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Keakraban para penyintas dengan seorang mantan pelaku terorisme dalam kegiatan Pelatihan
Tim Perdamaian di Serang, awal Agustus 2018. Simak ulasannya di halaman 6!

Awal September lalu Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) sebagai ke-

panjangan tangan Negara memberi-
kan kompensasi kepada sejumlah 
korban terorisme. Mereka adalah 
13 korban serangan bom di Jl. MH 
Thamrin Jakarta Pusat pada Januari 
2016, 3 korban bom yang meledak 
di Kampung Melayu Jakarta Timur 
pada Mei 2017, dan 1 orang ahli 
waris korban serangan di Polda 
Sumatera Utara pada Juni 2017. 
Sebelumnya, pada Desember 2017 
LPSK telah memberikan kompensasi 

Negara telah 
mulai menunaikan 
kompensasi 
kepada korban 
terorisme 
sesuai amanat 
UU No. 5 Tahun 
2018 Tentang 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Terorisme. 
Langkah ini 
patut diapresiasi 
namun harus lebih 
ditingkatkan.

Bersambung ke hal. 2

Mendorong Pemenuhan 
Kompensasi Korban Lama

kepada 7 orang korban serangan 
bom di Samarinda yang terjadi pada 
November 2016.

Langkah baik ini harus terus 
ditingkatkan. Negara masih memiliki 
pekerjaan rumah untuk memberikan 
kompensasi kepada lebih banyak 
lagi korban terorisme. Di samping 
24 orang yang telah menerima 
kompensasi, ada ratusan korban 
terorisme yang belum merasakannya. 
Mereka adalah korban langsung atau 
ahli waris dari aksi teror yang terjadi 
belasan tahun lalu seperti Bom Bali 
I 2002, Bom Bali II 2005, Bom JW 
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KABAR UTAMA
(Sambungan dari hal. 1)

Marriott 2003, dan Bom Kuningan 2004.
Wayan Leniasih, penyintas Bom Bali 2002, 

masih menaruh harapan agar mendapatkan 
kompensasi meskipun tragedi yang merenggut 
nyawa suaminya telah berlalu 16 tahun. 
“Harapan yang besar kepada pemerintah, 
kalau memang undang-undangnya sudah 
pasti, kompensasi kepada korban itu saya akan 
berterima kasih sekali, apalagi ada perhatian 
lebih terhadap keluarga korban, kelangsungan 
hidup anak-anaknya terutama kesehatan atau 
pendidikan,” ujarnya dalam sebuah kegiatan 
AIDA di Surabaya Juli lalu.

Hak kompensasi bagi korban terorisme 
di masa lalu diatur dalam Pasal 43L UU 
No. 5 Tahun 2018. Mekanisme pemberian 
kompensasi untuk korban lama tidak melalui 
pengadilan tetapi berdasarkan asesmen yang 
dilakukan lembaga terkait dan disetujui oleh 
Kementerian Keuangan. Ketentuan detail 
mengenai syarat dan tata cara pengajuan 
permohonan serta pelaksanaan kompensasi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 
Artinya, pelaksanaan kompensasi bagi korban 
lama mensyaratkan adanya PP.

Waktu bisa menjadi masalah bila 
penyusunan PP tak kunjung dilakukan. 
Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43L 
Ayat 4 dinyatakan bahwa permohonan 
kompensasi diajukan paling lambat 3 (tiga) 
tahun sejak UU ini ditetapkan. Sederhananya, 
tenggat waktu pengajuan kompensasi bagi 
korban lama adalah 21 Juni 2021. Jika 
perumusan PP berlarut-larut dikhawatir-
kan amanat kompensasi dalam UU Anti-
terorisme versi revisi ini terancam sia-sia.

Oleh sebab itu, penyusun-
an PP tentang pemberian
kompensasi korban lama 
mendesak dilakukan. Peme-
rintah dalam hal ini 
Kementerian Hukum dan 
HAM, LPSK, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme 
(BNPT), dan Kementerian 
Keuangan harus segera merumus-

Kalau memang 
UU-nya sudah 

pasti, kompensasi 
kepada korban 
itu, saya akan 

berterima kasih 
sekali.

“

”

kannya. Isi PP ini juga harus mengatur dasar 
penghitungan nominal kompensasi yang 
rasional dan berkeadilan bagi para korban.

Tentu siapa pun tak berharap aksi 
terorisme kembali terjadi. Namun, sebagai 
bentuk antisipasi jika ada korban yang jatuh 
lagi, jajaran penegak hukum dari kepolisian, 
kejaksaan hingga kehakiman harus 
meningkatkan kesadaran tentang perspektif 
korban terutama terkait kompensasi, sehingga 
upaya pemenuhan kompensasi kepada korban 
sudah dimulai dari proses penyidikan perkara 

terorisme, penuntutan hingga pemutusan 
vonis hukum terhadap pelaku.

Kompensasi adalah bentuk pertang-

gungjawaban negara atas kegagalannya
menjamin keamanan warga. Korban
terorisme adalah “martir” negara
sebab selalu ada keterkaitan, baik secara 

langsung atau tidak, antara motif
 terorisme dengan kebijakan

negara. Secara pribadi, korban
tak punya urusan dengan para 
teroris namun mereka harus 
kehilangan nyawa, anggota 
tubuh, mata pencaharian, dan 
lainnya akibat ulah teroris. 

Kompensasi dibutuhkan korban 
untuk memperbaiki kualitas hidup 

Saudara sebangsa setanah air, Suara Perdamaian 
kembali hadir melaporkan kerja-kerja pembangunan 
perdamaian yang melibatkan korban dan mantan 
pelaku terorisme selama Juli-September 2018.

Sebuah ulasan tentang pemberian kompensasi 
Negara kepada beberapa korban teror pada awal 
September lalu menjadi suguhan utama edisi ini. AIDA 
mendorong agar kompensasi kepada korban-korban 
aksi terorisme di masa lalu juga segera ditunaikan.

Laporan tentang safari kampanye perdamaian 
AIDA di Serang pada bulan Juli menyusul. AIDA 
menyelenggarakan acara Dialog Interaktif dengan 
tema Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh di 
lima sekolah, yaitu SMA Nurul Islam, SMAN 2, SMAN 
4, SMAN 6, dan MAN 1 Serang. Sekitar 250 siswa 
mengikuti kegiatan secara penuh.

Di antara rangkaian safari kampanye perdamaian 
di Serang adalah kegiatan Pelatihan Tim Perdamaian 
yang diikuti oleh empat korban aksi terorisme serta 
seorang mantan pelaku. Laporan kegiatannya juga 
bagian dari edisi ini.

Suara Perdamaian juga mengulas kegiatan Short 
Course Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan 
Isu Terorisme Bagi Insan Media di Surabaya pada Juli 
2018. Tak kurang 25 jurnalis media massa nasional 
dan lokal mengikuti kegiatan secara aktif.

Safari kampanye perdamaian di Poso, Sulawesi 
Tengah pada Agustus lalu juga dilaporkan. Di bumi 
sintuwu maroso AIDA menggelar Seminar Kampanye 
Perdamaian bertema Belajar Bersama Menjadi 
Generasi Tangguh. Lima sekolah menjadi tuan rumah 
kegiatan, yaitu SMA GKST 1 Tentena, SMAN 1, SMAN 2, 
SMAN 3, dan SMAN 4 Poso. Kegiatan ini didukung oleh 
Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.

Laporan Pelatihan Penguatan Perspektif 
Korban Terorisme Bagi Petugas Pemasyarakatan di 
Palembang dan Bekasi yang diselenggarakan pada 
Agustus lalu juga tersaji.

Edisi ini juga melaporkan kegiatan Silaturahmi 
AIDA dengan Korban Bom Surabaya di Surabaya, pada 
September lalu.

Selain itu, dilaporkan pula kegiatan Peringatan 14 
Tahun Bom Kuningan yang diselenggarakan di Jakarta 
pada September lalu.

Sebuah tulisan karya Ni Kadek Ardani, korban 
Bom Bali 2005, tentang pengalamannya melalui 
tragedi ditampilkan pada edisi ini.

Wawancara dengan Sekretaris Jenderal 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
Dr. Noor Sidharta, terkait kompensasi korban 
terorisme di masa lalu menjadi pungkasan edisi ini.

Salam Redaksi

yang terenggut akibat tragedi bom, baik secara 
fisik, psikis maupun sosial.

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

UU No. 5 Tahun 
2018 dan PP turunan-
nya tentang implemen-
tasi hak korban nanti-
nya harus tersosiali-
sasikan secara baik 
agar hak-hak korban
ditunaikan Negara de-
ngan adil. [MSY]
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KABAR UTAMA

Sinergi Korban dan 
Petugas Lapas

Pelatihan Petugas Pemasyarakatan

“Korban adalah orang pilihan Tuhan 
untuk memberikan pembelajaran 

bagi manusia”

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

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

Saya nggak terlalu merasakan sakit 
fisik, karena sakitnya di hati melebihi 
apa pun. Anak adalah harta yang tak 

ternilai,” ujarnya.
Wenny masih ingat betul pagi itu ia 

berangkat ke gereja bersama dua anak dan 
seorang keponakannya dengan sukacita. Tak 
ada firasat apa pun. Baru beberapa langkah 
memasuki pelataran gereja, Wenny melihat 
dua orang berboncengan sepeda motor 
menerobos penjagaan. Tak lama kemudian 
ledakan menghentak, menghempaskan orang-
orang dan mengacaukan suasana.

Puluhan petugas lembaga pemasyarakatan 
(Lapas) duduk termangu menyimak Wenny 
menuturkan kisahnya. Mereka adalah peserta 
Pelatihan Penguatan Perspektif Korban 
Terorisme Bagi Petugas Pemasyarakatan 
yang diselenggarakan AIDA di Bekasi 
pertengahan September lalu. Sejumlah 
peserta terlihat beberapa kali menyeka air 
mata.

