa
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Memetik Ibroh dari Kisah
Korban dan Mantan Pelaku

Peluncuran Buku

Dok. Jawapos
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KABAR UTAMA

(Sambungan dari hal. 1)

KABAR UTAMA

Narasumber Bedah Buku (dari kiri ke kanan):  Azyumardi Azra, Ali Fauzi, 
Hasibullah Satrawi, Ni Luh Erniati, dan moderator Mohammad Bakir.

dan Hasibullah Satrawi (penulis). Redaktur 
Pelaksana Harian Kompas, Mohammad Bakir, 
dipercaya menjadi moderator diskusi.

Baru beberapa kata terucap dari lisannya, 
rasa haru menyelimuti Bakir. Dengan 
menahan isak tangis dia mengaku sangat 
terharu menyaksikan keluasan hati korban 
yang bisa memaafkan mantan pelaku, bahkan 
kini bersatu layaknya saudara.

Ni Luh Erniati menceritakan pengalaman 
hidupnya sebagai janda dari korban aksi teror 
Bom Bali 2002. Suaminya, Gede Badrawan, 
di antara 202 korban tewas dalam ledakan 
bom di Jl. Legian, Kuta pada 12 Oktober 
2002. Empat bulan pascakejadian Erni hanya 
mendapatkan beberapa potongan jenazah 
suaminya yang hancur dan terbakar akibat 
ledakan bom.

Pengalamannya berekonsiliasi dengan 
mantan pelaku terorisme juga dia ceritakan. 
Dalam sebuah kegiatan AIDA di Tangerang 
Selatan pada 2015 Erni dipertemukan dengan 
Ali Fauzi. Dia mengaku pada awalnya memang 
ada rasa kesal, marah, dan benci namun secara 
berangsur dia dapat memahami bahwa Ali 
Fauzi telah bertobat dan meninggalkan dunia 
terorisme, sehingga bersedia memaafkan.

Ali Fauzi dalam kesempatan tersebut 
menyampaikan permohonan maaf kepada 
para korban terorisme. “Saya di forum ini 
sekali lagi tidak bosan-bosan meminta 
maaf kepada Mbak Erni dan kawan-kawan 
penyintas, yang menurut saya mereka adalah 

bagian dari pahlawan-pahlawan bagi saya, 
yang membangkitkan semangat saya untuk 
terjun di dunia perdamaian,” kata dia.

Setelah itu moderator meminta Azyumardi 
Azra untuk memberikan perspektif akademik 
dari pengalaman AIDA menjembatani 
rekonsiliasi antara korban dan mantan 
pelaku terorisme. Dalam pemaparannya, 
Azra mengapresiasi AIDA yang mendorong 
terjadinya rekonsiliasi antara korban dan 
mantan pelaku terorisme mengingat tidak 
banyak lembaga yang melakukan upaya 
tersebut.

Dia juga membahas isu terorisme dan 
Islam. Dalam pandangannya, Islam yang 
berkembang di Indonesia –yaitu Islam 
wasatiyah atau moderat- cenderung memiliki 
masa depan yang lebih cerah ketimbang Islam 
yang ada di Timur Tengah. Islam wasatiyah, 
menurutnya, sangat 
cair dengan kultur 
Nusantara di mana 
budaya menghargai, 
tenggang rasa, meng-
apresiasi kesenian, 
serta kearifan lainnya 
dijunjung tinggi. Kon-
disi tersebut berbeda 
dengan Islam yang 
berkembang di Timur 
Tengah, di mana per-
bedaan yang bersifat 
furu’ (cabang) dan 
tidak substansial 

bisa memicu konflik dalam skala besar.
“Kalau ada Islam yang keras, yang garang, 

dan kemudian suka melakukan terorisme itu 
bukan homegrown pada dasarnya. Itu dari 
luar, imported,” ujarnya.

Buku La Tay`as: Ibroh dari Kehidupan 
Teroris & Korbannya berkisah tentang liku-
liku proses kehidupan beberapa bekas 
teroris yang saat ini sudah mengubah haluan 
hidupnya ke jalan perdamaian, serta interaksi 
mereka dengan para korban aksi teror. 
Penulis mengatakan, poin penting dalam buku 
ini adalah penekanan bahwa masyarakat 
penting memetik ibroh dari kisah korban dan 
mantan teroris. Korban adalah contoh konkret 
dari sifat lapang dada, penerimaan takdir, 
welas asih, dan pemaafan, sedangkan mantan 
teroris adalah wujud nyata dari bentuk 
pertobatan. [AM, MLM]
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Pembaca setia Suara Perdamaian, salam jumpa! Edisi terbaru hadir kembali 
mengabarkan program-program pembangunan perdamaian yang melibatkan 
penyintas dan mantan pelaku terorisme, dalam rentang Januari-Maret 2018.

Laporan utama edisi ini adalah acara Launching dan Bedah Buku La Tay`as/
Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya, karya Direktur AIDA, 
Hasibullah Satrawi. Sejumlah tokoh menghadiri acara yang dihelat di Jakarta akhir 
Februari lalu. Melalui karyanya, Hasibullah mengajak masyarakat untuk mengambil 
pelajaran berharga dari pengalaman hidup korban dan mantan pelaku terorisme.

Setelah diluncurkan, AIDA menyelenggarakan safari Seminar & Bedah Buku La 
Tay`as di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 
Islam Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, 
Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Jember. Liputan kegiatannya tersaji 
dalam edisi ini.

Laporan Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme di Kalangan Tokoh 
Agama di Banda Aceh dan Bandar Lampung juga bagian dari edisi ini. Puluhan kyai, 
ustaz serta aktivis dakwah dari berbagai ormas Islam moderat mengikuti kegiatan 
secara aktif.

Kegiatan Short Course Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme 
bagi Insan Media di Jakarta dan Bandung juga dilaporkan. AIDA bekerja sama dengan 
pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dalam penyelenggaraannya.

Sebuah tulisan karya Fitri Supriati, korban Bom Kuningan 2004, juga melengkapi 
edisi ini.

Rubrik Wawancara edisi ini menghadirkan anggota Panja DPR RI untuk revisi UU 
No.15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani.

Selamat membaca!

Salam Redaksi

Redaksi menerima tulisan dari teman-teman korban bom terorisme 
secara sukarela. Tulisan yang diterima akan diedit dan disesuaikan oleh 
redaksi, tanpa mengubah substansi yang ada. Tulisan atau kritik, saran, 

dan keinginan untuk menerima newsletter ini secara berkala dapat 
dikirim ke sekretariat@aida.or.id.

Telp: 021 7803590 atau 0812 1935 1485 atau 0878 7505 0666.
Fax: 021 7806820

Dok. AIDA
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Ramdani ialah satu di antara puluhan 
orang yang selamat dari serangan 
teror bom di depan Kedutaan Besar 

Australia atau sering disebut Bom Kuningan 
9 September 2004. Saat kejadian dia sedang 
bertugas membersihkan kaca gedung 
tempatnya bekerja yang terpaut hanya sekitar 
20 meter dari Kedutaan Besar Australia . Tiba-
tiba ledakan sangat keras terjadi. Tubuhnya 
terpental, kepalanya terbentur pintu besi.

Pria paruh baya itu dilarikan ke rumah 
sakit dan didiagnosa mengalami gegar otak 
ringan. Meskipun telah menjalani perawatan, 
dia mengaku sampai saat ini terkadang 
rasa sakit di kepalanya masih terasa. “Oleh 
dokter saya nggak boleh mikir sesuatu yang 
berat, dan kalau beraktivitas di luar ruangan, 
cuacanya panas, itu kadang kepala saya sakit,” 
ujarnya.

Ramdani menceritakan kisahnya itu dalam 
acara Short Course Penguatan Perspektif 
Korban dalam Peliputan Isu Terorisme bagi 
Insan Media di Jakarta pada akhir Januari 
lalu. Kegiatan tersebut diselenggarakan AIDA 
untuk meningkatkan kesadaran bersama 
tentang pentingnya mengarusutamakan 
sudut pandang korban dalam pemberitaan isu 
terorisme. Sebanyak 21 jurnalis dari 20 media 
massa mengikuti kegiatan secara aktif.

Ni Putu Ayu Sila Prihana Dewi, korban 
Bom Bali 12 Oktober 2002, juga menceritakan 

KABAR UTAMA

“Karena saya masih 
ingin melihat mereka”

Short Course Jurnalis

pengalamannya. Ledakan keras disertai 
semburan api amat besar melanda ketika dia 
sedang bekerja sebagai petugas kasir di Sari 
Club di Jl. Legian, Kuta. Keramaian di tempat 
kerjanya seketika berubah menjadi kengerian 
luar biasa. Dengan sisa tenaga yang dimiliki 
dia melarikan diri bersama temannya. “Waktu 
jalan saya nggak sadar tangan saya terluka 

“Mereka 
adalah 

pahlawan-
pahlawan 

saya.”
Ali Fauzi,

mantan teroris.

sampai kelihatan tulang, darah-
nya udah menetes,” kata dia.

Seorang peserta Short Course 
menanyakan kepada Ayu Sila dan 
Ramdani tentang apa yang membuat 
mereka bertahan bahkan bangkit 
dari penderitaan akibat aksi teror. 
Keduanya kompak menjawab se-
nada bahwa dorongan semangat 
dari keluarga dan orang-orang 
terkasih membuat mereka tak menyerah dari 
musibah. “Karena saya masih ingin melihat 
mereka (orang-orang terkasih-red),” ucap Ayu 
Sila lirih.

Dalam kegiatan tersebut AIDA juga 
menghadirkan Tim Perdamaian yang terdiri 
atas penyintas dan mantan pelaku terorisme 
yang telah berekonsiliasi. Mereka adalah Tita 
Apriyantini (penyintas Bom JW Marriott 2003) 
dan Ali Fauzi (mantan anggota kelompok 
teroris). Secara bergantian Tita dan Ali berbagi 
pengalaman hidup kepada para jurnalis 
peserta Short Course.

Ali menceritakan bagaimana 
perubahan pola pikirnya dari dunia 
kekerasan menuju jalan perdamaian 
terjadi setelah pertemuannya 
dengan korban terorisme. Saat 
pertama kali bertemu korban dia 
mengaku larut dalam kesedihan, 
tak mampu membayangkan betapa 
sakitnya penderitaan akibat ledakan 
bom.

Dia mengaku pengetahuan dan 
keahliannya merakit bom yang dulu 
dibanggakan seketika lebur ketika 
melihat dampak ledakan yang 
dialami korban. “Mereka adalah 
pahlawan-pahlawan saya,” kata Ali.

Selain dari korban dan 
mantan pelaku, para peserta 
Short Course mendapatkan 
pengayaan materi dari sosiolog 
Universitas Indonesia, Imam B. 
Prasodjo, anggota Dewan Pers, 
Nezar Patria, pakar jurnalistik dari 
Universitas Multimedia Nusantara, 
Hanif Suranto, dan peneliti 
terorisme Universitas Indonesia, 
Solahudin.  Dalam pemaparannya, 
Nezar menekankan kepada
para jurnalis agar menghindari

pemberitaan yang berpotensi
mempromosikan, memberikan legitimasi 
atau glorifikasi terhadap tindakan terorisme. 
Hanif mengingatkan para wartawan untuk 
selalu menyadari fungsi jurnalisme, yaitu 
tidak sekadar memberitakan fakta tetapi 
lebih dari itu setiap insan media wajib 
memahami untuk tujuan apa fakta dilaporkan.

Direktur AIDA, Hasibullah 
Satrawi, mengharapkan dari 
kegiatan tersebut pemberitaan 
di media massa yang 
berperspektif korban dalam 
isu terorisme meningkat. Dia 
mengamati liputan berita 
tentang isu terorisme selama 
ini lebih banyak menyorot 
sisi peristiwa, pelaku dan 

jaringannya. Sudut pandang korban acap 
kali luput dari perhatian media. Padahal, 
berdasarkan pengalaman AIDA, korban 
memiliki potensi besar untuk menyadarkan 
masyarakat akan bahaya terorisme.

Selain itu, dia menambahkan, pemberitaan 
berperspektif korban dapat mendorong 
pemenuhan hak-hak korban oleh negara. “Dari 
Bom Bali tahun 2002 sampai aksi bom terakhir 
seperti di Thamrin atau di Kampung Melayu, 
bisa dikonfirmasi belum ada satu pun korban 
yang mendapatkan hak kompensasi,” kata dia. 
[MLM] 

Bagi Ramdani, menceritakan peristiwa 
yang menimpanya 13 tahun lalu 
adalah bentuk perjuangan tersendiri. 
Pasalnya, dia perlu mengumpulkan 
segenap ketegaran untuk menahan 
kesedihan akibat kejadian di Jl. HR 
Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 
waktu itu. Dia masih ingat betul 
bagaimana rasanya terguncang ledakan 
bom yang menyisakan luka di kepala.

Ramdani, korban Bom Kuningan 2004, dan Ni Putu Ayu Sila, korban Bom Bali 
2002, berbagi kisah dalam kegiatan, Rabu (24/1/2018).

Dok. AIDA
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SUARA KORBAN

*Tulisan ini karya Fitri Supriati, korban aksi teror bom di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 
2004. Dari musibah yang dialami, dia memahami banyak hikmah dan pelajaran berharga dalam hidup. Pilihan kata dan 
gaya bahasa dalam tulisan ini murni karya Fitri. Redaksi melakukan beberapa penyesuaian dalam ejaan dan tanda baca 
atas persetujuan penulis.

Pagi itu, 9 September 2004, kami bergegas menuju ibu 
kota, tepatnya Gedung Bina Karsa Kuningan, Jakarta.

Saat itu saya dan suami bergegas pergi pagi-pagi dari 
rumah kami di Citayam menuju Jakarta, untuk mengurus 
akad kredit rumah pertama kami.

Kala itu, anak sulung kami tak kunjung henti menangis 
sedari malam. Dengan berat hati pagi itu kami harus 
titipkan anak kami pada pengasuhnya.

Kala itu kami pun segera datang ke Gedung Bina Karsa 
dengan maksud agar segala hajat dan keperluan segera 
selesai, karena setelah ini selesai kami harus melanjutkan 

Oleh Fitri Supriati

tugas sebagai karyawan di tempat kerja kami masing-
masing.

Kala itu saya bekerja di daerah Kemang sedang-
kan suami saya di Fatmawati.

Kala itu, semua sudah kami tandatangani, 
dan kami bergegas ke toilet karena sedari 
tadi kami menahan buang air.

HIKMAH DARI MUSIBAH BOM*

Selepas dari toilet saat kaki kami melangkah 
menuju lobby dengan memulai kaki kanan, di 
situlah kami mendengar suara dentuman yang 
sangat kencang dan dahsyat.

Kala itu saya berpikir apakah pesawat terbang jatuh ke 
dalam gedung yang kami datangi?
Atau, apakah ini akhir hayatku atau apakah ini yang disebut 
kiamat???

Berkecamuk dalam pikiran saat itu. Tak terpikir sebelumnya 
bahwa ledakan itu bom. Kejadiannya begitu cepat.

Situasi sangat ramai dan mengerikan sampai kami pun 
dievakusi keluar gedung. Yang saya lihat saat itu asap 
mengepul hitam ke atas langit. Suara teriakan dan tangisan 
bergemuruh. 

Tanpa terasa darah terus mengalir. Tanpa dirasa ada luka di 
kaki kanan. Saya pun memeriksanya. Dan, yang saya lihat 
saat itu sebongkah luka di kaki kanan saya terbuka lebar 
membelalak, dan penuh dengan darah berceceran. Saya pun 
langsung terdiam, hanya bergeming saja.

Saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk 
mendapatkan perawatan.

Kala itu saya melihat banyak korban tergeletak di sana. 
Tadinya saya pikir saya yang pertama memasuki rumah 
sakit tersebut. Ternyata tidak. Sudah ada banyak korban di 
sana.

Saya langsung diberikan tindakan oleh salah satu dokter 
di sana. Kala itu saya hanya berzikir dalam hati, “Mengapa 
dan ada apa? Apa yang terjadi, ya Allah? Kuatkan hati 
hamba!”

Saya berzikir sambil melihat jarum berbentuk melengkung, 
sambil merasakan sakitnya jahitan di luka.