Sebelumnya, seorang korban 
terorisme lainnya, Muhammad Nurman 
Permana, berbagi kisah saat terdampak 

Bekas luka tampak jelas di tangannya. Sepotong 
plester menempel di siku, menutupi luka 
operasi pengambilan metal. Wenny Angelina 
(38) tak banyak menceritakan deritanya akibat 
serangan bom di Gereja Santa Maria Tak 
Bercela Surabaya, 13 Mei 2018. Penderitaan 
baginya adalah kenyataan bahwa dua buah 
hatinya, Vincentius Evan Hudojo (11) dan 
Nathanael Ethan Hudojo (8), meninggal 
dunia akibat peristiwa itu.

Wenny Angelina (kiri), korban Bom Surabaya yang terjadi bulan Mei 2018, dan M. Nurman Permana (kanan), 
korban Bom Thamrin 2016, berbagi kisah dalam Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme Bagi 
Petugas Pemasyarakatan di Bekasi, awal September lalu.

“

ledakan bom di Jalan MH Thamrin Jakarta 
Pusat pada Januari 2016. Telinganya 
mengalami luka bakar dan pembengkakan di 
dalam. Beberapa bagian tubuhnya kemasukan 
serpihan logam akibat ledakan bom. “Syukur 
alhamdulillah, Allah masih kasih saya hidup. 
Di dekat saya, ada 4 orang yang meninggal 
dalam kondisi luka bakar. Padahal posisi saya 
cukup dekat dari ledakan,” kata dia.

Walaupun mengalami penderitaan Wenny 
dan Permana memilih untuk tidak menaruh 
dendam terhadap pelaku terorisme. “Saya 
memilih untuk memaafkan demi kelancaran 
jalan anak-anak saya ke surga. Sebab saya 
yakin anak-anak saya tidak senang ibunya 
marah. Toh mereka juga tidak akan kembali 

kalau saya marah kepada pelaku,” ucapnya.
Peserta dari Lapas Kelas IIA Balikpapan 

Kalimantan Timur mengaku takjub atas 
ketegaran dan kebesaran hati Wenny dan 
Permana. Menurut dia, korban terorisme 
adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan 
untuk dinaikkan derajat, keimanan, dan 
kekuatan hatinya. Dia berkomitmen untuk 
menularkan inspirasi dari korban kepada 
warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 
dalam Lapas. “Kisah ini insyaallah akan 
saya sampaikan ke narapidana terorisme di 
tempat saya. Harapannya, supaya dia juga 
bisa menyampaikan kepada teman-temannya 
sesama narapidana,” katanya.

Seorang peserta lain perwakilan dari 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
menyampaikan apresiasi kepada korban 

yang bersedia membagi kisahnya kepada 
para petugas Lapas. Dia mengatakan bahwa 
memaafkan kesalahan orang bukan perkara 
mudah. “Saya doakan Ibu Wenny tetap kuat, 
Mas Permana tetap kuat. Kita juga berharap 
tidak terulang lagi hal-hal seperti ini,” kata dia.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
menyatakan bahwa terorisme bagi korban 
adalah takdir kehidupan yang tak terlawankan. 
Ia mencontohkan beberapa korban bom 
sedianya libur kerja pada hari kejadian, 
namun karena alasan tertentu tetap berangkat 
sehingga akhirnya terdampak ledakan di 
tempat kerjanya. Senada dengan peserta 
dari Lapas Balikpapan, Hasibullah menyebut 
korban adalah orang pilihan Tuhan untuk 

memberikan pembelajaran bagi manusia.
Akan tetapi, bagi Negara dan aparatnya, 

tak terkecuali petugas Lapas, serta bagi 
dirinya selaku aktivis sosial, Hasibullah 
berpandangan bahwa terjadinya aksi teror 
adalah sebuah kesalahan. Disebut kesalahan 
karena pihak-pihak tersebut gagal mencegah 
penyebaran doktrin ekstremisme berbasis 
agama. “Dalam konteks pencegahan 
terorisme, para petugas Lapas memiliki peran 
signifikan untuk mencegah warga binaannya 
tidak menyebarkan ajaran ekstrem di Lapas, 
serta tidak kembali terjerat dalam jaringan 
kekerasan usai bebas nanti,” kata dia.

Dalam kegiatan dihadirkan pula penyintas 
dan mantan pelaku yang telah berekonsiliasi 
untuk berbagi pengalaman dengan para 
peserta. Mereka adalah Sucipto Hari Wibowo 

(penyintas Bom Kuningan 2004) dan
Kurnia Widodo (mantan narapidana 
terorisme). Kurnia telah meminta 
maaf kepada korban serta masyarakat 
secara umum lantaran dahulu sempat 
mengajarkan cara membuat bom kepada 
teman-temannya di jaringan teroris. 

Sucipto pun berlapang hati memaafkan 
Kurnia, serta mendukungnya untuk meniti 
jalan perdamaian, bukan jalan kekerasan.

Pada akhir kegiatan Wenny menyampaikan 
harapan agar Negara meningkatkan sokongan 
kepada petugas Lapas agar semakin 
profesional mengupayakan perubahan dalam 
diri narapidana kasus terorisme. “Teroris itu 
orang-orang pintar. Bahan sederhana bisa 
dijadikan bom. Kalau mereka bisa diarahkan 
ke jalan yang positif, kita nggak akan jadi 
negara berkembang terus, kita bisa jadi negara 
maju. Semuanya demi Indonesia. Saya percaya 
Indonesia pasti bisa mengatasi persoalan ini,” 
ucapnya optimistis. [MSY]

Dok. AIDA
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SUARA KORBAN KABAR UTAMA

Kisahku Saat Terjadi
Bom Bali II

Om Swastyastu

Namaku Ni Kadek Ardani. Aku korban dari sebuah aksi 
terorisme di Pantai Jimbaran yang terjadi 1 Oktober 2005 atau 
yang sering disebut tragedi Bom Bali II. Melalui tulisan ini aku 
ingin berbagi pengalaman dengan saudara-saudaraku sebangsa 
setanah air.

Saat kejadian aku kerja di Menega Café, sebuah restoran 
makanan laut di tepi Pantai Jimbaran. Waktu itu aku kerja sore. 
Jam 15.15 aku sudah tiba di tempat kerja. Aku duduk sejenak 
sambil berbincang-bincang dengan staf lainnya sebelum 
melaksanakan pekerjaan. Saat jam menunjukkan pukul 16.00 aku 
dan teman-teman mulai kerja menata meja.

Waktu itu suasana belum terlalu ramai. Setelah menata 
meja kami bergiliran ganti baju seragam kerja. Lalu, kami mulai 
bekerja meng-handle tamu.

Semakin sore pengunjung restoran tambah ramai. Sekitar 
jam 19.20 aku melayani tamu yang kebetulan sudah kenal. Beliau 
datang bersama keluarganya kira-kira 6 orang dan aku carikan 
meja yang tersedia, kebetulan di bagian belakang. Setelah mereka 
duduk aku menawarkan menu makanan dan minuman.

Baru saja aku tanya mau pesan apa tiba-tiba aku mendengar 
suara ledakan “Boommmm” yang sangat keras dan mengeluarkan 
asap tebal. Aku sempat mendengar orang berkata, “Ada bom,” 
meskipun aku tidak yakin dan tidak tahu apakah tadi itu bom atau 
bukan.

Aku memegang pipi dan telinga kiriku, dan bertanya dalam 
hati, “Loh, kenapa pipiku keluar darah?” Tiba-tiba aku merasakan 
ada seorang anak kecil yang menarik tanganku, dan tanpa aku 
sadari aku sudah sampai di depan kasir, agak jauh dari lokasi 
ledakan. Kemudian, aku ditolong oleh teman-temanku, dibawa ke 
tempat yang lebih aman. Semua orang kebingunan dan bertanya, 
“Kenapa? Ada apa?” Aku bingung tidak bisa menjawab karena 
sudah keluar banyak darah.

Lalu aku teringat dengan anak kecil yang menolongku tadi. 
Aku tanyakan itu kepada temanku dan dia menjawab, “Sama 
sekali aku tidak melihat anak kecil itu.” Sampai sekarang aku 
tidak tahu siapa sejatinya anak kecil itu. Aku meyakini dia 
dikirimkan Tuhan untuk menolongku.

Aku titip pesan kepada temanku agar mengabarkan kepada 
orang tuaku bahwa aku baik-baik saja. Setelah itu aku ditolong 
orang dilarikan ke Jimbaran Clinic. Sampai di sana aku langsung 
dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Suasana di rumah 
sakit sangat ramai, semua orang panik. Aku melihat orang-

orang yang senasib 
denganku, terkena 
ledakan bom.

Setelah 
ditangani dokter 
dan menginap 
selama 4 hari 
aku mulai berpuasa 
untuk menjalani operasi 
pengeluaran serpihan logam 
yang masuk ke tubuhku. Syukur 
kepada Tuhan, operasiku berjalan lancar. Setelah sadar dokter 
menunjukkan sesuatu kepadaku. “Inilah yang masuk ke tubuhmu,” 
kata beliau. Ada 11 butir logam bulat semacam gotri sebesar 
kacang hijau. Setelah menginap seminggu di rumah sakit, aku 
dinyatakan bisa pulang.

Hari-hari setelah operasi aku mulai heran dan bertanya dalam 
hati, “Kenapa, kenapa bisa aku yang kena? Apa yang ada di pikiran 
orang-orang yang melakukan kekejaman ini?”

Kemudian, aku menjalani pengobatan jalan selama 1 bulan. 
Saat pengobatan jalan itulah aku baru merasakan ada benjolan 
di bawah lenganku. Dan, baru aku sadari ternyata masih ada 
kenang-kenangan gotri akibat bom di dalam tubuhku. Aku 
membiarkan gotri itu bersarang di lenganku. Sebabnya, aku 
trauma masuk rumah sakit lagi, dan kalau operasi prosesnya 
sangat lama.

Sebulan setelahnya aku baru berani untuk kembali 
menginjakkan kaki di tempat kejadian. Aku sempat merasa 
ketakutan dan keluar keringat waktu pertama ke lokasi bom 
setelah kejadian. “Apa aku sanggup untuk kembali bekerja di 
tempat ini?” Keraguan itu sempat membayangi pikiranku.