Saya pun menangis tak kunjung henti. Saya menangis 
karena teringat anak saya yang sedari malam tak 

kunjung henti menangis. Dan, saya menangis 
karena merasa bersyukur masih diberikan 

kesempatan bertobat.

Setelah dirawat di rumah sakit saya dan 
suami pulang. Kami pun sampai di rumah. 
Saat itu saya peluk anak saya. Tak tahan 
rasanya jika sampai saat itu diambil oleh 

Allah nyawa ini. Anak saya masih berusia
11 bulan.

Terima kasih, ya Allah, Engkau selamatkan jiwa ini 
yang penuh dengan dosa.

Waktu terus berjalan. Kenangan itu tak mudah kami 
lupakan. Saya dan suami saling menguatkan, dan saling 
mengingatkan untuk terus bersyukur karena kami masih 
diberi keselamatan. Walau hati ini menangis merasakan 
kepedihan yang mendalam, kami pun berusaha untuk 
bangkit.

Kami berusaha mendekatkan diri terus kepada Ilahi agar 
kami diberikan selalu rahmat dan hidayah oleh-Nya. Kami 
pun terus bergerak dan terus berdoa untuk melupakan 
peristiwa itu. Kami terus bergerak sampai kami pun bisa 
melupakan kejadian 9 September 2004, dan kami pun 
belajar mengambil hikmah atas kejadian tersebut.

Karena ini semua atas izin Allah.

Alhamdulillah, waktu terus berlalu dan kami banyak belajar 
mengambil hikmah dari kejadian tersebut.

Terima kasih, ya Allah!

Dok. Pribadi
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Lantunan Alquran menggema di 
ruangan Hotel Grand Nanggroe pagi 
itu. Puluhan hadirin tampak khusyuk 
menyimak. Sesaat berikutnya shalawat 
Nabi diperdengarkan. Pembacaan ayat 
suci dan shalawat tersebut mengawali 
Pelatihan Penguatan Perspektif Korban 
Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di 
Banda Aceh pertengahan Februari lalu.

KABAR UTAMA

Dalam kegiatan yang diinisiasi AIDA, 
bekerja sama dengan Ikatan Alumni 
Timur Tengah (IKAT), tak kurang 30 dai 

dari berbagai penjuru Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam mengikuti acara dengan antusias. 
Mereka adalah perwakilan dari Nahdlatul 
Ulama, Muhammadiyah, serta ormas-ormas 
Islam lainnya yang berbasis di bumi Serambi 
Mekah.

Sebagian peserta mengaku tertarik 
mengikuti kegiatan karena ingin mengetahui 
dampak aksi terorisme pada diri korban. 
Sebagian yang lain menyatakan bahwa 
kegiatan tersebut menyuguhkan pengalaman 
langka bagi para peserta, yaitu berinteraksi 
dengan korban dan mantan pelaku terorisme 
secara langsung.

Tiga korban dan seorang mantan pelaku 
terorisme dihadirkan dalam kegiatan yang 
berlangsung selama dua hari itu. Endang 
Isnanik (korban Bom Bali 2002), Mahanani 
Prihrahayu (korban Bom JW Marriott 2003), 
Hairil Islami (korban Bom Thamrin 2016), dan 
Iswanto (mantan anggota kelompok teroris) 
berbagi kisah kepada para peserta.

Pada sesi Silaturahmi dengan Korban 
Terorisme, Mahanani dan Hairil menceritakan 
pengalaman mereka saat 
terdampak aksi teror. Hairil 
mengisahkan saat serangan 
bom di Jl. MH Thamrin Jakarta 
Pusat terjadi, dia sedang 
hendak beranjak ke kampusnya 
usai menggarap tugas kuliah 
di sebuah kedai kopi. Belum 
sempat pergi tiba-tiba ledakan 
besar terjadi mengenai Hairil 
dan para pengunjung kedai.

“Saya ngerasa itu kaya 5 
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Pelatihan Tokoh Agama

Mendorong Dakwah Damai
di Serambi Mekah

meter dari belakang saya. Ini masih berasa 
anginnya kalau saya menceritakan, selalu 
berasa anginnya dari bom itu,” ujarnya 
mengenang peristiwa. Serangan teror itu 
menyisakan luka di tangan dan punggungnya.

Sementara itu, Mahanani menceritakan 
berbagai kesulitan hidup yang dia alami setelah 
suaminya, Slamet Heriyanto, meninggal dunia 
menjadi korban serangan bom mobil di Hotel 
JW Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003. Saat 
kejadian almarhum Slamet sedang bekerja 

Suasana Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme di Kalangan Tokoh 
Agama di Banda Aceh, Selasa (13/2/2018).

“Aksi-aksi 
terorisme tidak 

saja bertentangan 
dengan hukum 

positif yang 
berlaku di suatu 

negara tetapi juga 
bertentangan 

dengan 
pemahaman Islam 
yang sebenarnya.”

sebagai petugas keamanan di hotel tersebut. 
Mahanani terpaksa menjadi orang tua tunggal 
bagi kedua putranya sepeninggal suami.

Seorang peserta melontarkan pertanyaan 
kepada Hairil dan Mahanani tentang perasaan 
mereka bila bertemu dengan orang yang 
pernah terlibat aksi terorisme. Hairil mengaku 
telah mengikhlaskan segala kejadian yang 
menimpanya dan tidak menyimpan dendam 
kepada mantan pelaku. Sementara itu, 
Mahanani tampak langsung menitikkan air 
mata dan tak kuasa menahan isak tangis bila 
mengingat kekejaman pelaku teror yang telah 
menghilangkan nyawa suaminya.

Dalam kesempatan terpisah, Endang dan 
Iswanto berbagi kisah kepada para mubalig 
peserta pelatihan tentang proses rekonsiliasi 

yang terbentuk di antara mereka. 
Keduanya bertemu pertama 
kali dalam sebuah kegiatan 
AIDA di Malang, Jawa Timur. 
Setelah berproses cukup lama, 
Iswanto meminta maaf kepada 
korban karena dahulu pernah 
tergabung dengan jaringan 
teroris. Endang sendiri yang telah 
kehilangan suami tercinta, alm. 
Aris Munandar, akibat Bom Bali 
2002 mengaku secara perlahan 

telah dapat menerima masa lalu itu sebagai 
ketetapan Tuhan, serta memaafkan mantan 
pelaku.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi 
Azra CBE, menyampaikan keynote speech 
dalam kegiatan. Dia mengapresiasi kerja AIDA 
yang mengupayakan terjalinnya islah atau 
rekonsiliasi antara korban dan mantan pelaku 
terorisme. Rekonsiliasi penting menurutnya 
untuk menyadarkan masyarakat, khususnya 

yang berpemikiran ekstrem serta mendukung 
kekerasan, bahwa aksi-aksi terorisme tidak 
saja bertentangan dengan hukum positif 
yang berlaku di suatu negara tetapi juga 
bertentangan dengan pemahaman Islam yang 
sebenarnya.

Islam yang benar, menurutnya, sesuai 
namanya –islam, bermakna damai- 
mengajarkan dan menganjurkan pemeluknya 
untuk membumikan perdamaian. Bahkan, 
Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi 
alam semesta. “Bukan hanya umat manusia 
tapi juga binatang dan tumbuhan, bukan juga 
hanya manusia muslim tetapi juga terhadap 
nonmuslim,” kata dia.

Para peserta juga mendapatkan materi 
pengayaan Memahami Jaringan dan Ideologi 
Kelompok Teroris yang disampaikan oleh 
pengamat terorisme, Sofyan Tsauri. Dia 
mengatakan para dai di Aceh perlu memahami 
doktrin-doktrin yang disebarkan kelompok 
teroris mengingat wilayah tersebut pernah 
direncanakan menjadi qaidah aminah atau 
basis gerakan sebelum akhirnya digagalkan 
aparat keamanan.