Aku pun mulai menjalani terapi. Aku bersyukur kepada Sang 
Hyang Widhi, teman-temanku di tempat kerja, teman-teman di 
Yayasan Kanivasu, teman-teman di PMI, Crisis Centre, orang 
tuaku, semua keluargaku yang support aku supaya cepat sembuh.

Setelah menjalani terapi selama 5 bulan aku merasa sudah 
baikan, sudah sehat. Lalu aku mencoba untuk kembali bekerja, 
tapi terkadang aku masih trauma, takut bila kejadian serupa 
terjadi lagi. Aku berdoa semoga Bali dan Indonesia selalu aman, 
tidak ada kejadian seperti yang pernah menimpaku, kejadian Bom 
Bali II.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Dok. Pribadi

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
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Demikian potret kemeriahan acara 
Peringatan 14 Tahun Tragedi Bom 
Kuningan di Jakarta, 9 September 

2018 lalu. Puluhan korban serangan 
teror di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, 
Jakarta Selatan yang terjadi pada 2004, 
berkumpul untuk bersilaturahmi serta 
saling menguatkan.

Forum Kuningan (FK), wadah 
perkumpulan penyintas Bom Kuningan, 
menginisiasi acara tersebut dengan didukung 
oleh Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Panitia 
memilih Kebun Binatang Ragunan sebagai 
lokasi acara dengan tujuan agar keluarga dan 
anak-anak anggota FK mendapatkan hiburan.

Ketua FK, Sudirman A. Talib, mengajak 
para anggotanya untuk mempererat jalinan 
persaudaraan sesama penyintas aksi teror 
Bom Kuningan. Menurutnya takdir Tuhan telah 
mempersatukan mereka yang awalnya tak 
saling kenal kemudian menjadi dekat layaknya 
saudara setelah mengalami musibah yang 
sama.

“Teman-teman semua, marilah kita 
senantiasa saling menguatkan. Kita harus 
bangkit bersama, jangan putus asa dari 
musibah yang kita hadapi, dan jangan 
menyerah untuk terus melakukan kebaikan 

bagi sesama,” kata dia.
Pagi itu para penyintas mengheningkan 

cipta sejenak untuk mendoakan serta 
mengenang mereka yang telah tiada akibat 
tragedi kemanusiaan Bom Kuningan. Di antara 
korban yang telah tiada adalah orang-orang 
tak bersalah yang pada saat kejadian sedang 
bekerja mencari nafkah atau sekadar melintas 
di kawasan Kuningan.

Sucipto Hari Wibowo, 
anggota FK yang mendapat 
amanah menjadi Ketua 
Yayasan Penyintas Indonesia 
(YPI) -wadah persatuan 
korban terorisme di seluruh 
Indonesia- menyampaikan 
beberapa informasi. Di 
antaranya, tentang hak 
kompensasi korban teror-

Tepuk tangan rampak menyertai 
lagu nasional Hari Merdeka yang 
dinyanyikan oleh seorang anak 
penyintas. Gelak tawa hadirin 
sesekali terdengar saat menyak-
sikan kepolosan si penyanyi cilik 
yang kurang hapal lirik lagu yang 
dia lantunkan.

Bangkit Bersama, 
Eratkan Persaudaraan

“Kita harus bangkit 
bersama, jangan 

putus asa dari 
musibah yang kita 

hadapi”

isme yang mulai dipenuhi oleh Negara. Dia 
menerangkan bahwa Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) telah menyerahkan 
kompensasi kepada korban Bom Thamrin 
serta korban dari sejumlah aksi teror yang 
terjadi akhir-akhir ini.

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

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

Peringatan Bom Kuningan

KABAR UTAMA

Keterangan foto:
   Atas: Foto bersama keluarga besar Forum
   Kuningan dalam acara Peringatan 14 Tahun Bom
   Kuningan di Jakarta, Sabtu (9/9/2018).
    
   Bawah: Antusiasme para hadirin mengikuti kuis
   berhadiah dalam kegiatan.

Dia mengajak para penyintas 
yang belum mendapatkan 
kompensasi untuk bersabar 
dan berpikiran positif. “Karena 
kompensasi ini bukan hanya 
soal materi yang didapat, tapi 
yang lebih penting adalah 
kehadiran Negara untuk 
penyintas semua,” ujarnya.

Sucipto juga berharap 
agar para penyintas dapat 
aktif mengikuti setiap 
kegiatan YPI yang bekerja 
sama dengan AIDA 
untuk mengampanyekan 
perdamaian. Menurutnya, 
melalui kegiatan tersebut 

penyintas bisa meningkatkan visi hidup ke 
arah yang lebih baik.

Seorang anggota FK, Iswanto 
Kasman, memberikan testimoni tentang 
pengalamannya mengikuti kegiatan AIDA 
dalam mengampanyekan perdamaian di 
sekolah-sekolah. Dia mengatakan bahwa 
kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena 
bisa menguatkan kondisi psikis dan mental 

penyintas, serta mencegah 
generasi muda terjerumus 
ke dunia kekerasan.

Direktur AIDA, Hasi-
bullah Satrawi, mendukung 
pernyataan Iswanto. Ia 
memahami bahwa berbagi 
kisah tentang pengalaman 
saat terdampak aksi 
teror sangatlah berat 

bagi penyintas, sebab tak ubahnya seperti 
mengulang kesedihan. Dia menghormati 
para korban yang memilih untuk memendam 
pengalaman masa lalu. Namun, menurutnya 
bila dikemas dengan baik dan terukur, 
kisah korban memiliki kekuatan besar 
untuk memengaruhi khalayak menjadi lebih 
menghargai perdamaian. 

”Minimal barangkali dari itu, ada orang 
yang awalnya berpikir akan melakukan 
aksi kekerasan, namun kemudian tidak jadi 
melakukan hal buruk itu setelah melihat 
kesaksian dari teman-teman sekalian,” 
ungkapnya.

Suasana kebersamaan dan keakraban di 
antara keluarga besar FK juga dimeriahkan 
dengan kuis dan pembagian hadiah. Para 
penyintas beserta putra-putrinya tampak 
antusias berpartisipasi dalam kuis. Acara 
diakhiri dengan santap siang bersama. Usai 
acara para penyintas mengajak keluarga 
masing-masing menikmati suguhan hiburan di 
Kebun Binatang Ragunan. [SWD, MLM]

Dok. AIDA
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Wajahnya kerap menunduk saat beberapa korban 
aksi teror bom menceritakan kejadian yang menim-
pa beberapa tahun silam. Pemuda ini mendengarkan 
kisah mereka dengan saksama. Ia memohon maaf 
kepada para korban yang terluka atau kehilangan 
orang terkasih.

Namanya Choirul Ihwan. Dia seorang 
mantan narapidana kasus terorisme. 
Pertemuannya dengan korban terorisme 

terjadi dalam acara Pelatihan Tim Perdamaian 
yang diselenggarakan Aliansi Indonesia Damai 
(AIDA) di Kota Serang, Banten awal Agustus 
lalu. Selain dirinya, kegiatan juga diikuti lima 
korban terorisme yaitu Mulyono, Sucipto Hari 
Wibowo (korban Bom Kuningan, 9 September 
2004), I Wayan Sudiana (korban Bom Bali I, 12 
Oktober 2002), Ni Kadek Ardani (korban Bom 
Bali II, 1 Oktober 2005), dan Dwi Siti Rhomdoni 
(korban Bom Thamrin, 14 Januari 2016).

“Saya minta maaf kepada teman-teman 
korban. Saya tidak terlibat langsung dengan 
pengeboman tapi saya dulu pernah berada 
di pihak mereka,” ujar Choirul dengan nada 
rendah.

Ia menceritakan pengalamannya dahulu 
berada di dalam jaringan terorisme. Dia 
mengaku tidak berpikir sama sekali tentang 
nasib orang-orang yang bisa menjadi korban 
aksi teror. Doktrin yang ditekankan di 
kelompoknya adalah bahwa para anggotanya 
merupakan tangan Tuhan yang berhak 
menghukum siapa pun yang berseberangan.

Choirul mengatakan keyakinannya ter-
hadap doktrin semacam itu berubah ketika ia 

Suasana sesi 
permainan dalam 
Pelatihan Tim 
Perdamaian di 
Serang, awal 
Agustus 2018.

bertemu dengan
korban aksi teror. 
Pe r t e m u a n n y a 
dengan korban 
untuk pertama 
kali saat ia 
masih menjalani 
hukuman di Lem-
baga Pemasya-
rakatan. Menu-
rutnya, pertemu-
an dengan korban

KABAR UTAMA

adalah terapi kejut
yang luar biasa
yang menyadarkan-
nya untuk kembali
ke jalan perdamaian. 
“Banyak pelajaran 
yang saya dapatkan 
dari pertemuan de-
ngan korban, yakni
semakin mendidik 
saya untuk menya-
dari kesalahan saya,”
 kata dia.

Pria asal Madiun,
Jawa Timur ini menilai para korban merupakan 
sosok yang luar biasa. Korban, kata dia, 
memiliki ketabahan, keberanian hidup dan 
mampu memaafkan orang yang pernah 
terlibat terorisme. Bahkan, menurutnya 
korban merupakan pejuang atau petarung 
sejati. “Petarung itu bukan orang yang tidak 
pernah kalah melainkan yang tidak pernah 

Pelatihan Tim Perdamaian

Hilangkan Dendam, 
Bangun Rekonsiliasi

Dok. AIDA

menyerah,” ujarnya.
Dalam Pelatihan Tim 

Perdamaian, lima korban 
aksi teror menceritakan 
pengalaman saat ter-
dampak tragedi. 

Jika saya tak memaafkan 
maka hati saya semakin 
sakit, dan pelaku belum 

tentu mikirin saya.

Mulyono, korban ledakan bom di Jl. HR Rasuna 
Said Kuningan, Jakarta Selatan 14 tahun silam 
mengalami kerusakan rahang. Saat kejadian 
ia sedang mengendarai mobil, menjalankan 
tugas dari kantor untuk menghadiri rapat.

“Saat melintas di Kuningan tiba-tiba ada 
ledakan. Mobil saya terangkat dan suasana 
di lokasi itu putih semua. Saya tidak tahu apa 
yang terjadi, termasuk rahang saya hancur 
saya nggak tahu” kata dia menceritakan yang 
dialami sesaat pascaledakan.

Dampak dari tragedi, Mulyono harus 
menjalani operasi rekonstruksi rahang di 
Singapura dan Australia lebih dari 30 kali. 

Hingga kini dia masih sering mengalami sakit 
di kepala dan punggungnya efek dari operasi 
cangkok rahang. “Saya harus berdamai dengan 
rasa sakit,” tuturnya.

Sucipto, korban Bom Kuningan lainnya, 
berkisah saat kejadian ia sedang melintas 
di Jl. HR Rasuna Said mengendarai sepeda 
motor dalam rangka mengerjakan tugas 
dari tempatnya bekerja. Ledakan bom 
mengakibatkan kerusakan gendang telinga 
dan gangguan saraf di bagian kepalanya. Dia 
menjalani rawat inap di rumah sakit selama 
tiga minggu.

Seorang korban Bom Thamrin, Dwi, juga 
berbagi kisah dalam kegiatan. Dia mengalami 
dislokasi tulang leher setelah terjatuh 
dan tertimpa beberapa orang yang panik 
mendengar bom dan baku tembak antara 
teroris dan petugas keamanan. Dia merasakan 
kondisi fisiknya menurun setelah mengalami 
peristiwa itu sehingga sering pingsan dan 
muntah. Akibat musibah itu ia harus istirahat 
total selama sepuluh bulan untuk memulihkan 
luka yang dideritanya.

Meski mengalami cacat permanen dan 
sakit berkepanjangan, para korban tidak 
mendendam mantan pelaku aksi teror. 
Ketimbang membalas, Mulyono, Sucipto, Dwi, 
Kadek, dan Wayan memilih untuk memaafkan 
Choirul. Bagi Mulyono, dendam ibarat sampah 
yang akan membusuk dan merusak diri 
bila disimpan di hati. Dwi memilih untuk 
memaafkan sebab, “Jika saya tak memaafkan 
maka hati saya semakin sakit, dan pelaku 
belum tentu mikirin saya.”

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengatakan para korban yang telah 
melampaui kesedihan dan mampu memaafkan 
telah berkembang menjadi penyintas. Dia 
berpandangan, penyintas bukan sekadar 

yang selamat dari suatu 
tragedi melainkan yang
mampu dan berdaya 
menghadapi tantangan 
meskipun mengalami 
musibah. Dia menam-

bahkan, melalui kegiatan ini penyintas dan 
mantan pelaku dapat saling mengenal, 
kemudian menciptakan persatuan yang solid 
untuk mengampanyekan perdamaian ke 
masyarakat. “Kisah rekan-rekan korban dan 
mantan pelaku akan menjadi pembelajaran 
bagi yang lain,” kata dia.

Fasilitator kegiatan, Farha Assegaf, 
menyatakan rekonsiliasi korban dan mantan 
pelaku menjadi titik awal sebuah perpaduan 
yang disebut Tim Perdamaian. “Sebelum 
mendamaikan orang lain maka kita harus 
berdamai dengan diri sendiri,” ujarnya. [AS]

“

”
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Kalimat tersebut diungkapkan oleh 
Direktur Bina Narapidana dan Latihan 
Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan 

Kemenkumham, Harun Sulianto, di hadapan 
peserta Pelatihan Penguatan Perspektif 
Korban Terorisme Bagi Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Wilayah Sumatera di 
Palembang, awal Juli lalu. Kegiatan 
diselenggarakan oleh Aliansi Indonesia 
Damai (AIDA) bekerja sama dengan Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelatihan Petugas Pemasyarakatan

Menggandeng WBP Menuju Perdamaian
“Tugas kita adalah membuat WBP (warga binaan pemasyarakatan) menyadari kesalahannya, 

mengajak WBP terorisme menuju perdamaian. Selebihnya adalah hidayah Allah Swt.”

Menurut Harun, ada 
banyak metode untuk 
membina WBP terorisme 
agar menyadari kesalah-
an, salah satunya pen-
dekatan korban. Dengan 
melihat dampak teror-
isme secara langsung 
pada diri korban, petugas 
Lembaga Pemasyarakat-
an (Lapas) dapat me-
nyampaikan kisah korban 
sebagai upaya untuk 
menyadarkan WBP. 
Harun mengapresiasi 
kegiatan AIDA yang 
mempertemukan korban 
dengan para WBP kasus 
terorisme. “Tidak bisa 
ujug-ujug (seketika) mengubah perilaku 
WBP terorisme, apalagi ideologinya. Harus 
perlahan,” kata dia.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengatakan petugas memiliki peran sangat 
signifikan untuk mencegah penyebaran 
ekstremisme, khususnya di lingkungan Lapas. 
Peran petugas adalah mengupayakan agar 
WBP terorisme tidak kembali terjerat dalam 
kejahatan usai menjalani masa hukuman. 
Lebih dari itu, petugas Lapas juga berkewajiban 
mencegah penyebaran pemahaman 
keagamaan yang ekstrem dari WBP terorisme 
kepada WBP kasus kriminal umum. “Dengan 
melihat dampak sadisnya terorisme dalam 
diri korban, kami berharap komitmen para 
petugas Lapas untuk mencegah terorisme 
semakin kuat,” katanya.

AIDA menghadirkan sejumlah korban 
dalam kegiatan ini, salah satunya Ni Wayan 
Rasni Susanti, janda korban aksi teror Bom 
Bali 2002. Berbulan-bulan setelah tragedi, 

Rasni masih kesulitan menjelaskan kepada 
anak bungsunya yang kala itu berumur 3 tahun, 
bahwa ayahnya, Made Sujana, telah meninggal 
dunia. Pasalnya, jasad Made tidak ditemukan. 
“Setiap pagi, Koming (anak bungsunya-red) 
duduk di tangga rumah menunggu kedatangan 
bapaknya. Dia berharap bapaknya akan datang 
membawa oleh-oleh dan mengajaknya jalan-
jalan pagi seperti biasanya,” kata Rasni 
mengenang.

Jenazah suaminya baru teridentifikasi 
setahun setelah peristiwa berlalu. Sepeninggal 

suami, dia harus menjadi orang tua tunggal 
bagi tiga buah hatinya yang masih sangat belia. 
Dia sempat berjualan namun terhenti karena 
harus merawat mertuanya yang sakit-sakitan 
hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 
2006. Setelah itu anaknya yang kedua harus 
menjalani operasi usus buntu. Hingga tahun 
2010, anak-anaknya bergantian menderita 
sakit hingga harus menjalani perawatan di 
rumah sakit. Kala itu Rasni merasa musibah 
terus merundungnya tanpa henti.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 
saat ini Rasni bekerja sebagai penjual madu. 
Anaknya yang pertama telah menikah, 
sementara anaknya yang kedua dan ketiga 
masih kuliah dengan bantuan beasiswa dari 
sebuah yayasan.

Korban aksi teror lain yang dihadirkan 
adalah Sucipto Hari Wibowo. Cipto, demikian 
dia akrab disapa, terkena dampak ledakan bom 
di depan Kedutaan Besar Australia di kawasan 
Kuningan, Jakarta Selatan pada September 

2004. Akibat musibah tersebut, gendang telinga 
dan jaringan saraf di kepalanya terganggu 
sehingga harus menjalani rawat inap selama 
beberapa hari. Dampak dari peristiwa tersebut, 
saat ini pendengaran Sucipto berkurang dan 
kondisi fisiknya relatif menurun.

“Pernah sekitar tahun 2016, kepala saya 
tiba-tiba sangat pusing dan linglung saat 
menyetir mobil. Saya berhenti di tengah jalan, 
baru sadar setelah mendengar klakson yang 
sangat keras dari kendaraan-kendaraan di 
belakang saya,” katanya.

Sucipto saat ini me-
mimpin Yayasan Penyin-
tas Indonesia (YPI),
organisasi yang mewadahi 
para korban terorisme di 
Indonesia. Selain untuk 
saling menguatkan, organ-
isasi ini juga memper-
juangkan hak-hak korban
terorisme agar dipenuhi
oleh Negara.

Merespons kisah Rasni 
dan Sucipto, peserta dari 
Lapas Bandar Lampung 
bertanya, “Apa kira-kira 
pesan untuk disampai-
kan ke narapidana teror-
isme?” Dia berkomitmen 
untuk menyampaikan pe-

san dari para korban terorisme kepada WBP 
binaannya. Kisah dan pesan korban dapat 
menjadi bahan obrolan dengan WBP kasus 
terorisme dengan harapan dapat membuka 
kesadaran akan dampak paham kekerasan.

Rasni meminta agar para pelaku 
terorisme tidak mengulangi perbuatannya di 
mana pun, karena perbuatan tersebut hanya 
menimbulkan korban-korban tak bersalah. 
“Setiap saya menonton televisi yang isinya 
berita terorisme saya langsung menangis, 
tidak tahu kenapa,” ujarnya.

Sementara itu, Cipto meminta agar para 
petugas Lapas menyampaikan kisah korban 
apa adanya kepada para WBP terorisme. 
Dirinya tidak memendam dendam kepada 
para pelaku terorisme. “Korban tidak akan 
membalas kekerasan kepada pelaku, kita 
malah memaafkan. Dengan memaafkan 
justru lebih kuat. Ini suratan takdir dari Allah,” 
ucapnya. [MSY]

Sesi foto bersama Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme Bagi Petugas Pemasyarakatan di 
Palembang, Sumatera Selatan, awal Juli 2018.

Dok. AIDA
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“Pagi, pagi, pagi, maroso.”