Salah satu doktrin yang paling berbahaya 
dari kelompok teroris, terutama yang 
berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and 
Syam, menurut Sofyan adalah takfiri, yaitu 
menganggap kafir sebagian besar umat Islam 
di Indonesia karena menerima demokrasi 
sebagai sistem bernegara.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengharapkan para peserta dapat 
menyebarkan dakwah yang menumbuhkan 
perdamaian setelah mengikuti kegiatan. 
Penuturan kisah korban dan mantan pelaku, 
kata dia, mengandung banyak pelajaran 
berharga yang perlu digemakan kepada 
masyarakat luas. [MLM]
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“Kita jangan memperlakukan negeri ini 
seperti hotel, bila terjadi kebakaran lalu 
kita tinggal pergi saja. Kita tidak bisa 
seperti itu. Jika ada kebakaran maka kita 
harus memadamkannya. Jagalah Indonesia 
karena inilah rumah kita.”

Bedah Buku

Demikian nasihat guru besar UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi 
Azra CBE, kepada ratusan mahasiswa 

ketika menyampaikan keynote speech dalam 
Seminar dan Bedah Buku La Tay`as/Jangan 
Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & 
Korbannya di Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta awal Maret lalu. Kegiatan 
diselenggarakan Aliansi Indonesia Damai 
(AIDA) bekerja sama dengan Program Studi 
Pendidikan Agama Islam UII.

Menurut Azyumardi wujud nyata menjaga 
Indonesia bisa dilakukan dengan menciptakan 
kehidupan yang damai. “Menjaga Indonesia, 
menjaga perdamaian menjadi tanggung jawab 
bersama,” kata dia.

Pria kelahiran Lubuk Alung, Sumatera 
Barat ini mengajak generasi muda untuk 
menghindari penggunaan cara-cara 
kekerasan dalam memberantas kemungkaran, 
kemaksiatan, korupsi, maupun kejahatan 
lainnya. Menurut dia semangat nahi mungkar 
bisa dilakukan dengan cara damai seperti 
dakwah bil-haal dan dakwah bil-lisan. 
“Dakwahnya dengan pemberdayaan ekonomi, 
pemberdayaan sosial, pemberdayaan pen-
didikan, bukan dengan cara membawa bom,” 
tandasnya.

Pakar sejarah dan peradaban Islam itu 
mengingatkan mahasiswa untuk menuntut 
ilmu yang mendalam dari pelbagai sumber, 
baik ilmu agama maupun ilmu umum sehingga 
ke depan bisa berkompetisi dan tidak mudah 
menyalahkan orang lain yang berbeda dengan 
dirinya. “Jangan memakai kaca mata kuda dan 
satu aliran saja. Tuntutlah ilmu yang mendalam 
dan luas sehingga bisa ber-Islam yang lapang, 
bukan Islam yang sempit,” ujarnya.

Ia menegaskan di dalam ajaran Islam 
Indonesia tidak ada tradisi kekerasan. Islam 
masuk dan disebarkan ke negeri ini dengan 
cara-cara damai sebagaimana yang dilakukan 
Wali Songo. Menurut dia Islam Indonesia 
termasuk Islam moderat (wasatiyah) dengan 

Menjaga Rumah 
Kita Bersama, 
Indonesia

cirinya tawasut (moderat), tawadu (rendah 
hati), dan adl (berkeadilan).

“Kita harus banyak bersyukur meski ada 
kasus terorisme tapi tidak sampai terjadi 
konflik komunal dan tak mengubah Islam 
wasatiyah. Terlalu besar Islam Indonesia untuk 
bubar. Kita beruntung memiliki banyak ormas 
Islam moderat,” Azyumardi menegaskan.

Kegiatan Seminar dan Bedah Buku 
menghadirkan narasumber Hasibullah Satrawi 
(penulis), Edi Safitri (dosen Fakultas Agama 
Islam UII), Sofyan Tsauri (pengamat terorisme), 
Kurnia Widodo (mantan pelaku terorisme), 
Sudirman A. Talib (korban terorisme), 
dan dimoderatori oleh Zuly Qodir (dosen 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 
Hasibullah mengatakan buku yang ditulisnya 
bukan semata membahas 
persoalan terorisme melainkan 
pengalaman sejumlah orang 
yang pernah terlibat dalam 
jaringan terorisme dan 
sebagian orang yang 
menjadi korban bom, 
dilihat dari sudut pandang 
keislaman. “Buku ini 
merupakan pendekatan 
kisah berdasarkan fakta. 
Buku ini saya tulis setelah saya 

KABAR UTAMA

berinteraksi dengan sebagian korban dan 
sebagian pelaku dan mantan pelaku selama 
kurang lebih 8 tahun,” ujarnya.

Edi menilai perspektif ibroh yang 
digunakan penulis menjadi kekuatan buku ini. 
Menurut dia buku ini sangat menarik karena 
memiliki perspektif baru di mana korban dan 
mantan pelaku tidak diposisikan sebagai objek 
kajian melainkan menjadi subjek kajian. “Yang 
dilihat bukan peristiwanya melainkan ibroh-
nya. Pendekatan rekonsiliasi mantan pelaku 
dan korban menjadi cara pandang baru dalam 
isu penanggulangan terorisme,” ujarnya.

Sementara itu, Sofyan mengingatkan 
generasi muda agar tidak terpengaruh 

Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra CBE, menyampaikan keynote speech dalam acara Seminar 
dan Bedah Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (8/3/2018).
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Ada banyak 
faktor mengapa 

saya keluar 
dari jaringan 

terorisme, salah 
satunya bertemu 

dengan orang-
orang yang terkena 

ledakan bom 
terorisme.

“

ideologi kelompok ekstrem. Menurut 
dia mengidentifikasi kelompok itu tidak 
bisa dilakukan secara kasat mata seperti 
berjenggot, bercelana cingkrang atau bercadar. 
“Identifikasinya melalui ajaran dan pahamnya. 
Misal, menganggap tidak jelas keislaman 
orang-orang di luar kelompoknya, tidak mau 
makan daging hewan sembelihan yang dijual 
di pasar, tidak mau menjawab salam, pegawai 
negeri sipil dan anggota polisi dianggap kafir 
atau taghut,” paparnya.

Kurnia dan Sudirman menceritakan kisah 
hidupnya masing-masing dalam kegiatan. 
Kurnia bercerita tentang pengalaman masa 
lalunya bergabung dengan jaringan terorisme 
hingga berkomitmen kembali ke jalan 
perdamaian. “Ada banyak faktor mengapa saya 

keluar dari jaringan terorisme, 
salah satunya bertemu dengan 

orang-orang yang terkena 
ledakan bom terorisme. 
Saya sedih melihat 
mereka dan empati saya 
muncul,” tuturnya.

Kurnia kagum 
dengan kebesaran jiwa 

para korban bom yang bisa 
memaafkan dirinya meski ia 

belum mengucapkan permintaan 
maaf. Ia menilai sikap para korban tersebut 
sangat mulia. “Saya berpikir lagi, siapa yang 
lebih mulia apakah yang melakukan teror atau 
korban yang memaafkan kami,” ucap Kurnia.

Sudirman menceritakan saat dirinya 
terkena ledakan bom di depan Kedutaan Besar 
Australia di Jakarta, 9 September 2004. Melalui 
kisahnya diharapkan tidak ada lagi masyarakat 
yang berniat melakukan tindak kekerasan 
sehingga tidak ada orang yang menjadi 
korban.  Ia mengaku telah memaafkan mantan 
pelaku teror. “Bagi saya kekerasan tidak bisa 
dibalas dengan kekerasan. Kebencian tidak 
akan menyelesaikan masalah. Memaafkan itu 
lebih baik,” tuturnya. [AS]

“
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Ratusan mahasiswa berduyun-duyun ke Hotel Assalam Syariah 
Surakarta, Jawa Tengah. Mereka rela berjalan kaki dari kam-

pus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang berjarak 
sekitar 600 meter dari hotel demi ilmu pengetahuan.

Bedah Buku

Kekerasan Menodai Agama 
dan Kemanusiaan

D i hotel tersebut dise-
lenggarakan kegiatan 
Kolokium (Bedah Buku) 

La Tay`as/Jangan Putus Asa: 
Ibroh dari Kehidupan Teroris &
Korbannya karya Hasibullah 
Satrawi. Antusiasme maha-
siswa begitu luar biasa
untuk menghadiri kegiatan
yang diselenggarakan AIDA
bekerja sama dengan Pusat
Studi Budaya dan Peru-
bahan Sosial (PSBPS) UMS.

Kegiatan yang diseleng-
garakan awal Maret lalu 
menghadirkan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhamma-
diyah periode 2000-2005, 
Ahmad Syafii Maarif, 
sebagai keynote speaker. 
Dalam pidato kuncinya Buya 
Syafii, sapaan akrab Ahmad 
Syafii Maarif, menekankan 
kepada para mahasiswa 
agar mewaspadai paham 
ekstremisme dan terorisme. 
Menurut dia para pelaku 
teror adalah golongan 
yang memiliki mazhab ideologi yang sangat 
berbahaya. “Kelompok teroris merupakan 
kelompok putus asa, mereka berani mati tapi 
tidak berani hidup,” tandasnya.

Terkait klaim para teroris yang menyebut 
aksi mereka terdorong atas motivasi agama 
dan keyakinan, Buya Syafii mengata-
kan tindakan kekerasan yang dilaku-
kan justru menodai dan membunuh agama 
itu sendiri. Ia berpandangan, rekonsiliasi 

Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2005, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, 
menyampaikan keynote speech dalam kegiatan, Selasa (6/3/2018).

antara mantan pelaku dan korban 
terorisme adalah contoh konkret dari 
kemanusiaan. Alquran sendiri, menurut 
dia, juga memerintahkan manusia agar 
memelihara sifat kemanusiaan.

“Humanity is one. Menyatukan 
atau rekonsiliasi antara korban terorisme dan 
mantan pelaku adalah salah satu bentuk nyata 
dari humanity is one. Saya berharap ke depan 
tidak ada lagi terorisme karena terorisme 
akan merusak agama dan menghancurkan diri 
sendiri atau kemanusiaan,” kata dia.

Kegiatan bedah buku menghadirkan 
narasumber Ali Fauzi (mantan pelaku 
terorisme), Nanda Olivia Daniel (Korban Bom 
Kuningan 2004), KH. Dian Nafi (pengasuh 
Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta), 
dan Hasibullah sebagai penulis. Hasibullah 
mengatakan metode kisah sengaja dia angkat 
sebagai perspektif utama dalam karyanya. 
“Dalam salah satu ayat Alquran dinyatakan 
bahwa dalam kisah umat terdahulu terdapat 

ibroh atau pelajaran berharga bagi manusia. 
Baik kisah yang layak diteladani maupun kisah 
yang harus dijauhi, manusia harus mengambil 
ibroh-nya,” ujarnya.

Dia menambahkan, di dalam Alquran 
ayat-ayat kisah lebih banyak dibandingkan 
dengan ayat-ayat perintah atau larangan. Dari 
pengalamannya ia mendapati metode berkisah 
lebih efektif untuk menyadarkan seseorang 
daripada dengan cara memerintah atau 

melarang.
Ali Fauzi menceritakan pengalaman 

dirinya yang pernah menjadi bagian kelompok 
ekstrem hingga memutuskan untuk kembali ke 
jalan perdamaian. Ia mengaku membutuhkan 
waktu bertahun-tahun agar dirinya bisa 
meninggalkan dunia kekerasan. “Semua butuh 
proses dan saya tidak malu. Tidak ada orang 
baik yang tidak memiliki masa lalu, dan tidak 
ada orang jahat yang tidak mempunyai masa 
depan. Setiap orang punya kesempatan untuk 
berubah menjadi lebih baik,” kata dia.

Pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur ini 
menceritakan faktor-faktor yang mendorong 
dirinya berubah dan bermetamorfosis ke jalan 
perdamaian. Salah satunya, pertemuannya 

Dok. AIDA

“Tindakan kekerasan yang dilakukan justru 
menodai dan membunuh agama itu sendiri.”

.............................................................

.............................................................

dengan orang-orang yang 
mengalami luka atau 
kehilangan orang terkasih 
akibat terkena ledakan 
bom terorisme. Ia mengaku 
menangis ketika bertemu 
dan mendengarkan kisah 
para korban terorisme, 
bahkan meminta maaf
kepada mereka. “Bom
terorisme telah menghan-
curkan fisik dan mental 
mereka,” ucapnya.

Sementara itu Nanda 
Olivia berbagi kisah 
dirinya terkena ledakan 
bom di depan Kedutaan 
Besar Australia Jakarta, 9 
September 2004. Saat bom 
meledak dirinya sedang 
berada di sebuah bus kota. 
“Tiba-tiba saya terdorong 
kencang dan berpikir bus 
ditabrak mobil lain. Saya 
tak menyangka dorongan 
itu akibat ledakan bom,” 
tuturnya.

Nanda mengalami luka 
serius di tangan kanannya hingga berlubang. 
Selain itu gendang telinganya sobek dan 
pundaknya terluka. Ibu tiga putri ini harus 
menjalani perawatan medis dan rekonstruksi 
tangan selama berbulan-bulan.

Nanda mengaku waktu pertama kali 
bertemu mantan pelaku terorisme dirinya 
sempat marah namun pada akhirnya bisa 
memaafkan. Lebih dari itu kini Nanda mampu 
bergandengan tangan dengan mantan pelaku 

untuk menyerukan pentingnya hidup 
damai. “Tidak ada gunanya membalas 
kekerasan dengan kekerasan,” kata 
dia.

Melalui kegiatan kolokium ini 
sejumlah mahasiswa mengaku 

menjadi yakin bahwa terorisme memang 
benar adanya dan bukan sebuah rekayasa atau 
konspirasi. “Buku ini sangat bermanfaat untuk 
memahami terorisme terutama pelaku dan 
korbannya. Ke depan saya akan lebih waspada 
agar tidak terjerumus dalam kelompok 
mereka,” ujar salah seorang mahasiswa.

“Dalam konteks wacana terorisme, 
kita jarang mendengar kisah korbannya. 
Keistimewaan kegiatan AIDA mampu 
menghadirkan mantan pelaku terorisme 
dan korbannya. Mereka bisa berekonsiliasi 
untuk membangun masa depan yang lebih 
damai,” kata Wakil Rektor IV UMS Abdul Fattah 
Santosa. [AS, AM]
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Short Course Jurnalis

Suara Korban,
Suara Perdamaian
“Kok Ibu yang nangis?” Demikian Nyoman Rencini berucap kepada seorang wartawan. Dia 
mengatakan itu setelah menceritakan pengalaman hidupnya menjadi janda korban aksi teror bom 
di Legian, Bali 12 Oktober 2002. Meski sedih karena terdampak aksi teror, dia berusaha tegar.

I tulah potret suasana Short Course 
Penguatan Perspektif Korban dalam 
Peliputan Isu Terorisme bagi Insan Media 

di Bandung pertengahan Maret lalu. Kegiatan 
yang diselenggarakan AIDA tersebut diikuti 
oleh 19 jurnalis media massa di wilayah 
Bandung. Melalui kegiatan itu AIDA mengajak 
para insan media untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya perspektif korban 
dalam pemberitaan tentang isu terorisme.

Suami Rencini, Ketut Sumerawat, 
meninggal dunia terkena ledakan Bom Bali 
saat sedang melintas di Jl. Legian, Kuta.

Liku-liku kehidupan harus dihadapi Rencini 
seorang diri pascatragedi. Dia merintis usaha 
dagang kecil-kecilan untuk menghidupi tiga 
putrinya yang yatim. “Yang ada di pikirkan saya 
adalah gimana biar anak saya bisa makan, 
bisa sekolah, udah gitu aja,” ujarnya.

Duduk di samping Rencini ialah Yuni Karta, 
korban aksi teror bom di Jl. HR Rasuna Said 
Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 
2004. Dia sedang berada di dalam bus kota saat 
ledakan terjadi. Tangan kanannya lengket pada 
tiang besi bus yang memanas akibat ledakan. 
Lengan tangan sebelah kirinya sudah terluka 
dan mengeluarkan banyak darah. Dia terpental 
hingga kepala sebelah kirinya terbentur aspal.

Yuni mengaku kejadian Bom Kuningan 

membekaskan trauma men-
dalam. “Sampai sekarang 
saya tidak berani kalau 
pergi sendirian,” kata dia. 
Pikirannya selalu dibayangi 

kekhawatiran akan terjadi musibah lantaran 
teringat dulu ketika terkena ledakan bom 
dirinya sedang bepergian tanpa ditemani orang 
yang dikenal.