Demikian sahutan para siswa di Kabupaten Poso ketika disapa 
‘selamat pagi’. Maroso dalam bahasa setempat bermakna kuat. 
Sudah sejak lama salam seperti itu dibiasakan di sana. Tujuannya 

adalah agar persatuan di antara warganya terjalin kuat, layaknya 
kearifan lokal yang dijunjung di kota itu, sintuwu maroso yang artinya 
persaudaraan yang kuat.

Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menyelenggarakan Seminar 
Kampanye Perdamaian bertema ‘Belajar Bersama Menjadi Generasi 
Tangguh’ di bumi sintuwu maroso akhir Agustus lalu. Kegiatan 
didukung oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Lima sekolah di Poso menjadi tuan rumah kegiatan, yaitu 
SMA GKST 1 Tentena, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4 Poso. 
Tak kurang dari 50 siswa di setiap sekolah mengikuti kegiatan secara 

Seminar Kampanye Perdamaian

Seribu Rasa
di Bumi Sintuwu Maroso

penuh.
Dalam Seminar 

Kampanye Perdamaian 
dihadirkan penyintas 
dan mantan pelaku 
terorisme yang telah 
berekonsiliasi untuk 
berbagi pengalaman 
dengan para peserta. 
Mereka adalah Ni 
Luh Erniati (korban 
Bom Bali 2002), 
Nanda Olivia Daniel 

Dok. AIDA

(korban Bom Kuningan 2004), dan Iswanto (mantan anggota kelompok 
kekerasan). AIDA menyebut penyintas dan mantan pelaku yang telah 
bersatu tersebut sebagai Tim Perdamaian.

Ni Luh Erniati, atau akrab disapa Erni, menceritakan dampak aksi 
teror bom di Legian, Bali pada 12 Oktober 2002 terhadap kehidupannya. 
Tragedi itu merenggut nyawa suaminya, Gede Badrawan, yang sedang 
bekerja mencari nafkah saat bom meledak. Banyak penderitaan dilalui 
Erni dalam menggantikan peran almarhum sebagai tulang punggung 
keluarga. Bersama para janda korban Bom Bali, Erni mendirikan usaha 
konveksi untuk mengais rezeki. Dengan sabar dia menekuni pekerjaan 
itu untuk mendidik dan membesarkan dua anaknya.

Pada 2015 dalam sebuah kegiatan AIDA, Erni dipertemukan dengan 
seorang mantan anggota jaringan terorisme yang juga merupakan 
kerabat dari para pelaku Bom Bali 2002. Dia memilih untuk memaafkan 
ketimbang mendendam mantan pelaku. Dengan memaafkan dia 
merasakan tidak ada beban yang memberatkan sehingga kehidupan 
dapat dijalani dengan optimisme.

Dalam kegiatan di SMAN 2 Poso dia berpesan kepada para siswa. 
“Dari yang saya alami mungkin memang telah hilang satu cinta, tapi 
saya berharap akan tumbuh seribu cinta di hati anak-anakku sekalian,” 
ujarnya.

Anggota Tim Perdamaian lainnya, Nanda, berbagi pengalaman 
dalam Seminar Kampanye Perdamaian di SMAN 1, SMAN 3, dan SMAN 
4 Poso. Perempuan berkaca mata ini mengenang tragedi teror bom di Jl. 
HR Rasuna Said kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 
2004. Sebuah mobil bermuatan bom meledak hingga menghancurkan 
gedung dan kendaraan, merenggut nyawa serta melukai orang-orang 
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yang berada di sekitar.
Sewaktu kejadian, Nanda sedang berada di 

dalam bus kota untuk menuju ke kampusnya 
di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tiba-
tiba terdengar ledakan sangat keras hingga 
memecahkan kaca-kaca. Dia merasakan 
bus yang ditumpangi terangkat ke atas 
dan beberapa penumpang jatuh terhempas 
ledakan kuat. Akibatnya, dia mengalami cedera 
di bagian bahu dan telinga. Yang paling parah 
dia rasakan adalah jari-jari tangannya sebelah 
kanan tak bisa difungsikan seperti sedia kala.

Seperti halnya Erni, Nanda juga diper-
temukan dengan mantan pelaku terorisme 
oleh AIDA. Ibu empat anak ini mengaku
awalnya memiliki ke-
inginan untuk membalas 
apa yang telah ditimpa-
kan kelompok teroris. 
Akan tetapi, seiring
waktu dia bisa mengen-
dalikan amarah dan 
memilih untuk memaafkan mantan pelaku. 
“Kalau pun diberi pisau untuk menyakiti 
mantan pelaku, itu tidak akan mengembalikan 
tangan saya. Tuhan maha pengasih dan maha 
memaafkan kesalahan hamba, akhirnya saya 
berpikir kenapa tidak memaafkan,” kata dia.

Sementara itu, Iswanto yang dulu 
tergabung dalam jaringan terorisme 
berpesan kepada siswa-siswi di Poso

agar tidak ter-
pengaruh paham 
yang menganjurkan 
kekerasan. Belajar 
dari pengalamannya, 
saat berada di
kelompok itu dia 
menjadi pribadi yang
tertutup terhadap 
orang lain termasuk 
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Dari yang saya alami 
mungkin memang telah 

hilang satu cinta, tapi saya 
berharap akan tumbuh seribu 

cinta di hati anak-anakku 
sekalian.

“

”

keluarga sekali pun. Dia didoktrin untuk 
membenci dan menyakiti orang yang ber-
agama lain.

Seiring waktu dia menyadari kejanggalan 
ajaran dalam kelompoknya. “Saya banyak ber-

temu dengan mereka 
yang nonmuslim. Saya 
berdialog ternyata me-
reka juga mempunyai 
akhlak yang baik dan 
tidak merugikan orang 
lain,” ucapnya. Dia 

juga mengubah cara pandangnya tentang
jihad setelah membaca ulang kitab-
kitab referensi yang tepercaya. “Ternyata 
jihad itu tidak hanya perang mengangkat 
senjata. Yang dilakukan adik-adik sekarang,
talabul ilmi (menuntut ilmu-red), itu juga 
bagian dari jihad,” kata dia.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengatakan bahwa penuturan kisah Tim 

Perdamaian mengajarkan dua hal. Pertama, 
keluasan hati korban mengajarkan agar tidak 
membalas kekerasan dengan kekerasan. 
Dari sisi mantan pelaku, publik disadarkan 
untuk tidak membalas ketidakadilan dengan 
ketidakadilan lainnya.

Siswi SMAN 1 Poso mengaku mendapatkan 
pelajaran berharga setelah mengikuti Seminar 
Kampanye Perdamaian. “Sebelumnya saya 
orangnya sangat cuek dengan teman-teman 
yang berbeda agama, tapi melalui seminar 
ini saya belajar bahwa ternyata perbedaan itu 
indah, perbedaan itu menghasilkan banyak 
hal positif yang dapat membantu saya untuk 
menjadi generasi yang lebih tangguh,” ujarnya.

Pelajar dari SMA GKST 1 Tentena 
menilai kegiatan yang diselenggarakan 
AIDA penting bagi generasi muda. “Apalagi 
kebanyakan pemuda-pemuda sekarang lebih 
mementingkan jalan kekerasan,” kata dia. 
[MLM]

Keterangan foto:
   Halaman 8: Ekspresi satu kelompok menampilkan yel dalam Seminar Kampanye
   Perdamaian: Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh di SMAN 3 Poso,
   Sabtu (1/9/2018).
   Halaman 9 kiri atas: Ni Luh Erniati, penyintas Bom Bali 2002, berbagi kisah dalam
   Seminar Kampanye Perdamaian di SMAN 2 Poso, Kamis (30/8/2018).
   Halaman 9 kiri bawah: Para siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam
   Seminar Kampanye Perdamaian di SMAN 1 Poso, Rabu (29/8/2018).
   Halaman 9 kanan atas: Suasana diskusi kelompok dalam Seminar Kampanye
   Perdamaian di SMA GKST 1 Tentena, Selasa (28/8/2018).
   Halaman 9 kanan bawah: Para peserta mengikuti sesi permainan dalam Seminar
   Kampanye Perdamaian di SMAN 4 Poso, Jumat (31/8/2018).
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Meneladani 
Ketangguhan Penyintas

Duduk damai, berdiri damai// Berputar-putar mencari damai
Berputar-putar berkeliling// Agar menjadi damai

Sayup-sayup terdengar lagu dari ruang 
kelas di SMAN 2 Serang siang itu. Lagu 
itu dinyanyikan para siswa yang sedang 

mengikuti Dialog Interaktif dengan tema 
‘Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh’ 
yang diselenggarakan oleh Aliansi Indonesia 
Damai (AIDA). Kegiatan itu adalah rangkaian 
safari kampanye perdamaian AIDA di Kota 
Serang, Banten pada awal Agustus lalu. Selain 
di SMAN 2 kegiatan juga dilaksanakan di 
SMAN 4, SMAN 6, MAN 1 dan SMA Nurul Islam.

Setelah lagu berhenti para siswa 
berkelompok dalam jumlah tertentu kemudian 
menggali modal menjadi generasi 
tangguh. Sebagian menyebut tekun, 
rajin, dan disiplin adalah yang paling 
dibutuhkan agar menjadi tangguh, 
sementara yang lain menilai toleransi 
dan kerja sama kuncinya. Permainan 
interaktif itu dimaksudkan untuk mendorong 
semangat pelajar menumbuhkan kebiasaan 
baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan, AIDA menghadirkan Tim 
Perdamaian yang terdiri atas penyintas dan 
mantan pelaku terorisme. Tim Perdamaian 
dari unsur penyintas beranggotakan I Wayan 
Sudiana (korban Bom Bali 2002), Kadek 
Ardani (korban Bom Bali 2005), Mulyono dan 
Sucipto Hari Wibowo (korban Bom Kuningan 
2004), serta Dwi Siti Rhomdoni (korban Bom 

Thamrin 2016). Dari unsur mantan pelaku, Tim 
Perdamaian di Serang beranggotakan Kurnia 
Widodo dan Choirul Ihwan.