Dia mengaku biaya pengobatan lukanya 
dijamin oleh pemerintah melalui Departemen 
Kesehatan tetapi hanya terbatas selama 3-4 
bulan saja. Setelah itu masa penyembuhannya 
hingga 2006 dibantu oleh Kedutaan Besar 
Australia melalui Yayasan Aisyiyah.

Terkait hak kompensasi atau ganti rugi 
dari negara, Yuni dan Rencini mengaku 
belum pernah mendapatkannya. Direktur 
AIDA, Hasibullah Satrawi, dalam kegiatan 
itu menekankan bahwa para pekerja media 
memegang peran penting untuk membantu 
para korban terorisme mendapatkan haknya 
sesuai UU No. 15/2003.

Dalam kegiatan tersebut dihadirkan pula 
Tim Perdamaian AIDA, yaitu penyintas dan 
mantan pelaku terorisme yang 
telah berekonsiliasi. Mereka adalah 
I Wayan Sudiana, penyintas Bom 
Bali 2002, dan Ali Fauzi, mantan 
anggota jaringan teroris. Wayan 
menceritakan kesedihannya saat 
sang istri, Widayati, yang sedang 
bekerja di Sari Club meninggal 
dunia akibat ledakan bom. Dia 
temukan jenazah istrinya beberapa 
hari usai tragedi dalam kondisi yang 

Kiri: Nyoman Rencini (kiri), janda korban Bom Bali 2002, 
dan Yuni Karta (kanan), korban Bom Kuningan 2004, 
berbagi kisah dalam kegiatan, Rabu (21/3/2018).
Kanan: Ali Fauzi, mantan pelaku terorisme,  mence-
ritakan pengalaman hidupnya dalam kegiatan, Kamis 
(22/3/2018).

“Saya percaya 
Tuhan maha 

penyayang, maha 
memaafkan, 
kenapa saya 

manusia tidak 
bisa memaaf-

kan orang yang 
pernah berbuat 

salah”

tak utuh lagi. Meskipun berat penderitaan yang 
dialami, secara berangsur Wayan mengaku 
dapat mengikhlaskan kejadian itu.

Ali Fauzi mengawali testimoninya dengan 

memohon maaf kepada para korban aksi teror 
serta masyarakat secara umum atas aksi-aksi 
kekerasan yang dilakukan saudara dan kawan-
kawannya pada masa lalu. Dia menyoroti titik 
baliknya ke jalan perdamaian yang salah 

satunya dipengaruhi oleh 
korban. “Faktor korban 
bom, ini yang menurut 
saya paling kuat. Waktu 
itu korban bicara sama 
saya, Mas Ali, muka saya 
rusak, tangan saya rusak 
karena bom yang dirakit 
kawan-kawan Mas Ali. 
Hati saya seperti diiris-
iris. Saya rangkul dia, 
saya menangis,” kata dia.

Sebagian peserta 
mendalami rekonsiliasi 
yang terjalin antara 
Wayan dan Ali Fauzi. 
Wayan mengaku sempat 
terlintas di pikirannya 
untuk membalas para 
pelaku teror. Seiring Dok. AIDA Dok. AIDA

waktu dia menyadari bahwa dendam 
hanyalah sikap yang timbul dari pikiran yang 
tidak bijaksana. “Saya percaya Tuhan maha 
penyayang, maha memaafkan, kenapa saya 
manusia tidak bisa memaafkan orang yang 
pernah berbuat salah,” kata dia.

Melalui testimoni Tim Perdamaian, 
Hasibullah mengharapkan para jurnalis 
peserta Short Course memahami bahwa 
korban dan mantan pelaku berpotensi besar 
untuk menyuarakan perdamaian. “Jurnalisme 
berperspektif korban adalah pemberitaan 
yang selain menyuarakan pemenuhan hak-
hak korban, juga memberikan peran kepada 
korban untuk mengampanyekan perdamaian,” 
kata dia.

Selain penuturan kisah korban dan 
mantan pelaku, para peserta menerima 
materi pengayaan dari narasumber pakar. Di 
antaranya adalah Memahami Jaringan dan 

Strategi Media Kelompok Teroris 
yang disampaikan oleh peneliti 
terorisme Universitas Indonesia, 
Solahudin; Realitas Media dalam 
Pemberitaan Isu Terorisme oleh 
dosen ilmu komunikasi Universitas 
Multimedia Nusantara, Hanif 
Suranto; serta Panduan Peliputan 
Isu Terorisme oleh redaktur harian 
Kompas, Sarie Febriane.

Dalam pemaparannya, Sarie 
berbagi pengalaman tentang kiat agar jurnalis 
tidak terjebak pada kecenderungan umum, 
yaitu menganggap korban sebagai objek. 
[SWD, MLM]
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KABAR UTAMA

Memupuk Semangat Perdamaian 
di Lingkungan Kampus

Ratusan pasang mata tertuju pada perempuan berkerudung yang berdiri
di panggung auditorium Universitas Brawijaya (UB), Malang. Sesekali ter-
dengar isak tangis dari hadirin. Mereka hanyut dalam perasaan saat Hayati 
Eka Laksmi, korban Bom Bali 2002, berbagi kisah.

Butuh waktu lama, 15 tahun. Ketika 
pertama kali ketemu Pak Ali saya juga 
ingin membalasnya. Namun, pelan-

pelan saya menyadari, tidak ada gunanya 
saya dendam, lebih baik saya memaafkan.” 
Demikian disampaikan Eka dalam kegiatan 
Seminar dan Bedah Buku La Tay`as/Jangan 
Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & 
Korbannya di UB Malang, Jawa Timur awal 
Maret lalu. Dia merujuk pada pengalamannya 
saat pertama kali bertemu Ali Fauzi, mantan 
anggota kelompok teroris.

Kegiatan terselenggara atas kerja sama 
AIDA dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik 
FISIP UB. Kegiatan dihadiri oleh 203 peserta 
dari beberapa elemen mahasiswa baik 
organisasi intrakampus maupun organisasi 
ekstrakampus, serta sejumlah civitas 
akademika kampus UB.

Kegiatan menghadir-
kan beberapa narasumber. 
Di antaranya adalah Tim 
Perdamaian AIDA, yakni 

Bedah Buku

Kiri: Rektor UIN Surabaya, 
Prof. Dr. Abd A’la menjadi
keynote speaker dalam
kegiatan, Kamis (1/3/2018)
Kanan: Mantan pelaku 
terorisme, Ali Fauzi memberi-
kan testimoni di hadapan para 
peserta, Kamis (1/3/2018).

korban dan mantan pelaku terorisme yang 
telah berekonsiliasi, yang pada kesempatan 
itu diwakili oleh Eka dan Ali Fauzi; Prof. Dr. 
Abdul A’la (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya); 
Ahmad Muwafik Shaleh (Wakil Dekan FISIP 
UB); Yusli Efendi (pakar terorisme UB); dan 
Hasibullah Satrawi (penulis buku). Bedah buku 
ini dimoderatori oleh Wimmy Halim (dosen 
FISIP UB).

Eka menceritakan bagaimana aksi teror 
bom di Legian Bali menewaskan suaminya, 
Imawan Sardjono, yang saat kejadian hanya 
sekadar melintas. Kepergian suami berdampak 
besar pada kehidupan keluarganya. Dia 
mengatakan tragedi Bom Bali membekaskan 
trauma mendalam bagi dua putranya. 
“Lima belas tahun saya berjuang agar bisa 
membalikkan hati anak saya agar lunak, agar 
bisa menerima kenyataan,” ujarnya.

Ali Fauzi dalam kegiatan memaparkan liku-
liku hidupnya bergabung dengan kelompok 
teroris sebelum akhirnya memutuskan 
keluar, bahkan kemudian banting setir meniti 

jalan kedamaian bersama AIDA dan korban 
terorisme. Ia mengungkapkan salah satu 
faktor yang menyadarkannya untuk keluar dari 
lingkaran kekerasan adalah pertemuannya 
dengan korban. “Saya bertemu dengan korban 
bom, masya Allah, ini mukanya berantakan 
akibat bom yang dibuat oleh anak buah saya. 
Saya rangkul dia, saya menangis dua jam,” 
ungkapnya.