Dalam kegiatan di MAN 1 Serang, 
Mulyono berbagi pengalaman dengan para 
siswa sebagai penyintas aksi teror bom di 
depan Kedutaan Besar Australia di kawasan 
Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 
2004. Ledakan dari mobil yang penuh muatan 
bom itu sangat kuat hingga merusak bangunan 
dan kendaraan yang ada di sekitar lokasi. 
Mulyono menderita luka parah di bagian 
rahang akibat ledakan. Beberapa kali operasi 

harus ia jalani untuk merekonstruksi tulang 
rahangnya.

Kadek berbagi kisah sebagai penyintas 
serangan bom di Pantai Jimbaran, Bali pada 1 
Oktober 2005 di SMAN 4 Serang. Saat kejadian 
dia sedang bekerja sebagai pramusaji di salah 
satu restoran tepi pantai. Dia perkirakan jarak 
dirinya dengan pelaku bom sekitar 15 meter. 
“Luka yang saya alami di pipi sebelah kiri, 
bahu kiri, paha robek, dan saya masih dalam 
keadaan sadar waktu itu,” ujarnya mengenang 

tragedi.
Penyintas Bom Thamrin 2016, Dwi 

Siti, menceritakan dampak aksi teror yang 
menimpanya di hadapan siswa-siswi SMAN 
2. Dia sedang menjamu rekan kerjanya di 
sebuah kedai kopi di Jl. MH Thamrin Jakarta 
Pusat saat peristiwa terjadi. Ledakan bom 
disertai baku tembak antara pelaku teror dan 
aparat keamanan menimbulkan kepanikan. 
Setelah merangkak untuk menjauh dari lokasi 
dia dan beberapa orang menjatuhkan diri dari 
ketinggian 2 meter ke tempat yang lebih aman. 
Nahas, dia tertimpa beberapa orang. Akibatnya, 
dia mengalami cedera tulang leher dan sakit di 
kepala. “Setelah peristiwa itu saya mengalami 
trauma berat. Trauma tersebut membuat saya 

“

”

Keterpurukan masa lalu bukan 
menjadi penghalang bagi 
kesuksesan masa depan.

sering mengalami pingsan,” kata dia.
Wayan Sudiana, penyintas Bom 

Bali 2002, dan Sucipto, penyintas 
Bom Kuningan 2004 berkesempatan 
menyampaikan kisah masing-masing di 
SMAN 6 dan SMA Nurul Islam.

Para siswa peserta Dialog Interaktif juga 
menerima materi penyampaian kisah mantan 
pelaku. Choirul Ihwan berpesan kepada para 
pelajar untuk memperdalam pengetahuan 
agama sehingga dapat memahami ajarannya 
secara utuh. Sewaktu remaja dia memiliki 
semangat keagamaan yang tinggi namun 
tidak dibarengi kedalaman ilmu. Hasilnya, 
dia merasa paling benar, menyalahkan cara 
beragama orang lain, menjauhi keluarga serta 
lingkungan.

KABAR UTAMA

Kampanye Perdamaian

Dok. AIDA Dok. AIDA
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Dari kiri searah jarum jam:
   Satu kelompok menampilkan yel dalam Dialog
   Interaktif: Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh
   di SMAN 6 Serang, Jumat (3/8/2018).
   Mulyono, penyintas Bom Kuningan 2004, berbagi 
   kisah dalam Dialog Interaktif di MAN 1 Serang,
   Senin (6/8/2018).
   Para siswa mempresentasikan hasil diskusi kelom-
   poknya dalam Dialog Interaktif di SMAN 2 Serang, 
   Selasa (7/8/2018).
   Choirul Ihwan, mantan pelaku terorisme, berbagi 
   kisah dalam Dialog Interaktif di SMA Nurul Islam, 
   Rabu (8/8/2018).
   Keceriaan para siswa saat berdiskusi kelompok dalam 
   Dialog Interaktif di SMAN 4 Serang, Kamis (9/8/2018).

Mantan pelaku lainnya, Kurnia Widodo, 
mengatakan bahwa cara pandang ekstrem 
dalam beragama dapat mengaburkan akal 
sehat dan merusak citra agama itu sendiri. 

Saat menjalani hukuman di dalam penjara, dia 
menyaksikan perilaku pendukung kelompok 
teroris Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) 
sangat menyimpang dari Islam karena mudah 
mengafirkan umat muslim yang berbeda 
pandangan.

Choirul dan Kurnia meminta maaf kepada 
para korban lantaran dahulu pernah sejalan 
dengan kelompok teroris. Para korban pun 
dengan lapang dada memaafkan. Mereka 
mengingatkan para siswa agar jangan sampai 
terpengaruh doktrin agama yang ekstrem, yang 
mengajarkan kebencian dan kekerasan, serta 
bisa menjerumuskan ke paham terorisme.

Seorang siswa MAN 1 bertanya kepada 
Mulyono tentang apa yang membuatnya 
bisa tegar menghadapi cobaan berat bahkan 

memaafkan mantan pelaku. Dia menjawab 
bahwa apa yang menimpanya sudah 
ditakdirkan oleh Tuhan sebagai bentuk ujian 
untuk meningkatkan kualitas diri. Dia juga 
menegaskan tidak ingin menyimpan dendam 
kepada pelaku teror sebab baginya itu 
sampah. “Jadi, kalau kita masih dendam, kita 
bawa sampah ke mana-mana. Jauh sebelum 
pelaku meminta maaf, saya telah memaafkan 
mereka terlebih dahulu,” tuturnya.

Siswi SMA Nurul Islam mengaku 
mendapatkan pelajaran berharga dari 
kegiatan AIDA. “Keterpurukan masa lalu bukan 
menjadi penghalang bagi kesuksesan masa 
depan,” kata dia. Sementara itu, siswa dari 
SMAN 6 menyimpulkan pembelajaran yang 
didapatkan dari penuturan kisah korban dan 

mantan pelaku. “Kegiatan 
ini mengingatkan kita agar 
tidak membalas kekerasan 
dengan kekerasan yang lain,” 
ujarnya.

Direktur AIDA, Hasibullah 
Satrawi, menekankan agar 
para peserta Dialog Interaktif 
menyerap nilai ketangguhan. 
“Generasi tangguh bukan 
yang tidak pernah terpuruk 
atau sedih. Kita contoh 
dari korban, orang yang 
tangguh adalah yang mampu 
mengubah keterpurukan dan 
kesedihan itu menjadi lebih 
baik. Kita juga dapatkan 
dari mantan pelaku bahwa 
pribadi yang tangguh bukan 
berarti tak pernah salah, 
tetapi yang mau mengakui 
kesalahan itu dan mampu 
memperbaikinya,” kata dia. 
[F]

Dok. AIDA

Dok. AIDA Dok. AIDA



Newsletter AIDA Edisi XVIII Oktober 201812

Mengarusutamakan 
Perspektif Korban

Short Course Jurnalis

D irektur AIDA, Hasibullah Satrawi, mengatakan bahwa korban 
acap kali hanya tinggal menjadi angka dalam pemberitaan media 
terkait isu terorisme. Padahal, bila diolah dengan baik suara 

korban bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyadarkan 
masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian.

AIDA menghadirkan tiga orang korban dan satu mantan pelaku 
terorisme dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Wayan Leniasih 
(korban Bom Bali 2002), Zaidin Zaenal dan Albert Christiono (korban 
Bom Kuningan 2004), serta Ali Fauzi (mantan pelaku terorisme).

Di hadapan para jurnalis peserta Short Course, Zaenal dan Leniasih 
menceritakan kesaksiannya saat terdampak aksi teror. Zaenal membagi 
pengalamannya saat menghadapi kengerian serangan bom di Jl. HR 
Rasuna Said kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 
2004. Kantor tempatnya bekerja persis berdampingan dengan gedung 
Kedutaan Besar Australia. Dia mengingat, kekuatan ledakan dari bom 
sangat besar hingga memecahkan kaca-kaca gedung yang tebal.

Zaenal yang saat itu berada di lantai kelima Menara Gracia 
mengalami luka di punggung karena tertancap kaca. Suasana di 
kantornya seketika kacau, semua orang panik bergegas turun setelah 
terdengar banyak teriakan, “Ada bom.” Pria berkaca mata ini lantas 
menggambarkan situasi yang dilihatnya di luar gedung. “Kita lihat mobil 
sudah berantakan, kacanya pecah. Di mana-mana ada pecahan kaca. 
Pas keluar dari pintu itu … astagfirullah saya melihat potongan kaki … 
sangat mengerikan,” ujarnya.

Sementara itu, Leniasih menceritakan dampak setelah suaminya, 
Kadek Sukerna, menjadi korban tewas serangan 
bom di Jalan Legian, Bali pada 12 Oktober 
2002. Almarhum sedang bekerja di Sari Club 
saat ledakan mengguncang. Bangunan kafe 
tersebut seketika hancur dan terbakar. Jasad 
almarhum saat ditemukan sudah tak utuh lagi. 
Penderitaan begitu berat dirasakan Leniasih 
sepeninggal suami. Dia harus membesarkan 
dua anak seorang diri. “Anak saya yang kecil 
baru usia dua bulan waktu itu. Saya nggak 

bisa menyusui, sekadar menggendong saja 
saya nggak mau, saya sudah stres. Saya 

merasa sudah hancur waktu itu,” kata 
dia mengenang kejadian.

Menggantikan peran suami, 
Leniasih kemudian menekuni 
kursus mengajar dan kini aktif 

menjadi guru profesional anak 
usia dini. Ia bersyukur beberapa 

Pertengahan Juli lalu puluhan wartawan media massa nasional dan lokal mengikuti Short Course 
Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme bagi Insan Media di Surabaya. Kegiatan 
yang diselenggarakan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
bersama akan pentingnya pengarusutamaan sudut pandang korban dalam pemberitaan isu terorisme.

pihak memberi bantuan untuk mengurus pemakaman suami. Namun, 
dia kecewa kepada pemerintah karena dianggap kurang peduli. Dia 
mengaku pernah mengupayakan agar anak-anaknya mendapatkan 
beasiswa pendidikan namun terhalang syarat yang menyulitkan.

Seorang peserta bertanya kepada Leniasih tentang harapannya 
setelah UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme semakin menjamin hak korban. “Harapan yang besar kepada 
pemerintah, kalau memang UU-nya sudah pasti, kompensasi kepada 
korban itu saya akan berterima kasih sekali, apalagi ada perhatian lebih 
terhadap keluarga korban, kelangsungan hidup anak-anaknya terutama 
kesehatan atau pendidikan,” jawabnya.

Hasibullah menambahkan bahwa insan media memegang peran 
penting dalam membantu para korban, yaitu dengan cara mendorong 
Negara agar menuntaskan pemenuhan hak-hak mereka yang diatur 
dalam UU No. 5 Tahun 2018. “Termasuk hak kompensasi yang belum 
dirasakan para korban teror di masa lalu, media bisa menjalankan 
fungsi kontrol sosial dengan terus mendorong Negara,” ujarnya.

Pemberitaan yang berperspektif korban dalam hematnya memiliki 
dua poin. Pertama, memberikan peran kepada korban terorisme 
dalam mengampanyekan perdamaian. Kedua, liputan media disebut 
berperspektif korban bila dapat membantu pemenuhan hak-hak 
mereka oleh Negara.

Pada hari terakhir Short Course para peserta menerima materi 
‘Belajar dari Rekonsiliasi Korban dan Mantan Pelaku’ yang disampaikan 
oleh Albert Christiono dan Ali Fauzi. Keduanya berbagi pengalaman 

KABAR UTAMA

Dok. AIDA
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masa lalu. Ali menceritakan 
liku-liku hidupnya saat 
bergabung dengan jaringan 
teroris internasional Jemaah 
Islamiyah sebelum akhirnya 
sadar dan meninggalkan 
dunia kekerasan. Dia 
mengaku salah satu faktor 
yang paling signifikan 
menyadarkannya adalah 
pertemuan dengan korban.

Dia tersentuh ketika 

D
ok

. A
ID

A

orang yang mengalami cacat seumur hidup atau kehilangan orang 
kesayangan akibat aksi teror mampu memaafkannya sebagai mantan 
pelaku. “Saya berpikir belum tentu ketika saya berada di posisi korban 
itu saya mau memaafkan. Saya merangkul korban, saya minta maaf, 
kemudian dari situ saya membayangkan apa yang saya lakukan 
beberapa tahun lalu sebuah kejahatan,” kata dia.

Sementara itu, Albert berkisah tentang dirinya yang mengalami 

Keterangan foto
Kiri: Suasana sesi 
Silaturahmi dengan Korban 
dalam Short Course Penguatan 
Perspektif Korban dalam Peliputan 
Isu Terorisme Bagi Insan Media di 
Surabaya, Selasa-Rabu 
(10-11/7/2018).
Kanan: Direktur AIDA bersama 
penyintas dan mantan pelaku 
terorisme menyampaikan 
konferensi pers, mengutuk aksi 
teror bom di sejumlah tempat 
beberapa waktu lalu, usai kegiatan.

ledakan Bom Kuningan 2004. Sebuah serpihan logam menancap di 
kepalanya akibat bom. Dia bersyukur kesehatannya pulih setelah 
menjalani operasi pengambilan logam di kepala. Dia mengaku sudah 
memaafkan para mantan pelaku serta tidak menyimpan dendam 
lantaran meyakini bahwa ujian dari Tuhan tak pernah melebihi 
kekuatannya. “Jangan balas kekerasan dengan kekerasan karena 
kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya. [MLM]

Anak muda yang akrab disapa Ipung ini 
merantau dari Bone, Sulawesi Selatan ke 
Jakarta untuk kuliah dan bekerja. Saat 
ini menempuh studi pascasarjana di UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, mendalami 
ilmu psikologi. Sebelum bergabung dengan 

Pemuda asal Jember, Jawa Timur 
ini menyelesaikan studi magister 

di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta pada Agustus 2018. 

Semasa kuliah dia aktif berorganisasi di 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Setelah lulus dari Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Fahmi melanjutkan studi pascasarjana 
di kampus yang sama. Pemuda asal 
Pekanbaru, Riau ini berpengalaman 

menulis tentang isu keislaman dan 
perdamaian di sejumlah media. Fahmi 

Pemuda kelahiran Rembang, Jawa 
Tengah ini adalah alumnus Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati 

Bandung. Bapak dua anak ini bergiat di 
dunia literasi digital bersama jejaring 

anak muda Nahdatul Ulama. Dia juga 
aktif mengelola media untuk menyuarakan 

Muhammad Saiful Haq Ahmad Hifni

AIDA dia menekuni dunia tulis menulis di media dan terlibat 
aktif di komunitas keberagaman.

Fahmi Suhudi Akhmad Khayun

bergabung dengan AIDA untuk mengupayakan perdamaian
di Tanah Air.

(PMII). Dia aktif menulis tentang isu keislaman dan keindo-
nesiaan di media. Sejak Oktober 2018  Hifni bergabung dengan 

AIDA untuk memperjuangkan perdamaian di Indonesia.

Islam yang rahmatan lil alamin. Khayun bergabung dengan 
AIDA untuk memperkuat sinergi pembangunan perdamaian.

SALAM KENAL
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M inggu pagi, 13 Mei 2018, Yesaya 
menjalankan kewajiban sebagai 
petugas keamanan Gereja Kristen 

Indonesia (GKI) Surabaya. Ia terkejut melihat 
seorang perempuan bercadar membawa dua 
anaknya yang masih kecil memasuki pelataran 
parkir gereja. Yesaya mencoba mencegah 
langkah mereka. Saat itulah anak yang paling 
kecil melihatnya dengan tatapan melas seolah 
meminta tolong agar aksinya dihentikan. 
Namun, sesaat berikutnya terjadi ledakan 
yang menewaskan ketiga pelaku.

“Dia menatap saya sampai langkahnya 
ketinggalan dari si ibu. Saya melihat tidak 
ada kebencian dari matanya. Kasihan anak 
usia segitu masih butuh bermain, malah 
diajak bunuh diri,” ujar Yesaya saat menerima 
kunjungan silaturahmi Aliansi Indonesia Damai 
(AIDA) di Surabaya akhir Agustus lalu. Meski 
terluka, dia mengaku tak pernah memendam 
amarah kepada para pelaku.

Wenny Angelina, korban aksi teror bom 
di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, 
selain menderita cedera juga kehilangan dua 
anaknya yang masih belia, Vincentius Evan 
Hudojo (11) dan Nathanael Ethan Hudojo 
(8). Dia mengaku protektif terhadap anak 
dan tidak tega bila anak diperlakukan hanya 
untuk menyenangkan orang tua. “Anak-anak 
diciptakan untuk disayangi, bukan disakiti. 
Anak adalah titipan Tuhan, tidak boleh disia-
siakan,” ungkapnya.

Dia menyayangkan di negara yang 
sarat kebinekaan ini ada sekelompok orang 
yang menyimpan kebencian terhadap umat 
agama tertentu hingga melakukan aksi teror. 

Para hadirin berfoto bersama usai acara Silaturahmi 
dengan Korban Bom Surabaya, Jumat (24/8/2018).

Cedera yang dia alami belum pulih. Jari tanganya masih kaku, belum 
bisa difungsikan normal. Yesaya Bayang tak begitu mengeluhkan kondisi 
fisiknya. Dia justru bersyukur masih selamat dari serangan bom yang me-
ledak di dekatnya. Namun, dia menyesal karena gagal mencegah aksi para 
pelaku yang di antaranya masih di bawah umur.

Senada dengan Yesaya, Wenny memilih 
mengikhlaskan kepergian Evan dan Nathan 
ketimbang menyimpan dendam. “Karena yang 
telah pergi tak mungkin kembali,” kata dia.

Dalam forum silaturahmi tersebut 

Silaturahmi dengan Korban Bom Surabaya

“Anak Diciptakan untuk 
Disayangi, Bukan Disakiti”

AIDA menemui enam 
korban serangan teror 
bom di tiga tempat di 
Surabaya serta sejumlah 
keluarga korban. Dari 
insiden Bom Surabaya, 

“Saya melihat tidak 
ada kebencian dari 

matanya”

para korban mengharapkan masyarakat 
semakin menyadari pentingnya melestarikan 
kedamaian di tengah keberagaman yang 
niscaya di Indonesia. Seluruh korban 
menyatakan tidak menaruh dendam terhadap 
pelaku, bahkan telah memaafkan.

Seorang korban bom di Gereja Santa Maria, 
Desmonda Paramartha, mengatakan sejak 
awal langsung memaafkan pelaku. Mahasiswi 
sebuah universitas swasta di Surabaya ini 
enggan memendam trauma. Baginya, trauma 
justru membuat tujuan teroris yang ingin 
menciptakan ketakutan secara luas tercapai.

Pemaafan juga terungkap dari kisah 
Elli. Dia kehilangan sahabat terdekatnya, Sri 
Pujiastuti (Tutik) akibat bom di Gereja Pusat 
Pantekosta Surabaya. Saat dilanda kepanikan 
karena sahabatnya terkena bom, Elli berdoa, 
“Tuhan, ampuni mereka (pelaku bom-red) 
karena mereka tidak mengerti. Pertemukan 
saya dengan Tutik. Saya percaya Tuhan sedang 
menggendong Tutik.”

Problem terapi lanjutan
Para korban Bom Surabaya yang hadir 

dalam forum silaturahmi mengaku bahwa 
kondisi kesehatan fisik mereka mulai 
membaik. Namun, muncul kendala dalam hal 
terapi medis lanjutan. Wenny menuturkan, 
biaya rumah sakit untuk operasi pengambilan 
metal di tangannya pada awal September lalu 
memang masih ditanggung oleh Pemerintah 
Kota Surabaya. Setelah itu dia didaftarkan 
sebagai peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III 
yang preminya ditanggung Pemerintah. Dia 
khawatir pemeriksaan lanjutan terhadap 
lukanya kurang maksimal bila skema 
pembayarannya melalui BPJS kelas III.

Dia juga mengeluhkan pengobatan 
terhadap Evelyn, keponakannya yang juga 
menjadi korban bom di Gereja Santa Maria. 
Evelyn masih harus menjalani serangkaian 
operasi pengambilan metal di beberapa bagian 
tubuh. Wenny menyaksikan Evelyn sempat 
mengalami masalah dengan pihak rumah 
sakit lantaran pembiayaan dari Pemerintah 
belum jelas.

Korban bom di Gereja Santa Maria 
lainnya, Ari Setiawan, mengatakan saat 

ini biaya rawat jalan 
terhadapnya dialihkan 
dengan menggunakan 
BPJS. Dia merasa 
kesulitan menggunakan 
fasilitas BPJS karena 

D
ok

. A
ID

A

pemeriksaan di klinik dokter spesialis 
berlangsung pagi hari. Artinya, dia harus 
mengambil kartu antrian pada pagi buta untuk 
mendapatkan layanan medis, padahal dirinya 
harus masuk kerja.

Dia mengaku penglihatannya kabur 
setelah terdampak ledakan dan hingga kini 
belum mendapatkan perawatan dari dokter 
mata. Dalam beberapa kali pemeriksaan, 
hanya bagian giginya yang mendapatkan 
pengobatan intensif. “Saya kepikiran untuk 
pindah sendiri ke dokter mata, tapi kan saya 
harus mengeluarkan biaya sendiri,” kata dia.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengapresiasi kesigapan pemerintah 
memberikan layanan medis kepada korban. 
Namun, dia mendorong agar Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
mengambil alih urusan pengobatan lanjutan 
terhadap korban Bom Surabaya sesuai amanat 
Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Dengan 
begitu kehadiran Negara dalam memberikan 
pelayanan medis terhadap para korban dapat 
lebih terjamin ketimbang melalui skema BPJS. 
[MSY]
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Suguhan tari tradisional Poso dari siswa-siswi dalam kegiatan Seminar Kampanye 
Perdamaian “Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh” di SMA GKST 1 Tentena,
Selasa (28/8/2018)

Sesi foto bersama Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme Bagi Petugas
Pemasyarakatan di Bekasi, Kamis-Jumat (13-14/9/2018).

Ni Wayan Rasni Susanti (korban Bom Bali 2002) dan Sucipto Hari Wibowo (korban Bom 
Kuningan 2004) berbagi kisah dalam Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme 
Bagi Petugas Pemasyarakatan di Palembang, Sabtu-Minggu (7-8/7/2018).

Para peserta berfoto bersama usai kegiatan Seminar Kampanye Perdamaian “Belajar 
Bersama Menjadi Generasi Tangguh” di SMAN 1 Poso, Rabu (29/8/2018).

Para peserta berfoto bersama usai kegiatan Dialog Interaktif “Belajar Bersama Menjadi 
Generasi Tangguh” di MAN 1 Serang, Senin (6/8/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Para peserta berfoto bersama usai kegiatan Dialog Interaktif “Belajar Bersama Menjadi 
Generasi Tangguh” di SMA Nurul Islam Serang, Rabu (8/8/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Para peserta berfoto bersama usai kegiatan Dialog Interaktif “Belajar Bersama Menjadi 
Generasi Tangguh” di SMAN 2 Serang, Selasa (7/8/2018).

Para peserta berfoto bersama usai kegiatan Seminar Kampanye Perdamaian “Belajar 
Bersama Menjadi Generasi Tangguh” di SMAN 2 Poso, Kamis (30/8/2018).

Dok. AIDA

GALERI FOTO
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Apa kiat LPSK agar kompensasi juga bisa diberikan kepada para 
korban terorisme yang terjadi pada masa lalu?

Pertama, harus dipahami bahwa korban terorisme sudah ada 
sebelum LPSK dibentuk. LPSK baru berdiri tahun 2008 sementara 
korban aksi teror sudah ada sejak tahun 2002 waktu terjadi Bom 
Bali. Melalui UU No. 13/2006 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 
31/2014, LPSK dibentuk sebagai lembaga Negara non-struktural yang 
fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak 
pidana, baik perlindungan medis, psikologis maupun psikososial.

Kedua, terkait kompensasi untuk korban teror di masa lalu, 
alhamdulillah sarananya sudah ada yaitu UU No. 5/2018 yang 
merupakan hasil revisi dari regulasi tentang terorisme sebelumnya. 
Di situ disebutkan korban terorisme yang terjadi sebelum adanya 
UU ini juga mendapatkan kompensasi. Maka, jalan keluar yang kami 
ambil agar bisa memberikan layanan adalah bahwa para korban 
harus mendapatkan surat yang menerangkan bahwa mereka itu 
korban. Surat tersebut bisa didapatkan dari Polri atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Apa kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pemberian 
kompensasi kepada korban lama?

Kendala di lapangan salah satunya itu tadi, surat keterangan 
sebagai korban. Tahun 2008 LPSK mencoba proaktif meringankan 
beban korban untuk mendapatkan surat keterangan dari Polri atau 
BNPT. Problemnya, baik Polri maupun BNPT datanya tentang korban 
ternyata juga terbatas. Lalu kami coba telusuri ke rumah sakit yang 
dulu merawat para korban, tapi pihak rumah sakit juga keberatan 
alasannya banyak data sudah hilang juga.

Padahal, LPSK ini kan operasionalnya dibiayai oleh Negara, 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap 
kami mengeluarkan dana seberapa pun besarnya harus ada dasarnya. 
Dasarnya apa LPSK memberikan kompensasi kepada korban 
terorisme yang kejadiannya sudah lama? Dasarnya adalah surat 
keterangan dari Polri atau BNPT itu tadi.

Korban-korban dari kejadian teror belakangan lebih beruntung 
daripada korban yang lama. Kalau kejadiannya belum lama kan 
kemungkinannya peradilan terhadap pelakunya masih berlangsung. 
Data-data dari kepolisian atau dari rumah sakit juga pasti masih 
ada. Nah, dari situ kita bisa masuk untuk mengajukan kompensasi. 
Kita bawa ke persidangan, jaksa membacakan tuntutan di dalamnya 
mencakup kompensasi kepada korban, lalu hakim memutuskan. Tapi, 
kalau korban lama sudah tidak bisa mengajukan kompensasi lewat 
skema peradilan karena pelakunya sudah diadili semua.

Selain kompensasi, korban berhak atas bantuan medis, rehabilitasi 
psikososial dan psikologis, serta santunan dari Negara berdasarkan UU 
No. 5/2018. Apa langkah LPSK agar layanan tersebut bisa dinikmati korban 
yang belum mendapatkan?

Pertama, LPSK terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak 
terkait, termasuk dengan masyarakat yang concern dengan korban 
seperti AIDA. LPSK selalu terbuka untuk pengajuan bantuan medis 
atau batuan lainnya dari para korban. Kami terus mengupayakan 
agar korban-korban yang belum mendapatkan layanan ini segera 
mendapatkannya. Memang banyak kendalanya tapi kita harus tetap 
upayakan karena itu aturan di UU.

Kedua, layanan LPSK diberikan dengan prinsip suka rela. Kita 
dilarang untuk memaksa korban menerima bantuan, kalau korban 
menolak untuk dibantu, LPSK tidak bisa memaksa. Kasus di Surabaya 
ketika kami menemui korban bom di tiga gereja di sana, kondisinya 
rata-rata para korban ini sudah banyak pihak yang menawarkan 
bantuan.

Mungkin awal-awal pascakejadian beberapa pihak termasuk 
Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat menjamin layanan medis. 
Saya pikir itu baik juga. Tapi, saran kami untuk ke depannya terkait 
perawatan lanjutan, terapi psikologis, dan sebagainya, para korban 
mengajukan permohonan ke LPSK. Sebab, luka dari bom ini kan 
efeknya bisa terasa dalam jangka panjang. Dan, layanan dari LPSK ini 
tepat bisa untuk jangka panjang. Enam bulan pertama secara langsung 
di rumah sakit yang ditunjuk LPSK, kemudian setelah 6 bulan kita 
masih bisa melayani sampai 2 tahun. Tergantung kasusnya, kalau 
lukanya mengharuskan korban berobat terus, kita akan layani juga.

Apa visi-misi LPSK ke depan?

Menurut saya LPSK harus semakin profesional menjadi lembaga 
yang menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya mengenai data 
tentang korban, LPSK harus punya database-nya sehingga sewaktu-
waktu kita membutuhkan data 10 tahun atau 100 tahun yang lalu, 
dapat dengan mudah kita dapatkan. Tentu teknologi harus mendukung 
semua ini.

Saat ini sedang kita kembangkan aplikasi pengajuan layanan bagi 
saksi atau korban tindak kejahatan yang bisa diunduh gratis di Play 
Store. Kita juga buka hotline 148 yang aktif 24 jam untuk memudahkan 
masyarakat dalam mengakses perlindungan dari kami.

Terkait pelindungan korban terorisme, pertama kita tentu tidak 
berharap ada korban lagi. Sesuai UU No. 5/2018 kita berharap dalam 
waktu 3 tahun tugas LPSK untuk membayarkan kompensasi kepada 
seluruh korban terorisme dapat diselesaikan dengan baik. [SWD, MLM]

Meningkatkan 
Pelayanan 
Negara 
Terhadap 
Korban

Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) memberikan kompensasi 
kepada sejumlah korban aksi terorisme awal 

September lalu. Ini merupakan kali kedua 
Negara menunaikan kompensasi korban 

terorisme setelah setahun sebelumnya 
kepada korban Bom Samarinda. Langkah 

tersebut patut diapresiasi namun juga harus 
ditingkatkan mengingat masih banyak korban 

yang belum menerima kompensasi. Terkait 
hal itu, redaksi Suara Perdamaian melaku-

kan wawancara dengan Sekretaris Jenderal 
LPSK, Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA di 

Jakarta akhir September lalu. Berikut petikan 
wawancaranya.

WAWANCARA

Dok. Pribadi