Dia juga menyampaikan wanti-wanti 
kepada para generasi muda agar tidak tergiur 
dengan propaganda kelompok ekstremis, serta 

Bagi teman-teman korban yang belum pernah 
atau ingin mengisi Data Form Korban, silakan 
menghubungi AIDA di 0812 1935 1485 & 0878 
7505 0666 atau sekretariat@aida.or.id, dengan 
mencantumkan nama lengkap, alamat tinggal, 
nomor kontak, dan email (jika  ada). Staf AIDA 
akan mengirim Data Form lewat pos atau 
email. 

DATA FORM KORBAN

mengajak untuk bersama-sama mencegah 
terjadinya aksi terorisme.

Pengalaman Eka dan Ali Fauzi adalah 
di antara kisah-kisah yang diangkat dalam 
buku La Tay`as. Hasibullah menyampaikan 
pesan bahwa dari buku ini diharapkan seluruh 
elemen bangsa bisa mengambil pelajaran 
berharga dari semua peristiwa yang terjadi, 
termasuk dari kisah korban dan mantan 
pelaku terorisme.

 “Dari semua ini kita bisa mengambil 
pelajaran, karena sebaik-baiknya manusia 
adalah ia yang bisa mengambil hikmah dari 
peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi,” 
ucapnya.

Pakar terorisme UB, Yusli Effendi, 
menyampaikan bahwa berdasarkan data 
dan fakta, sejumlah warga asal Jawa Timur 
telah bergabung dengan kelompok teroris 
dan terhitung aktif melakukan perekrutan. 
“Ini menjadi masalah yang serius bagi semua 
elemen bangsa, dan hal itu harus disadari 
bahwa Jawa Timur sudah menjadi lampu 

merah bagi aksi-aksi kekerasan yang berbalut 
agama,” kata dia.

Air mata tampak menggenang bahkan tak 
jarang menetes di wajah sebagian besar hadirin 
setelah menyimak kisah Tim Perdamaian. Tak 
terkecuali Wakil Dekan FISIP UB, Muwafik 
Shaleh. “Saya ingin mengucapkan apresiasi 
yang sangat luar biasa, kepada orang-orang 
yang banyak berjasa, mulai dari Pak Hasib, Pak 
Ali, dan Bu Eka, ini adalah suatu pembelajaran 
yang luar biasa pada kami semua,” ujarnya 
sambil mengusap air mata yang tersisa.

Di akhir acara, Rektor UIN Surabaya, Prof. 
Dr. Abdul A’la menyampaikan keynote speech. 
“Silakan kalian berdebat atau kita berbeda 
pendapat dalam teori tentang sebab-sebab 
terorisme, namun ada satu hal yang harus 

kita sepakati bahwa kekerasan dalam bentuk 
apa pun tidak dibenarkan dan jangan diberi 
ruang sampai kapan pun.” Demikian A’la 
menyampaikan dengan tegas.

Sebagian peserta memberikan terstimoni 
setelah mengikuti kegiatan. Dia mengaku 
semakin bersemangat untuk memupuk 
budaya hidup damai di lingkungan kampusnya. 
“Menurut saya acara ini sangat bagus untuk 
para mahasiswa, apalagi sekarang cukup 
banyak doktrin-doktrin yang masuk ke wilayah 
kampus,” kata mahasiswa FISIP UB. [F, LA]

Dok. AIDA Dok. AIDA
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KABAR UTAMA
Pelatihan Tokoh Agama

Menyemai Semangat 
Perdamaian dalam 
Dakwah
Suaranya terbata-bata. Sesekali ucapannya tak 
terdengar jelas sebab terselingi isak tangis. 
Perempuan berkaca mata itu tampak mengerahkan 
banyak tenaga untuk tegar menceritakan peng-
alaman hidupnya.

Perempuan itu bernama Fitri Supriati. 
Ia merupakan korban selamat dari 
aksi teror bom di Jl. HR Rasuna Said 

Kuningan, Jakarta Selatan yang terjadi lebih 
dari 13 tahun lalu. Ledakan terjadi saat ia dan 
suami berada di lobi sebuah gedung. Tanpa 
pertanda apa pun tiba-tiba ledakan sangat 
keras mengguncang dan melukai orang-orang 
di kawasan Kuningan. Yang paling dia ingat, 
pintu gerbang kaca gedung yang sangat tebal 
pecah porak poranda akibat ledakan.

Saat ledakan terjadi Fitri dilindungi 
suaminya dari reruntuhan atap lobi gedung. 
Dia mengalami luka di kaki, sedangkan 
suaminya terluka di bagian kepala. Sebongkah 
serpihan logam menembus celana jeans 
yang dia kenakan hingga membekaskan luka 
yang cukup dalam di kaki. “Saya bersyukur, 
ya Allah, masih diberi kesempatan bertobat, 
masih diberi waktu untuk memperbaiki diri,” 
ungkapnya dengan nada lirih.

Fitri menceritakan kisah hidupnya dalam 
Pelatihan Penguatan Perspektif Korban 
Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Bandar 
Lampung, pertengahan Maret lalu. AIDA 
menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan 
agar para alim ulama di Lampung semakin 
menyadari pentingnya menjaga perdamaian 
sekaligus mencegah aksi kekerasan yang 
mengatasnamakan agama.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengatakan perspektif korban terorisme 
penting dipahami semua pihak, termasuk para 
kyai atau ustaz, untuk menguatkan dalil yang 

menjelaskan bahwa 
Islam adalah rahmat 
bagi semesta. Dia 
juga mengajak para 
aktivis dakwah untuk meluruskan ajaran 
jihad yang mengalami distorsi makna karena 
ulah teroris. Dia menyayangkan kata jihad 
yang sejatinya bermakna luhur dan tujuannya 
menciptakan perbaikan menjadi ternilai 
negatif sebagai tindakan teror yang merusak.

“Jihad bagi teroris adalah meledakkan bom, 
membunuh manusia, membuat kerusakan 
di mana-mana, sementara bagi orang-orang 
yang menjadi korban dari aksi teror, berbagi 
kisah saat terkena bom itu merupakan wujud 
jihad tersendiri,” ujarnya.

Korban Bom Kuningan 2004 lainnya, Yuni 
Arsih, juga berbagi kisah tentang dampak aksi 
teror yang telah merenggut nyawa suaminya, 
Suryadi. Almarhum Suryadi ialah karyawan 
Kedutaan Besar Australia yang bertugas 
mengurusi taman. Pada hari kejadian, 
suaminya sedang bekerja seperti biasa. Tak 
disangka ledakan keras menghancurkan 
tempat kerjanya. Ia termasuk di antara orang-
orang yang berjarak paling dekat dengan mobil 
pembawa bom. Taman di Kedutaan Besar 
Australia tepat berada di tepi Jl. HR Rasuna 
Said, jalan raya yang dilalui mobil tersebut.

Pelatihan juga menghadirkan Tim 
Perdamaian AIDA sebagai narasumber. Tim 
Perdamaian AIDA adalah persatuan antara 
penyintas dan mantan pelaku terorisme yang 
telah menjalani proses rekonsiliasi. Dalam 
kegiatan di Lampung, Tim Perdamaian diwakili 
oleh R. Supriyo Laksono (penyintas Bom Bali 
2002) dan Kurnia Widodo (mantan narapidana 
kasus terorisme). Keduanya berbagi 
pengalaman dalam menghadapi pasang surut 
kehidupan sebelum akhirnya dipertemukan 
oleh AIDA untuk menjalin rekonsiliasi.

Supriyo mengalami luka ringan akibat 
kejatuhan atap tempatnya bekerja di sebuah 
hotel di Jl. Legian, Kuta, lokasi ledakan Bom 
Bali. Istrinya yang saat itu sedang melintas di 
Jl. Legian terkena ledakan. Berbulan-bulan 

Yuni Arsih (kiri), janda korban bom Kuningan 2004, dan Fitri Supriati (kanan), korban bom 
Kuningan 2004, berbagi kisah dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Perspektif Korban
Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Bandar Lampung, Senin (19/3/2018).

pascakejadian Supriyo hanya mendapati 
beberapa bagian tubuh mendiang istrinya. 
Sementara itu, Kurnia membeberkan masa 
lalunya saat tergabung dengan kelompok 
teroris hingga ditangkap oleh aparat 
keamanan, sampai pada akhirnya menyadari 
kekeliruan orientasi hidupnya.

Pada akhir sesi, Kurnia dan Sony saling 
berpelukan sebagai simbol rekonsiliasi 
antara korban dan mantan pelaku terorisme. 
Keduanya bersyukur dapat dipertemukan oleh 
AIDA dan menjadi tim yang mengampanyekan 
perdamaian kepada masyarakat.

Di samping kisah korban dan mantan 
pelaku, para peserta pelatihan juga 
mendapatkan materi pengayaan tentang 
realitas jaringan terorisme serta kiat 
menangkal doktrin ekstremisme. Pengamat 
terorisme, Sofyan Tsauri, menekankan 
bahwa para tokoh agama di Lampung 
perlu memahami doktrin yang diajarkan 
kelompok teroris, terutama yang berafiliasi 
dengan Islamic State of Iraq and Syam, yaitu 
paham takfiri. Di antara ciri-cirinya adalah 
menganggap pemerintah Indonesia sebagai 
taghut, musuh Islam. Pemahaman tersebut 
berimplikasi pada tersematnya identitas kafir 
bagi para pegawai negeri sipil meskipun 
menjalankan salat lima waktu.

Hasibullah mengajak alim ulama 
aktivis dakwah di Lampung untuk bijak 
menangkal penyebaran paham seperti itu. 
Dia mengatakan, “Salah satu cara yang 
bisa ditempuh menurutnya adalah dengan 
menjelaskan kepada masyarakat bahwa 
wilayah pengkafiran atau wewenang untuk 
mengafirkan seseorang adalah hak Allah dan 
Rasul-Nya, bukan hak individu. Tidak ada satu 
keterangan pun yang menjelaskan bahwa 
manusia selain Rasulullah diberi wewenang 
untuk menjatuhkan vonis kafir kepada 
seseorang.” [LA, MLM]
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Pembina AIDA, Imam B. Prasodjo, saat menyampaikan materi kepada para peserta Short 
Course Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme bagi Insan Media di 
Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Peserta dan Tim Perdamaian berfoto bersama usai kegiatan Pelatihan Penguatan Perspe-
ktif Korban Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Banda Aceh, Selasa (13/2/2018).

Nanda Olivia Daniel, korban bom Kuningan 2004, menceritakan pengalamannya dalam 
Kolokium (Bedah Buku) La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & 
Korbannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (6/3/2018).

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, memberikan buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh 
dari Kehidupan Teroris & Korbannya kepada tokoh dan perwakilan lembaga negara di 
Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

R. Supriyo Laksono (kanan), korban bom Bali 2002, berpelukan dengan Kurnia Widodo 
(kiri), mantan pelaku terorisme, dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Perspektif Korban 
Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Sudirman A. Talib, korban bom Kuningan 2004, berbagi kisah dalam acara Seminar dan 
Bedah Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kamis (8/3/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Peserta dan Tim Perdamaian berfoto bersama usai kegiatan Short Course Penguatan 
Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme bagi Insan Media di Bandung, Kamis 
(22/3/2018).

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, memberikan buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh 
dari Kehidupan Teroris & Korbannya kepada penyintas dan mantan pelaku di Jakarta, Sabtu 
(24/2/2018).

Dok. AIDA
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WAWANCARA

Korban Lama Berhak Ajukan Kompensasi
Sejak tahun 2016, revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
dibahas di DPR RI. Sejumlah isu mengemuka, antara 
lain penguatan hak korban terorisme. Hak korban 
yang diatur dalam UU Terorisme tahun 2003 hanyalah 
kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh 
negara, sementara restitusi adalah 
ganti rugi dari pelaku.

Sayangnya, praktik 

Dok. Rmol.co

kompensasi baru sekali 
terimplementasikan sejak 
UU diberlakukan, yakni 
terhadap korban teror Bom 
Samarinda yang terjadi November 
2016. Keputusan itu termaktub dalam 
amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur terhadap lima pelaku Bom Samarinda 
pada September 2017. Sementara itu, praktik 
restitusi tak pernah terlaksana sama sekali. 

Artinya ada ribuan korban terorisme 
lain yang sama sekali belum mendapatkan 
ganti rugi, baik dari negara maupun pelaku. 

Untuk program perdamaian dan kemanusiaan, AIDA menerima donasi secara 
tidak mengikat dari semua pihak yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. 
Silakan salurkan donasi Anda melalui alamat rekening berikut:

Nama      : Yayasan Aliansi Indonesia Damai
No. Rekening : 0701745272
Swift Code      : BBBAIDJA
Alamat      : Permata Bank cabang Sudirman
        Jl. Jendral Sudirman kav 29-31, Jakarta 12920

DONASI  A IDA

Bagaimana perkembangan terakhir dari revisi UU Terorisme?

Semua sudah dibahas dan disepakati semua. Tinggal soal 
definisi terorisme. Masih terjadi perbedaan pendapat di DPR.

Terkait hak korban dalam revisi UU terorisme, apakah ada 
penguatan aturan?

Isu yang cukup krusial adalah terkait hak atas rehabilitasi 
medis dan psikis korban terorisme. Tapi semua sudah clear. Saya 
lupa detailnya karena sudah cukup lama pembahasannya.

Bagaimana dengan mekanisme kompensasi bagi korban terorisme? 

Kompensasi dari Negara dan restitusi dari pelaku juga 
sudah disepakati. Nominalnya akan diatur melalui Peraturan 
Pemerintah. Prosedur kompensasi harus tetap melalui pengadilan, 
tetapi tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. 
Penetapan sebagai korban dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme) dan penetapan kompensasi oleh 
pengadilan. Sementara restitusi harus dengan putusan pengadilan 
karena terkait dengan bersalah atau tidaknya terdakwa. 

Kompensasi ini juga meng-cover korban dari peristiwa 
terorisme yang telah terjadi sebelum UU ini disahkan. Saya lupa 
mekanisme detailnya. Korban ini isunya manajemen kesejahteraan, 
bukan termasuk isu yang kontroversial. Jadi saya agak lupa. 

Kapan Revisi UU Terorisme ini akan disahkan di DPR?

Masa sidang keempat yang akan datang. Nanti teman-teman 
aktivis masyarakat sipil bisa mengkaji apakah rumusan yang 
disepakati UU itu sudah bagus atau belum. [MSY]

Kompensasi sejatinya adalah bentuk pertanggungjawaban negara 
atas kegagalannya menjamin keamanan warga. Korban terorisme 
adalah “martir” negara. Sebab, selalu ada keterkaitan, baik secara 
langsung atau tidak, antara motif aksi terorisme dengan kebijakan 
negara. Secara pribadi, korban tak punya urusan dengan para 
teroris. Akan tetapi, mereka harus kehilangan nyawa, anggota 
tubuh, mata pencaharian, dan yang lainnya akibat ulah teroris.

Melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 diharapkan ada penguatan 
aturan terkait hak-hak korban terorisme. Dalam salah satu 
kesempatan, Suara Perdamaian bertemu dengan anggota Panitia 
Kerja (Panja) Revisi UU Terorisme DPR RI, Arsul Sani. Ia salah satu 
anggota Panja yang kerap menyerukan pentingnya tanggung jawab 
dan perhatian negara terhadap korban terorisme.

Arsul pernah mengusulkan agar Negara menganggarkan dana 
tanggap darurat terorisme seperti pada kasus bencana alam. Hal 
ini untuk memudahkan prosedur pemberian bantuan kompensasi 
terhadap korban. Tanggung jawab Negara juga harus meliputi 
pembiayaan pemulihan luka fisik maupun trauma psikis korban 
(Republika Online, 19 November 2016). 

Salah satu informasi menarik yang disampaikan Arsul adalah 
korban terorisme lama yang terjadi sebelum UU ini disahkan 
nantinya, juga dapat mengajukan hak kompensasi kepada Negara. 
Berikut petikan wawancara Suara Perdamaian dengan Arsul 

 Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR

Sani yang juga anggota Komisi Hukum DPR RI, terkait dengan 
perkembangan revisi UU Terorisme, khususnya yang berhubungan 
dengan hak korban terorisme:


