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Kata Pengantar 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

 
lmarhum Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur 

mengingatkan kepada kita semua bahwa "Yang lebih penting dari politik adalah 

kemanusiaan". Namun, kita masih banyak menjumpai berbagai kebijakan di tanah 

air dilatarbelakangi keputusan politik semata. Kondisi yang sama juga kita jumpai dalam 

pemberitaan media nasional yang masih didominasi perspektif politik dalam peristiwa-

peristiwa kemanusiaan. 

 

Semisal pemberitaan tentang pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Perdebatan atau isu yang ada di pemberitaan masih berkutat pada keputusan atau sikap 

politik pejabat terkait. Kalaupun menyentuh sisi kemanusiaan, belum disajikan secara 

mendalam. Sejumlah jurnalis belum memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan 

peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Antara lain bagaimana hukum internasional mengatur ini 

dan bagaimana membuat liputan yang sensitif terhadap konflik dan bencana secara 

mendalam. 

 

Karena itu, AJI bekerja sama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) 

berusaha mendorong pers nasional menghasilkan karya-karya jurnalistik dengan isu 

kemanusiaan secara mendalam. Salah satunya dengan memberikan fellowship dan 

pelatihan kepada para jurnalis di berbagai daerah. 

 

Buku ini merupakan bagian dari tugas akhir sepuluh jurnalis dari berbagai media di daerah 

yang telah mengikuti program dari November 2021 hingga Januari 2022 lalu. Tema yang 

dipilih peserta beragam mulai pengungsi, orang dengan HIV/AIDS, hingga sulitnya mencari 

darah O negatif.  

 

Para peserta didampingi jurnalis senior yang berfungsi sebagai mentor selama program ini 

berlangsung. Pendampingan berupa penajaman proposal liputan, saran ketika ada masalah 

dalam liputan, hingga penulisan karya. Kami mengucapkan terima kasih kepada jurnalis 

senior yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menjadi mentor yaitu Jajang 

Jamaludin (Tempo) dan Renjani Puspo Sari (Nuusdo) 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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AJI berharap liputan-liputan ini dapat menjadi solusi berbagai persoalan kemanusiaan di 

berbagai wilayah Indonesia dan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan-kebijakan terkait. Kita juga berharap pengetahuan ini dapat ditularkan di redaksi 

masing-masing dan semua jurnalis di tanah air. Dengan demikian pengetahuan pemberitaan 

tentang peristiwa kemanusiaan yang lebih mendalam dan utuh bisa dilakukan pers nasional. 

 

Selamat membaca. 

 

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 

Sasmito 
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Finneke Wolajan 
TRIBUNMANADO.CO.ID 

 

Terima kasih kepada AJI Indonesia dan ICRC yang sudah memberi kesempatan kepada saya 

untuk belajar lebih banyak tentang isu Hak Asasi Manusia dari berbagai perspektif, mulai 

dari workshop hingga fellowship. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting untuk 

peningkatan kapasitas dari segi jurnalistik maupun isu kemanusian. 

 

 

 



Nestapa Warga Tanpa Negara di Bitung, 

'Hidup Kami Jauh Lebih Baik di Sini’ 
 

 

Richard Calumba (39) warga asal Filipina yang kini berstatus stateless dan tinggal di Kota Bitung. Ia bersama 

istrinya Marma Tilome (42) di teras rumah mereka di Kelurahan Manembo-nembo, Desember 2021 lalu (Tribun 

Manado/Finneke Wolajan) 

iang yang tenang berubah menegangkan ketika sebuah kapal berukuran lebih besar 

mendekati kapal yang dinahkodai Richard Calumba, 39 tahun. Kala itu, sepuluh tahun 

lalu, Richard dan sembilan anak buah kapal lainnya tengah melaut di perairan 

Sulawesi Utara, Indonesia, dekat dengan Filipina. 

Richard dan kawan-kawannya segera menyadari kapal tersebut milik TNI Angkatan Laut 

yang tengah berpatroli. Tapi, mereka hanya pasrah, tak bisa berbuat apa-apa, ketika 

kapalnya ditarik oleh kapal patroli ke Pelabuhan Bitung, berjam-jam dari tempat ia 

ditangkap. 

Dari pelabuhan, Richard dan teman-temannya tersebut digelandang ke markas TNI AL di 

Bitung, Kepulauan Sangihe. Mereka terkurung di dalam kompleks tentara itu selama tiga 

bulan. "Selama ditahan, saya kerjanya bersih-bersih kantor," kata Richard, ketika 

menceritakan kembali pengalamannya kepada tribunmanado.co.id, di teras rumahnya, di 

pesisir pantai Kelurahan Manembo-nembo, Kota Bitung, Desember 2021 lalu. 

 

S 
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Richard Calumba (39) warga asal Filipina yang kini berstatus stateless dan tinggal di Kota Bitung. Foto diambil 

Desember 2021 lalu (Tribun Manado/Finneke Wolajan) 

Setelah keluar markas TNI, Richard mencari pemukiman bersama warga Filipina lainnya, 

sambil memikirkan bagaimana nasib selanjutnya. "Untuk bertahan hidup ya kami melaut, 

pakai kapal yang kecil-kecil," ujarnya. 

Empat tahun lamanya hidup Richard tak menentu. Pulang kampung dia tak bisa, tinggal di 

Bitung pun tak jelas statusnya. Richard akhirnya bertemu Marma Tilome (42) yang kini 

menjadi istri dan ibu dari dua anaknya. "Ini pernikahan saya yang kedua, yang pertama di 

Filipina sudah cerai," ujarnya. Sejak menikah lagi, Richard menetapkan hati untuk tinggal di 

Indonesia bersama keluarga kecilnya. 

Menjelang siang yang mendung, sambil bertelanjang dada, Richard sibuk mengutak-atik 

serangkaian kawat. Ia sedang membuat umpan ikan suntung sebelum kembali melaut. 

Ketika matahari berada tepat di atas kepala, sudah lima buah umpan suntung yang dia buat. 

"Ini kalau beli di toko mahal sekali, lebih baik buat sendiri," katanya sambil menunjukkan 

umpan yang telah jadi. 

Trauma dengan Petugas 

Kucing-kucingan dengan petugas imigrasi hingga pernah ditangkap, memberi rasa trauma 

mendalam pada Masita Makidatu (57). Hingga kini ia masih takut bertemu orang dari  luar di 

lingkungannya. Padahal Masita sudah berstatus WNI dan mendapat KTP pada tahun 2019 

lalu.  
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"Ibu ini masih trauma dengan petugas imigrasi, karena dulu lari-larian dan pernah 

ditangkap," ujar Richard Calumba menjelaskan tingkah tetangganya tersebut. Masita tetiba 

turun dari mobil, tepat di depan rumah Richard siang itu. Masita membawa barang 

belanjaan alat-alat rumah tangga. 

Masita tampak kaget ketika dia dihampiri, bibirnya terasa berat untuk bicara. Namun 

akhirnya dia memberanikan diri untuk bicara. Sudah sepuluh tahun tinggal di Bitung, namun 

dirinya masih kaku berbahasa Indonesia, dialek Manado. Cara bicaranya terbata-bata, dan 

sesekali harus dibantu Richard untuk menerjemahkannya. 

Masita bercerita, ia menyusul suaminya yang telah lima tahun lebih dulu tinggal di Bitung. 

Masita datang bersama tiga anaknya. Mereka naik perahu dari Mindanau Selatan ke 

Kepulauan Sangihe dengan biaya Rp 1 juta per orang. Dari Sangihe, mereka lalu melanjutkan 

perjalanan ke Bitung menggunakan kapal lokal antar pulau dalam provinsi Sulawesi Utara. 

Tak mudah bagi Masita harus tinggal sebagai warga tanpa kewarganegaraan. Namun setelah 

lama berjuang, Masita dan keluarga akhirnya mendapat Kewarganegaraan Indonesia pada 

tahun 2019 lalu. 

 

Masita Makidatu (57) dulu warga Filipina, sempat jadi stateless. Kini telah menjadi WNI dan tinggal di Bitung 

(Tribun Manado/Finneke Wolajan) 

Memegang status sebagai WNI, Masita dan suaminya harus mengurus semua dokumen 

keluarga mereka hingga akte nikah. Masita dan suaminya akhirnya harus dua kali menikah, 

pertama di Filipina yang kedua menikah di Indonesia. "Saya dan suami dua kali menikah," 
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ujar wanita berkacamata ini, lalu tertawa. Masita pamit, karena pekerjaan rumah yang 

menantinya siang itu. 

Sulitnya Tak Punya Identitas 

Semakin siang, langit masih mendung. Suara ombak di bibir pantai makin terdengar, angin 

kala itu makin berhembus. Istri Richard tiba-tiba keluar dari dalam rumah lalu duduk di teras 

menemani sang suami. Marma Tilome menggendong bayinya yang masih merah, baru 

berusia dua bulan. Anak bungsu buah cintanya dengan Richard. Si sulung sudah berusia 

empat tahun. 

Tak mudah bagi Richard menjadi seorang stateless, hal ini pun berdampak pada istri dan 

anaknya. Ruang geraknya sangat terbatas, tak bisa bekerja lebih. Ia bahkan tak bisa 

mendapat vaksin Covid-19 karena belum punya kartu identitas kewarganegaraan. 

Status Richard kini adalah seorang pemukim tanpa identitas kewarganegaraan atau 

stateless. Dirinya tak memiliki dokumen kewarganegaraan Filipina, pun dengan Indonesia. 

Namun syukurnya, Richard telah memiliki izin tinggal di Indonesia. 

Sembari menunggu surat keputusan pemerintah mengenai Kewarganegaraan Indonesia. 

Sudah sejak 2016 ia mengajukan status kewarganegaraan, namun hingga kini ia belum 

mendapatkan surat keputusan naturalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI. 

"Kami sudah bolak-balik ke kantor di Manado, tapi belum ada kejelasan. Katanya 

sebenarnya sudah akan keluar, tapi karena Covid-19, makanya tertunda," ujar istri Marma 

Tilome, sang istri. 

Keluarga ini belum punya surat-surat nikah. Anak sulung mereka pun terpaksa membuat 

akte kelahiran dengan keterangan anak seorang ibu. Richard merasa kasihan pada anak-

anaknya, jika status kewarganegaraannya masih akan menggantung, berlarut-larut. 
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Richard Calumba (39) warga asal Filipina yang kini berstatus stateless dan tinggal di Kota Bitung. Ia bersama 

istrinya Marma Tilome (42) di teras rumah mereka di Kelurahan Manembo-nembo, Desember 2021 lalu  

(Tribun Manado/Finneke Wolajan)  

Richard dan keluarganya harus bertahan dengan ekonomi pas-pasan. Sang istri tak punya 

pekerjaan, hanya bergantung pada penghasilan Richard sebagai nelayan. Pendapatan 

sehari-hari nelayan dengan perahu kecil rata-rata sekitar Rp 100 ribu, atau bahkan nihil. 

Kalau lagi beruntung, dia bisa mendapatkan Rp 300 ribu. 

Sebenarnya Richard bisa mendapat penghasilan lebih jika ia bekerja di kapal besar 

penangkap tuna. Namun apa daya, ia tak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena 

menurutnya, kalau bekerja di perusahaan, harus ada identitas. "Susah karena anak sudah 

dua. Kalau kapal kecil, melaut hari itu ya untuk makan hari itu. Kalau ikut kapal tuna, 

pendapatannya bisa jauh lebih banyak," ujarnya. 

Richard juga tak bisa ke mana-mana. Ia hanya berdiam di rumahnya yang berlokasi di pesisir 

pantai. Paling jauh ia dan keluarganya hanya pergi ke Gorontalo, pulang ke kampung 

istrinya. "Waktu pulang itu sebelum Covid, belum ada kewajiban membawa surat 

keterangan perjalanan," ujarnya. 

Kehidupan Jauh Lebih Baik 

Sesulit-sulitnya hidup sebagai orang tanpa kewarganegaraan, Bitung tetap menjadi tempat 

yang jauh lebih baik bagi mereka untuk hidup. Kota Bitung adalah surga perikanan di 

Indonesia. 
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 Bitung yang juga dijuluki sebagai Kota Cakalang dikenal sebagai daerah yang memiliki 

potensi ikan yang melimpah. Sebagian besar ikan tangkapan di kota ini adalah tuna yang 

merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tak heran, Bitung bak magnet bagi sejumlah 

warga Filipina. 

"Hidup kami jauh lebih baik di sini. Sekarang salah sendiri kalau tak makan, kalau rajin 

melaut pasti ada ikan," kata Caesar Adam (42), warga Filipina yang juga berstatus stateless 

dan sudah 20 tahun tinggal di Bitung. Hingga saat ini, dirinya masih terus menunggu surat 

keputusan status kewarganegaraan. 

 

Caesar Adam (42), warga Filipina yang kini stateless dan sudah 20 tahun tinggal di Bitung, namun masih 

menunggu surat keputusan status kewarganegaraan (Tribun Manado/Finneke Wolajan) 

Waktu tinggal Filipina, Caesar mengaku mengalami masalah ekonomi. Hasil laut sering tak 

bersahabat dengan mereka. Para nelayan harus melaut jauh, hanya dengan perahu kecil 

seadanya. Hasilnya pun tak tentu, bahkan bisa tak ada sama sekali. 

"Jauh sekali tempat cari ikannya, berjam-jam ke arah laut tak ada ikan sama sekali. Kalau 

ada pun, hasilnya sedikit," ujarnya sembari mengecat perahu yang baru ia beli. 

Di Bitung, menurut Caesar, di pinggir pantai pun ada ikan yang bisa dimakan. Melaut satu 

hingga dua jam, sudah banyak ikan yang didapat. "Di Filipina itu kami susah, karena hasil 

ikan sangat sedikit. Di sini kaya ikannya, kehidupan kami jadi lebih baik," ujarnya. 
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Perahu warga stateless asal Filipina di Kelurahan Manembo-nembo Kota Bitung 

 (Tribun Manado/Finneke Wolajan) 

Laut memang menjadi tempat nelayan Filipina ini menggantungkan hidup mereka. Richard 

Calumba pun menganggap hidup di Bitung jauh lebih baik dibandingkan di Filipina. Ikan 

mudah didapat, warga sekitar pun baik. 

Akses untuk mendapatkan kebutuhan mereka juga mudah. "Ikan di sini banyak, kemudian 

dekat kota. Jadi kalau ada kebutuhan sangat mudah dipenuhi. Pokoknya di sini enak," 

ujarnya. 

Ikan yang melimpah dan kehidupan yang lebih enak membuat mereka enggan untuk 

kembali ke Filipina. Richard Calumba tinggal bertetangga dengan Masita Makidatu dan 

Caesar Adam di “Kampung Filipina” yang terletak di pesisir pantai Kelurahan Manembo-

nembo, Kota Bitung. 

Di pemukiman mereka, ada 14 kepala keluarga yang semua kepala keluarganya berasal dari 

Filipina. Para lelaki ini mengikuti agama istri mereka, ada yang muslim, ada yang protestan. 

Agama asal mereka di Filipina adalah Katolik. 

8 



 

Pemukiman warga stateless asal Filipina di Kelurahan Manembo-nembo Kota Bitung  

(Tribun Manado/Finneke Wolajan) 

Selain itu, di Kampung Filipina tersebut juga ada warung, tempat warga belanja kebutuhan 

sehari-hari. Rumah yang mereka tinggali rata-rata berdinding tripleks dan berukuran kecil. 

Sebuah pohon mangga raksasa, menjadi tempat bersantai para warga, terutama ibu-ibu 

yang menjaga anak-anak mereka bermain. Ada peliharaan anjing yang berkeliaran di sana 

sini. Tepat di bibir pantai, ada ada gazebo tempat warga bersantai. Bersebelahan dengan 

kapal-kapal para nelayan. 

Masalah Kemanusiaan Adalah yang Utama 

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung dan Kantor Imigrasi 

Bitung, saat ini ada 1.479 warga stateless di Bitung. Mereka tersebar di sejumlah pesisir di 

Kota Bitung. Proses pemberian kewarganegaraan telah berlangsung sejak tahun 2016 yakni 

ada 54 orang yang mendapat surat keputusan naturalisasi, tahun 2018 ada 277 orang, serta 

tahun 2019 ada 156 orang yang masih berproses di Kemenkumham. Namun sepanjang 2017 

ada 86 warga Filipina yang dipulangkan ke negaranya karena terlibat kasus pencurian ikan 

dan pemalsuan dokumen. 

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan warga tanpa identitas kewarganegaraan di 

kota tersebut mulai teridentifikasi pada saat verifikasi dan validasi ulang data terkait 

sengketa pilkada tahun 2005. 
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Maurits Mantiri mengungkapkan hal tersebut saat dirinya menjadi pembicara dalam 

seminar nasional Universitas Diponegoro bekerja sama dengan UNHCR yang bertajuk 

“Understanding Statelessness Situation in Indonesia through Baseline Survey Project in 

2021” yang berlangsung secara daring pada 21 Desember 2021. 

Ia mengatakan DPRD Kota Bitung pun menginisiasi dan memfasilitasi pendataan warga 

tanpa identitas sejak tahun 2010 dan ditindaklanjuti pada tahun 2015. Data biometric yang 

diambil Polres Bitung saat itu terdapat sekitar 1.492 jiwa pemukim tanpa dokumen 

kewarganegaraan. 

Pada umumnya warga tanpa identitas dan stateless di Bitung merupakan etnis Sangir 

Filipina. Mereka rata-rata sudah bermukim di Bitung selama lebih dari 15 tahun. Sebagian 

besar bekerja pada perusahaan atau kapal perikanan tangkap di Kota Bitung, karena 

umumnya mereka adalah nelayan. 

Maurits Mantiri mengungkap upaya Pemerintah Kota Bitung dalam menangani 

permasalahan stateless ini di antaranya melakukan pendataan di masing-masing wilayah 

kecamatan dan kelurahan. Pendataan tersebut dilakukan oleh lintas badan yakni Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. "Ada koordinasi dan kerja sama tim pengawasan orang asing 

(Timpora)," ujarnya. 

Selain itu, Pemerintah Kota Bitung terus melakukan sosialisasi dan bantuan hukum dengan 

melibatkan akademisi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. 

Mereka juga menjalin pertukaran informasi dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado. 

Saat ini, lanjut Maurits Mantiri, warga stateless hanya tinggal 24 orang dari total 277 jiwa. 

Mereka masih terkendala dalam proses pengurusan NIK, dokumen kependudukan seperti 

kartu keluarga (KK), KTP dan akte kelahiran. 

Selain menangani warga stateless, pemerintah kini tengah serius menangani isu 

perdagangan manusia atau human trafficking. "Misalnya, ada sepuluh orang Filipina 

dipekerjakan di Bitung. Mereka dikerahkan dalam operasi penangkapan ikan, tapi tak terima 

gaji," ujarnya. 

Ia menegaskan, masalah kemanusiaan tetap menjadi hal utama. Maurits berharap para 

warga Filipina tanpa kewarganegaraan di Bitung yang merupakan nelayan ulung bisa 

meningkatkan perekonomian keluarga mereka. "Kami sadar, ada banyak juga orang 

Indonesia di Filipina sebagai pekerja.” 

Dikutip dari laman kemenkumham.go.id, pada tahun 2018 lalu, Kementerian Hukum dan 

HAM telah mengeluarkan surat keputusan terkait penegasan status kewarganegaraan 

Indonesia kepada 277 pemukim tanpa dokumen di Kota Bitung. Menteri Yasonna H Laoly 
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mengungkapkan, persoalan kewarganegaraan di wilayah perbatasan, seperti orang-orang 

Sangir Filipina yang bermukim di Kepulauan Sangihe, adalah masalah yang cukup sensitif.   

Mereka datang ke wilayah Indonesia dengan tujuan memperbaiki kehidupannya dengan 

bekerja sebagai nelayan di Kota Bitung dan Kabupaten Sangihe yang merupakan salah satu 

kota pelabuhan terbesar di Indonesia Timur dan menjadi pilihan utama warga pelintas batas 

Indonesia dan Filipina. 

Ia menyebut, konstitusi menganut prinsip pemberian perlindungan maksimal bagi segenap 

bangsa antara lain melalui Pasal 28 d ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. 

Yasonna juga menambahkan Konstitusi Negara Indonesia telah sejalan dengan “Universal 

Declaration of Human Rights” yang menyatakan hak atas status kewarganegaraan sebagai 

hak asasi manusia bagi semua orang, dan harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. 

Baik Richard Calumba dan warga stateless lainnya, berharap bisa segera menjadi WNI agar 

kehidupan mereka lebih baik. Dengan adanya identitas, mereka bisa meningkatkan 

perekonomian keluarga mereka. “Kalau ada KTP bisa ikut kapal-kapal tuna yang besar, 

pendapatannya lebih banyak. Anak-anak saya juga sudah bisa hidup seperti anak-anak 

Indonesia pada umumnya,” pungkas Richard. (tribunmanado.co.id/finneke wolajan) 
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Abdullah Fikri Ashri 
Kompas Cirebon 

 

Bagi saya, pelatihan jurnalisme terkait isu kemanusiaan yang digelar ICRC dan AJI ini seperti 

memasuki sebuah perpustakaan. Di dalamnya, saya bisa membaca relevansi antara hukum 

humaniter internasional dengan prinsip Islam yang sudah ada berabad-abad silam. 

Misalnya, larangan membunuh anak-anak, perempuan, orangtua, dan yang sekarat saat 

perang. Melalui perpustakaan ini juga, saya belajar bagaimana seharusnya aparat 

memperlakukan demonstran hingga memanusiakan narapidana. Bahkan, jenazah pun 

berhak diperlakukan dengan baik sesuai ilmu forensik. Tidak kalah pentingnya, 

perpustakaan ini mengingatkan saya sebagai jurnalis agar taat kode etik jurnalistik. 

Pelatihan ini memang bak perpustakaan. Apa saja ada di dalamnya. Begitulah isu 

kemanusiaan yang pada dasarnya luas, inklusif, dan menjunjung martabat manusia. 

 

 



Pemuda Cirebon Mengubur Terorisme dengan 

Toleransi 

apas toleransi diembuskan sejumlah pemuda di Cirebon, Jawa Barat. Mereka 

menyebarkan pemahaman tentang keberagaman yang justru menjadi kekuatan 

untuk bersama menuju Indonesia lebih baik. 

 

Rudi Ahmad (36) berapi-api menyuarakan darurat terorisme di hadapan 20 anak muda di Pendopo Pancaniti, 

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021). 

”Sumbu radikalisme yang sudah menyebar ke desa-desa harus dipadamkan, sebelum 

meledak dan menelan korban,” katanya. 

Siang itu, di Desa Sitiwinangun, Jamblang, Rudi yang bersarung, kemeja, dan kopiah menjadi 

fasilitator Program Moderasi Beragama. Kegiatan itu digelar Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Fahmina Institute, organisasi nirlaba yang fokus 

pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. 

Pelatihan yang berlangsung sekitar tiga bulan itu dilaksanakan di depan masjid, gereja, dan 

wihara di Jamblang. Tujuannya, memupuk toleransi serta mencegah penyebaran 

radikalisme, paham yang menghendaki perubahan atau perombakan besar-besaran, 

mendasar, bahkan dengan kekerasan. Paham ini bisa mewujud terorisme. 

N 
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Rudi memaparkan, selama 2015 hingga pertengahan 2021, terdapat 30 pelaku terorisme 

berasal dari Cirebon. Sejumlah 17 orang di antaranya dari Jamblang. Ada yang ditangkap 

terkait bom Thamrin dan rencana bom bunuh diri di Istana Negara Jakarta pada 2016, serta 

terlibat penusukan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto 

pada 2019. 

Mendengar data tersebut, peserta terkesiap. Mata mereka melotot seakan tak percaya. Ada 

juga yang mengangguk, seolah paham pelaku teror tinggal di sekitarnya. Namun, beberapa 

lainnya mendesak fasilitator agar menyebutkan alamat pelaku. Rudi menolak permintaan 

itu. 

Ia lalu memaparkan sejumlah indikasi intoleransi yang bisa berujung radikalisme, bahkan 

terorisme. Misalnya, temuan buku ajar pendidikan anak usia dini di Cirebon yang 

mengandung diksi granat, gegana, hingga khurafat harus diberantas. 

Ciri lainnya adalah menutup diri dari lingkungan dan kerap mengafirkan pemerintah serta 

orang lain, termasuk yang satu keyakinan. Pada tingkatan tertentu, mereka menggunakan 

kekerasan untuk memaksakan kehendak. Jihad dipahami membunuh orang lain yang tak 

sepaham. 

”Kalau dulu radikalis ekstremis bawa pedang. Sekarang, bawa tudingan (kafir),” ucapnya 

sambil menaikkan jari telunjuknya. 

Beberapa tahun lalu, pandangan serupa nyaris merasuki pikiran Rudi. Tumbuh di lingkungan 

pesantren yang cukup konservatif, anak ke-10 dari 11 bersaudara ini acap kali melabeli kafir 

sejumlah ritual, seperti ziarah kubur. Ia juga hampir ikut ”perang” dalam kerusuhan Poso, 

Sulawesi Tengah, awal 2000. 

Pada 2012, ia bersama rekannya di sebuah organisasi yang mengkampanyekan formalisasi 

syariat Islam berencana menyerang Ahmadiyah di Kabupaten Indramayu, Jabar. ”Hampir 

1.000 orang yang akan datang. Kami mau hancurkan (tempat ibadahnya), tetapi enggak 

jadi,” ujar Rudi yang sempat menuding Ahmadiyah sesat dan harus dikembalikan ke jalan 

yang benar. 

Ia bahkan nyaris berada di barisan pelaku terorisme. Salah satu temannya, Muhammad 

Syarif, adalah pelaku bom bunuh diri di Masjid Adz-Zikro, Markas Kepolisian Resor Cirebon 

Kota, 11 tahun silam. Syarif merupakan marbut sebuah masjid, sedangkan Rudi kala itu 

menjadi mahasiswa. 

Keduanya kerap ikut pengajian bersama di berbagai daerah. Mereka juga acap kali 

menggerebek tempat penjualan miras dengan dalih mencegah kemungkaran. 
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Akan tetapi, Kamis malam, 14 April 2011, di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, menjadi 

pertemuan akhir Rudi dengan kawannya itu. ”Kang, kalau istri saya cari, bilang saja ngobrol 

sama sampean,” ucap Rudi menirukan pesan Syarif, malam itu. 

Keesokan harinya, 15 April pukul 12.20, peristiwa tak terduga terjadi. Syarif meledakkan diri 

saat shalat Jumat di masjid Polres Cirebon Kota. Sebanyak 29 jemaah terluka, terhunjam 

serpihan logam, baut, dan paku. 

”Saya kaget. Selama ini, dia sopan. Bahasanya saja babasan (halus). Istrinya juga waktu itu 

lagi hamil,” ucap Rudi tak percaya temannya menjadi pelaku terorisme. 

Faktanya, Syarif mengakhiri hidupnya atas nama ”jihad” dengan melukai orang lain. 

Peristiwa ini menancap di batin Rudi. Pada saat yang sama, pergumulannya dengan Fahmina 

Institute mulai mengubah perspektifnya. 

Kenal Fahmina Institute 

Sebenarnya, Rudi sudah mengenal Fahmina sejak kuliah di Institute Studi Islam Fahmina 

2009. Namun, baru sekitar 2013, ia kian aktif menimba ilmu di sana. Ia merasa menemukan 

dirinya yang seutuhnya. Apalagi, sebelumnya, ia sempat drop out dari sebuah kampus 

negeri. 

Saat itu, ia nyaris putus asa karena lamarannya kepada seorang perempuan ditolak. Ia juga 

pernah merantau keluar Cirebon, bekerja di sebuah pabrik. Namun, di Fahmina, ia berhasil 

menamatkan kuliah dan menemukan pandangan baru. 

Misalnya, hak memeluk keyakinan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta toleransi. 

”Toleransi ini enggak ada batasnya. Kita sendiri yang membatasi,” kata Rudi yang 

mengenakan kaus bertuliskan ”Kebencian membuat hidup menjadi gelap, cinta 

membuatnya bercahaya”. 

Akan tetapi, persinggungan Rudi dengan aktivis Fahmina tidak melulu berjalan mulus. 

Batinnya sempat bergejolak ketika Fahmina dipandang sesat oleh sejumlah kelompok Islam 

di Cirebon. KH Husein Muhammad, salah satu pendiri Fahmina, misalnya, pernah mendapat 

cap liberal, terutama pemikirannya soal kesetaraan jender. 

Tidak ingin berpolemik, Rudi sempat merahasiakan aktivitasnya di Fahmina dari 

keluarganya. Ketika orangtuanya bertanya tempat kuliahnya, Rudi enggan menyebutkan 

Fahmina. Ia juga memilih di belakang layar saat menjadi salah satu deklarator Pemuda Lintas 

Iman atau Pelita, yang latar belakang keyakinannya berbeda. 

Hingga suatu hari, mendiang bapaknya mendengar kabar tentang kesibukannya. Ternyata 

bapaknya tidak marah dan hanya berpesan agar Rudi tidak macam-macam. Entah apa 

maksudnya. Namun, staf Fahmina Institute ini memastikan bahwa apa yang ia lakukan justru 
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memperkuat akidahnya, bukan memperlemah. Toh, ia tetap mengaji, shalat, dan 

menjalankan ibadah lainnya. 

Suara di kertas 

Fahmina juga turut membarui pemikiran Komala Dewi (37) tentang Islam. Dia merasakan 

sesuatu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. 

Masuk kuliah di Cirebon pada 2006, Dewi langsung didekati kelompok dakwah kampus. 

Mereka membantunya mencari indekos yang murah hingga aktif di unit kegiatan ekonomi 

mahasiswa. 

Pada saat yang sama, ia diwajibkan mengikuti mentoring oleh murabbi (guru) sepekan 

sekali. Di sana, Dewi belajar tentang bagaimana membatasi diri dengan umat selain Islam, 

hingga diskriminasi peran perempuan. 

”Kalau rapat, perempuan enggak boleh bersuara. Suaranya cukup pakai kertas,” kata 

alumnus pondok pesantren asal Bandung, Jabar ini. Ia sama sekali tidak keberatan saat itu. 

Dewi kadung merasa punya utang jasa dengan teman dan seniornya di kelompok tersebut. 

Bahkan, belakangan ia terpapar pemikiran tentang khilafah atau negara Islam untuk 

Indonesia. Pemerintah dan polisi dikatakan sebagai thogut, golongan yang patut diperangi. 

”Teman saya mendoktrin itu di kampus, kamar, bahkan dapur,” ingatnya. 

Hingga suatu hari, ia mengikuti dialog lintas agama yang digelar Fahmina. ”Saya ketemu 

langsung dengan tokoh agama, seperti pastur, romo, dan lainnya. Saya lihat mereka damai 

banget, adem. Islam harusnya seperti ini,” ujarnya. 

Ia pun rajin hadir di acara Fahmina, terlebih soal perempuan dan kesehatan reproduksi. 

Dewi menyukai kedua isu itu karena sangat jarang dibahas selama di pesantren dulu. Akan 

tetapi, lembaga dakwah tempatnya bernaung melarangnya. Kesehariannya pun terpantau 

oleh teman organisasinya. 

”Puncaknya, kosan saya diketuk kayak peristiwa penculikan G30S (Gerakan 30 September). 

Saya lalu diajak ke tempat sepi dan didoktrin, jangan sampai ikut Fahmina lagi,” ujarnya. 

Namun, hatinya menolak. Dewi tak menemukan berbagai stigma buruk tersebut di Fahmina. 

”Yang saya dapatkan di sana toleransi, cinta kasih sesama. Buat mereka, kafir itu yang 

berbeda dari mereka, sedangkan Fahmina mengartikan bahwa kafir orang yang tidak 

menerima keadilan,” paparnya. 
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Kini, melalui komunitas Bayt al-Hikmah, ia giat mengkampanyekan kesehatan reproduksi, 

hak perempuan, hingga keragaman jender. Dewi juga menjadi salah satu fasilitator dalam 

Program Moderasi Beragama. 

Direktur Fahmina Institute Rosidin membenarkan, Rudi dan Dewi sempat diselimuti 

keraguan saat bergabung di Fahmina. Sama dengan sejumlah anggota lainnya yang 

umumnya berasal dari pesantren, mereka takut keyakinannya berganti. Ternyata, 

kekhawatiran itu tak terwujud.” 

”Cara mengubah ketakutan itu, ya, mereka mendengarkan, memahami, dan menghargai 

perbedaan. Intinya, mereka juga tidak setuju menggunakan kekerasan untuk memaksakan 

pandangan ke orang lain,” paparnya. 

Dewi dan Rudi menjadi contoh jalan toleransi. Bahkan, keduanya kini mencetak kader 

toleran. Salah satunya, Vrisca Cornelia (18), peserta Program Moderasi Beragama di 

Jamblang selama tiga bulan. Menjalani pendidikan dasar hingga menengah di sekolah 

Kristen, untuk pertama kalinya ia bertukar pikiran dengan pemuda Muslim. 

Awalnya, ia melihat Islam itu radikal. Ia juga iri dengan mudahnya orang membangun masjid 

dibandingkan gereja. Sebagai Kristen, ia sempat merasa minoritas, sedangkan Islam 

mayoritas sehingga masalah umat Islam bukan urusan agamanya. 

”Ternyata, Islam dan Kristen itu sama-sama mengajarkan untuk mengasihi sesama. Saya 

mau cerita ke teman-teman gereja soal ini. Ayolah, kita harus bersuara tentang toleransi. 

Kita tidak bisa berjuang sendiri,” tuturnya. 

Saat benih toleransi tumbuh subur di kalangan pemuda, niscaya masa depan bangsa yang 

rukun dan damai bakal terentang. Keberagaman merupakan kekuatan untuk mewujudkan 

kemajuan bersama 
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Jatuh Bangun Pemuda Cirebon Menjaga Nyala 

Toleransi 

evida (37) dan sejumlah pemuda jatuh bangun menyuarakan toleransi melalui 

Fahmina Institute. Berbagai stigma negatif menimpa mereka. Namun, mereka 

menolak diam dan memilih menjadi lilin di tengah gelapnya ekstremisme dan 

radikalisme. 

 

Pria itu tersenyum lepas setelah Program Moderasi Beragama di Kecamatan Jamblang, 

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tuntas, Sabtu (18/12/2021). Kegiatan itu digelar Forum 

Kerukunan Umat Beragama Cirebon dan Fahmina Institute, organisasi nirlaba yang fokus 

pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. 

Sekitar 20 anak muda beragama Islam dan Nasrani turut serta selama tiga pertemuan tatap 

muka itu. Kegiatannya berupa diskusi dan pelatihan itu dilaksanakan pagi hingga sore. 

Lokasinya berpindah-pindah, seperti di pendopo depan masjid, gereja, dan wihara. Tempat 

ibadah itu berada dalam satu kecamatan. 

”Awalnya kami ragu enggak ada yang datang. Apalagi, dana sangat terbatas,” ucap staf 

Fahmina ini sembari menghela napas. Kekhawatiran juga membayanginya saat kegiatan 

D 
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serupa di Kecamatan Arjawinangun, Weru, Losari, dan Gebang. Ternyata, acara itu diminati 

meskipun tidak mencapai target 30 peserta setiap daerah. 

Ia mafhum, isu toleransi tidak setenar info artis menikah atau cerai di media. Bahkan, tidak 

jarang ada kelompok tertentu yang memandang kegiatannya keliru. Pertengahan 2012 lalu, 

misalnya, puluhan orang mengancam menggeruduk acara bakti sosial dan pasar murah di 

Cangkol, Kota Cirebon. 

 

 

Acara diinisiasi Pelita atau Pemuda Lintas Iman. Ada yang beragama Islam dan Kristen. 

Berjilbab dan bersalib, semua berkumpul. Warga setempat menyambut meriah. Anak-anak 

ikut bernyanyi. 

”Tapi, kami digerebek orang (Islam) garis keras. Kami disebut melakukan Kristenisasi,” ujar 

Devida (37), Ketua Pelita, saat itu. 

Bersama rekannya, Rudi Ahmad (36), Devida berdialog dengan perwakilan kelompok itu, 

sedangkan massa menunggu tak jauh dari tempat acara. ”Kami enggak goyah dengan 

gerakan itu. Ada yang ngajak debat. Saya bilang, ini kegiatan sosial, keinginan masyarakat. 

Silakan bilang sama warga,” ucaapnya. 

Potensi bentrok pun bisa diredam. Namun, kelompok itu tetap menuding Pelita, yang juga 

diinisiasi Fahmina Institute, sesat. Alasannya, kegiatannya, antara lain, adalah mengunjungi 
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berbagai tempat ibadah. Dari masjid, gereja, hingga wihara. Padahal, aktivitas itu agar 

pemuda saling mengenal meski berbeda agama.  

Teman pesantren Devida bahkan menganggapnya ”menyimpang” karena kerap keluar 

masuk gereja. Padahal, akidahnya sama sekali tak surut. Justru semakin kuat. ”Waktu saya 

ke jaringan alumni, ada yang nanyain. Kamu sekarang jadi pendeta?” ucapnya menirukan 

ungkapan seniornya tersebut. 

”Tidak ada orang yang menjelaskan Islam untuk orang di luar Islam sehingga Islam dilihat 

dengan perspektif teroris. Saya masuk gereja itu untuk menunjukkan wajah Islam yang 

rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam),” kata Devida yang menambahkan ”Rohmat” 

di depan namanya. Katanya, supaya tidak dikira orang Nasrani. 

Rawan terorisme 

Soal terorisme, pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cirebon ini tak asal bicara. Data Fahmina menunjukkan, 

30 warga Cirebon pernah ditangkap terkait dengan terorisme selama 2015-September 2021. 

Mereka tersebar di berbagai kecamatan, seperti Jamblang, Plered, dan Dukupuntang. 

Marzuki Wahid dalam bukunya, ”Menggagas Fiqh Ikhtilaf, Potret dan Prakarsa Cirebon” 

menilai, benih-benih terorisme mulai menyebar di Cirebon pasca reformasi. ”Sejak itu, 

tokoh-tokoh dan ormas-ormas Islam garis keras merangsek ke Cirebon. Mereka membangun 

basis komunitasnya di masjid, mushala, dan majelis taklim,” tulis aktivis multikulturalisme 

ini. 

Cirebon menjadi salah satu daerah tujuan pelaku teror, antara lain, karena karakter 

masyarakatnya terbuka. Marzuki bahkan menyebut, masyarakat terkesan cuek dan tidak 

sensitif pada ancaman terorisme. Begitu pun dengan pemerintah setempat. Pesantren dan 

sekolah yang baru berdiri pun jadi sasaran mereka. 

Kelompok ini umumnya punya ciri khas eksklusif, fanatik, dan militan. Misalnya, mereka 

menutup diri dari orang di luar kelompoknya serta menebarkan kebencian. Mereka 

menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah, kafir. Salah satu agenda politiknya 

adalah mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi khilafah. 

Pada tahap selanjutnya, gerakan ini bisa menjelma teror. Cirebon pun termasuk zona merah 

terorisme. Secara nasional, dari data Fahmina Institute, lebih kurang 3.000 orang pernah 

diperiksa terkait dengan terorisme dalam enam tahun terakhir. Ironisnya, mereka 

mengatasnamakan Islam meski melukai orang lain. 

Padahal, semua agama, termasuk Islam, mengajarkan perdamaian. Bahkan, menurut 

Program Manager Global Affairs International Committee of The Red Cross (ICRC) 
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Novriantoni Kaharudin, hukum humaniter internasional yang mengatur hubungan manusia 

saat perang dan damai juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam. 

 Misalnya, prinsip untuk saling membantu sesama manusia dan kebebasan. ”Dalam sejarah 

penaklukan (oleh) Islam, konversi atau pindah agama itu tidak dipaksakan. Tidak serta-

merta setelah ditaklukan, mereka yang enggak mau konversi bisa dibunuh. Ini sesuatu yang 

maju pada zamannya, sekitar abad ketujuh,” ujarnya. 

Akan tetapi, di masa modern ini, lanjutnya, nyawa manusia berjatuhan dengan dalih agama. 

Orang yang tidak satu keyakinan dianggap musuh. ”Ini bertentangan dengan prinsip paling 

klasik dalam hukum perang Islam, yakni keimanan itu tidak pernah menjadi jaminan 

keamanan,” ujarnya. 

Apapun agamanya, setiap orang berhak atas keamanan, tidak mendapat paksaan dan 

kekerasan, serta menghargai perbedaan. ”Ini yang kami perjuangkan. Kalau tidak, kelompok 

yang cenderung tekstual memahami agama 10 tahun ke depan bisa semakin banyak dan jadi 

ekstremisme. Tahap selanjutnya, kelompok ini bisa jadi teroris,” kata Direktur Fahmina 

Institute Rosidin. 

Visi menghargai perbedaan coba ditularkan. Mulai dari Pelita, Sekolah Cinta Perdamaian 

(Setaman), hingga Program Moderasi Beragama. Pemuda menjadi sasaran karena mereka 

bakal menjadi penerus bangsa. Tidak kurang dari 400 pemuda mengikuti kegiatan 

penguatan toleransi oleh Fahmina. 

Akan tetapi, jalan terjal menyuarakan toleransi selalu menghadang. Komala Dewi (37), 

misalnya, ditinggalkan teman-teman satu organisasinya di kampus. Alasannya, ia bergabung 

dengan Fahmina. ”Katanya, aku anak organisasi dakwah yang murtad,” ucap lulusan 

pesantren ini. 

Bahkan, rekan-rekannya itu tidak lagi menyapanya hanya karena pakaian. ”Kalau aku pakai 

rok, disenyumi mereka. Pas aku pakai celana panjang, mereka kayak enggak kenal,” kata 

Dewi yang aktif di Bayt al Hikmah, komunitas yang fokus pada informasi kesehatan 

reproduksi dan seksualitas di Cirebon. 

Dewi memilih tak acuh menanggapi pandangan sinis tentangnya dan Fahmina. ”Aku merasa 

hidup lebih bermanfaat. Sampai akhir hayat, aku akan menyebarkan ini (toleransi),” 

ucapnya. 

Devida juga tidak ingin menyerah menularkan ”virus” toleransi, seperti tulisan di kaus 

hitamnya, ”Gen Toleran”. Ia, Dewi, dan pemuda lainnya tidak peduli dengan label negatif 

yang ditancapkan untuknya. Mereka memilih memancarkan lilin toleransi, lalu 

membawanya ke tempat gelap agar orang bisa merasakan cahayanya. 
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Anisa Dewi Anggriaeni 
CNNIndonesia.com 

 

Lahir di tegal 27 September 1996, sejak Januari 2021 menjadi jurnalis di CNNIndonesia.com. 

Sebelumnya sempat menempa diri di Watchdoc, dan saat kuliah aktif di organisasi pers 

mahasiswa dan beberapa organisasi lain. 

 

Kesan dan pesan: Membuka perspektif baru dan merasa dekat dengan korban perang 

secara langsung di tengah situasi yang 'dilematis' soal posisi Indonesia 

 

 

 

 

 



Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI, Berharap 

Bantuan Warga 
 

 
Pengungsi perempuan Afghanistan semakin sengsara di Indonesia. (CNN Indonesia/Anisa Dewi) 

 

elum lama ini, para pengungsi Afghanistan di beberapa wilayah menggelar aksi 

protes menuntut kejelasan penempatan mereka di negara ketiga. 

Protes terbaru terjadi di Jakarta, Rabu (19/1). Aksi ini sekaligus merespons dugaan 

tindak kekerasan yang dilakukan aparat di Pekanbaru. 

Di Pekanbaru aksi demo berlangsung pada Senin (17/1). Aksi ini dipicu insiden salah satu 

pengungsi yang bunuh diri lantaran tak kunjung ditempatkan di negara ketiga. Dia memiliki 

istri dan lima anak yang masih kecil. 

Ketidakjelasan nasib untuk ditempatkan di negara ketiga juga dirasakan salah satu 

pengungsi perempuan Afghanistan, Zahro.   

Perempuan itu sudah tiga tahun hidup di Indonesia. Ia memiliki dua anak perempuan. Zahro 

tinggal di sebuah tenda berbahan terpal biru di depan gedung Charismatic Worship Service 

(CWS) Office, Tebet, Jakarta Selatan. Tinggi tenda itu sekitar pinggang orang dewasa. 

"Tiap malam anak-anak suka nangis, kegerahan, kepanasan di sini. Kan berlubang di terpal, 

alas juga begini," kata Zahro saat ditemui CNNIndonesia.com di tenda itu, Minggu (12/12). 

Anak-anaknya tertawa riang di dalam tenda. Mereka berlarian dari ujung ke ujung tenda, 

sesekali melongor ke luar. Namun, tak lama kemudian ia menangis lantaran kegerahan. 

B 
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Jauh sebelum berada di Tebet, ia menceritakan bagaimana dirinya tiba di Indonesia. 

Pada 2018 lalu, Zahro beserta anak pertamanya yang masih kecil keluar dari Afghanistan 

menggunakan pesawat. Mereka transit di India lalu ke Malaysia kemudian ke Indonesia. 

Anak kedua Zahro lahir pada 2019. Gadis kecilnya itu lahir di salah satu rumah sakit di 

Kalideres, dan dibantu Komisi Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR). 

Ia mengaku lembaga tersebut juga memberi bantuan hanya tiga bulan pertama. 

Selebihnya, ia mesti berjuang sendiri menghidupi kedua anaknya. Zahro hanya 

mengandalkan bantuan dari warga Indonesia untuk memenuhi popok dan susu untuk bayi. 

Sebelum bermalam di jalanan Tebet, Zahro sempat tinggal di tenda yang didirikan di dekat 

UNHCR selama empat bulan. Langkah ini sebagai bentuk protes akan nasib mereka yang 

terkatung-katung.

 

Tenda tempat pengungsi Afghanistan di Tebet. (CNN Indonesia/Anisa Dewi) 

Ogah Kembali ke Afghanistan 

Peperangan di Afghanistan menyebabkan 2,6 juta penduduk melarikan diri lantaran saban 

hari dihinggapi rasa tak aman. Dari angka itu, termasuk Zahro. 

Hingga kini total pengungsi di Indonesia mencapai 13.459. Dari jumlah tersebut, 7.460 

diantaranya berasal dari Afghanistan. 
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Per April 2021, pengungsi di Indonesia, sebanyak 57 persen berasal dari Afghanistan, 10 

persen dari Somalia, dan 5 persen dari Irak. 

Krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi di Kabul membuat Zahro tak ingin kembali ke 

negara asal. 

"Tidak. Saya tidak mau ke sana. Setiap hari ada perang. Di sana tidak aman. Taliban bukan 

orang baik," ujarnya. 

Pada pertengahan Agustus 2020 lalu, Taliban berhasil merangsek ke istana presiden di 

Kabul. Tak lama kemudian banyak penduduk asing maupun lokal yang ingin melarikan diri. 

Beberapa dari mereka tak mau hidup di bawah kendali kelompok itu karena takut, cemas 

bahkan ada yang nyawanya terancam. 

Negara Barat pun sibuk mengevakuasi warga dan menarik pasukan dari Afghanistan. 

Negara di Timur Tengah itu dilanda perang sejak lama. Mulai dari saat Uni Soviet menginvasi 

Afghanistan, disusul Rusia, kemudian Amerika Serikat yang mengklaim ingin memerangi 

terorisme imbas insiden 11 September (11/9). 

Senada dengan Zahro, dua perempuan yang tinggal di tenda itu juga mengungkapkan 

keengganannya menginjakkan kaki lagi di Afghanistan. 

"Tidak mau, di sana ada perang. Saya mau ke negara ketiga," kata Sukhuriyah. 

"Kalau negara kami sudah aman, tidak ada perang kami akan kesana. Tapi setiap hari di sana 

ada perang," tutur Gulbhat. 

Saat kami kembali ke Tebet pada Minggu (19/12), kami tak melihat ada tenda lagi. Menurut 

penuturan warga setempat, mereka sudah dipindahkan ke Kalideres sejak Kamis (16/12). 

Zahro tak punya nomor telepon yang bisa dihubungi, sementara Sukhriyah tak merespons 

saat kami bertanya keberadaan dirinya. 

Pada Minggu (26/12), kami mengunjungi eks Gedung Kodim yang difungsikan sebagai 

tempat tinggal para pengungsi di Kalideres. 

Terlihat beberapa laki-laki tengah asik berbincang di depan pelataran gedung itu. Beberapa 

orang duduk, yang lain tampak berdiri. Ada satu orang yang memperhatikan kami saat 

pertama menginjakkan kaki di area tersebut. 

Usai memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan, kami bertemu salah satu pengungsi 

yang sejak 2016 tinggal di Indonesia, Hassan. 

Untuk selanjutnya dia berperan sebagai penerjemah wawancara kami dengan satu keluarga 

Afghanistan yang tinggal di gedung eks Kodim, Kalideres. 
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Menurut penuturan Hassan, di lokasi tersebut tak ada pengungsi bernama Zahro dan 

Sukhriyah yang ketika itu, tinggal di area gedung. Untuk memastikan lebih lanjut, kami 

perlihatkan foto mereka. Namun jawabannya masih sama. 

Hassan memperkenalkan kepada salah satu keluarga yang sudah tiga tahun berada di 

Indonesia, Mohammad Thohir dan Hanifah beserta kelima anaknya.  

Mereka tinggal di salah satu ruangan di gedung eks Kodim itu. Hanifah harus berbagi ruang 

dengan para pengungsi lain. Tempat untuk tidur hanya dipisahkan oleh triplek. Di dinding-

dindingnya terdapat  kosa kata dalam bahasa Inggris dan Afghanistan. 

Kata-kata yang menempel di dinding itu sebagai bahan ajar untuk anak-anak Afghanistan. Di 

ruangan itu pula ada tenda kecil yang digunakan sebagai 'pelindung' tidur pengungsi lain. 

Selama tinggal di Indonesia, Hanifah dan keluarga tak pernah menerima bantuan finansial 

dari UNHCR. Bantuan datang dari komunitas Muslim, Kristen atau yang lain. Ia hanya 

menerima bantuan paket sembako pada 2020 lalu, saat bantuan sosial Covid-19 di negara 

ini dijalankan. 

"Mungkin setelah dua bulan, tiga bulan atau empat bulan kita menerima bantuan, kita 

menerima sampai 2020, sebelum itu tak ada lagi," kata Thohir, suami Hanifah. 

Sedari awal, kami sudah meminta izin untuk mewawancarai pihak istri, namun saat kami 

melempar pertanyaan, Thohir yang merespons. Hanifah, yang duduk di samping sang suami 

nampak sibuk memainkan jari-jari, sembari menundukkan kepala. 

Kehidupan mereka di Jakarta terbilang terjal, mulanya mereka tinggal di jalanan. Orang-

orang kemudian menampung dan membantunya. 

Anak ke lima Hanifah lahir di Indonesia pada 2020 lalu. Ketika itu, ia dibantu warga yang 

telah menampungnya. Zahra, nama anak itu, pertama mengeluarkan suara tangisnya di 

Puskesmas. 

"Setelah bayi lahir ada seseorang yang selama enam bulan membiayai kebutuhan ibu dan 

anak," tutur Thohir mewakili Hanifah. 

Dalam proses penantian penempatan di negara ketiga yang entah kapan, anak Hanifah 

pernah sakit dan hanya dibawa ke Puskesmas. 

"Karena tak cukup makanan baik (yang bergizi), makanya mereka sakit, terus ke 

Puskesmas," kata suami Hanifah. 

Selama hamil, menurutnya tak ada bantuan dari UNHCR. Situasi terasa sangat pelik bagi 

mereka, lantaran pengungsi di Indonesia tak diizinkan bekerja. 

Hal ini karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi Pengungsi 1951 tentang 

Status Pengungsi serta belum memiliki sistem penentuan status pengungsi. 
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Padahal menurut aturan Perpres No.125 tahun 2016, pengungsi yang berkebutuhan khusus, 

salah satunya perempuan hamil, ditempatkan di tempat darurat. 

Saat di Afghanistan, Thohir berprofesi sebagai pekerja bangunan, atau apa saja yang bisa 

membuat dapur tetap mengeluarkan aroma masakan, tanpa larangan meski sehari-hari 

yang dilihat hanya perang. 

Sementara itu, Hanifah adalah seorang ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan 

waktunya di dalam rumah. 

"Di sini tidak diizinkan untuk bekerja, tapi di Afghanistan tidak ada ketenangan saat 

bekerja," kata dia.  

Thohir lalu menegaskan,"Itulah kenapa kondisi ekonomi di sini (di Indonesia) buruk 

ketimbang di Afganistan." 

Jangankan untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya, sekadar mendapat kepastian 

tinggal di negara ketiga pun tak mereka dapatkan. 

"Terkait anak-anak kami yang sudah terlanjur di sini, kami tak punya apa-apa. Mereka 

seharusnya sekolah, tapi mereka tidak bisa pergi ke sekolah," kata Thohir lagi. 

Ia menuturkan kondisi pendidikan untuk anak-anaknya di Indonesia berbeda dengan di 

Afghanistan. Di negara yang kini dipimpin Taliban perempuan dilarang bersekolah, namun 

anak anak laki-laki masih bisa duduk di kelas. 

Thohir-Hanifah dan kelima anaknya tiba di Indonesia pada 2019. Mereka menyelundup ke 

pesawat dari Afghanistan ke India, kemudian ke Malaysia, lalu ke Indonesia. 

Jauh sebelum meninggalkan Afghanistan, hidup mereka dalam ancaman lantaran Taliban 

kerap melakukan represi atau bahkan membunuh suku Hazara. Thohir dan keluarga 

merupakan suku Hazara. 

"Kami adalah suku Hazara. Suku Hazara di Afghanistan selalu berada dalam ancaman," 

katanya. 

Namun saat mereka di Indonesia, menurut Thohir tak banyak yang dilakukan UNHCR 

berkenaan dengan kehidupan sebagian para pengungsi. Padahal sebelumnya ia berharap 

banyak. 

Mayoritas penduduk di Afghanistan beraliran Sunni, sementara suku Hazara beraliran Syiah. 

Pada 1996, Taliban mendeklarasikan perang terhadap etnis itu. Imbasnya mereka 

menghadapi penganiayaan dan penindasan yang parah. 

Thohir berharap ada masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, tapi ia dan 

keluarganya serba dalam situasi tak pasti. Mereka tak bisa memprediksi sampai kapan 

tinggal di negara pimpinan Joko Widodo ini. 
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Harapan lain, Menurut dia pemerintah Indonesia yang terkoneksi dengan UNHCR dan 

Organisasi Migran Internasional (IOM), harus bertanggung jawab kepada para pengungsi. 

"Jika mereka tak bisa melakukan di sini, ya kirim kami ke negara ketiga karena hidup mereka 

(anak-anak), masa depan anak-anak terdampak." 

Saat buah hatinya berusia 18 tahun, pikir Thohir, mereka harus sudah independen dalam 

artian mandiri. Pengungsi di negara ketiga, punya hak untuk bekerja dan belajar. 

Namun di Indonesia, mereka tak mendapat keduanya. Mereka bergantung pada donasi 

orang-orang. Thohir bertutur,"Negara harusnya melakukan sesuatu untuk para pengungsi." 

"Kami memohon kepada anda sebagai negara Islam untuk membantu para pengungsi keluar 

dari situasi ini," ujar Thohir. 

Sepanjang wawancara Thohir yang selalu merespons. Kami kemudian meminta Hanifah agar 

buka suara menyampaikan harapan. 

"Segera mungkin, kita berharap, kita bisa segera keluar dari situasi ini dan pergi ke negara 

ketiga, yang sudah hampir tiga tahun di sini, kita berharap ada hari baik untuk kami," kata 

Hanifah lirih. 

Ia berulang kali menegaskan harapannya agar Hanifah dan keluarga keluar dari Indonesia 

setelah sekian tahun dihajar ketidakpastian yang melelahkan. 

"Saya sudah sangat lelah di sini, saya betul-betul berharap bisa keluar dari sini," ucap dia 

lagi. 

Terpisah, salah satu staf UNHCR Indonesia mengaku hanya mampu memberikan bantuan 

dana bagi sekitar 1.100 hingga 1.500 dari total pengungsi yang paling rentan di Indonesia. 

"Memang tidak semua pengungsi mendapat bantuan dana finansial dari UNHCR. UNHCR 

tidak bekerja sendiri. Mungkin banyak pengungsi yang tidak mendapat bantuan dari UNHCR 

tapi mendapat dari seperti IOM," kata dia. 

IOM Indonesia sejauh ini hanya memberi perlindungan dan pelayanan kepada kurang lebih 

7.400 pengungsi dari luar negeri. 

Adapun kelompok rentan yang mendapat bantuan UNHCR yakni anak-anak di bawah 18 

tahun yang datang ke Indonesia sendiri, ibu tunggal yang memiliki dua atau tiga anak yang 

masih kecil, para lansia, orang yang memiliki kebutuhan khusus dan disabilitas. 

"Untuk mendapat bantuan dana itu, akan kita lakukan asesmen dulu. Kita lihat dulu apakah 

ada kerentanan yang mengharuskan mereka (pengungsi) mendapat bantuan dana tersebut. 

Prosesnya lumayan panjang," kata staf itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (19/1). 

Hal ini berkaitan dengan dana operasional UNHCR yang terbatas, dan tak sebesar di negara 

yang menampung lebih banyak pengungsi seperti Malaysia atau Thailand. 
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Dana yang mereka terima, klaim staf itu, kebanyakan untuk memproses suaka para 

pengungsi di Indonesia. Lembaga PBB tersebut memang fokus mencari kesempatan untuk 

memberdayakan pengungsi ketimbang memberi bantuan finansial. 

Selain berusaha memberdayakan pengungsi, UNHCR juga mengaku terus melakukan 

advokasi terkait kuota pengungsi. Pada 2020, kuota penempatan pengungsi di negara ketiga 

hanya satu persen, kemudian di tahun berikutnya bertambah meski tak signifikan, yakni 1,5 

persen 

Selama lima tahun terakhir ada sekitar 3.700 pengungsi untuk ditempatkan ke negara 

ketiga. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 2.700 yang diterima. 

Sementara itu, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, 

Achsanul Habib, mengatakan Kemlu juga terus berupaya melakukan diplomasi ke negara-

negara yang menandatangani Konvensi Wina untuk memperbesar kuota penerimaan 

pengungsi dan meneguhkan komitmen mereka. 

"Tentu hal diplomasi terus kita lakukan ketemu Amerika Serikat, ketemu Uni Eropa,saya 

sendiri. Bu Menlu (Menteri Luar Negeri) dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan 

tuh agar komitmen selalu ditingkatkan ya," kata Achsanul saat dihubungi 

CNNIndonesia.com, Rabu (12/1). 

Saat ditanya mengenai respons pemerintah terkait permintaan pengungsi, Achsanul berkata 

sebetulnya tidak ada kewajiban bagi Indonesia menangani pengungsi, sebab tak meratifikasi 

kesepakatan 1951 itu. 

"Legal basisnya (dasar hukum) enggak ada. Karena penanganan pengungsi itu menjadi legal 

basis apabila kita terikat oleh Undang-undang dan Hukum Internasional, secara spesifik 

dalam hal ini kan Konvensi 1951," tutur Achsanul. 

Dengan demikian, lanjut Achsanul, tidak ada kewajiban pemerintah Indonesia atas hal 

tersebut. Sejauh ini yang dilakukan pemerintah atas dasar kemanusiaan. 

Para pengungsi datang ke Indonesia dalam situasi yang sulit, selanjutnya pemerintah 

menerima berdasarkan kemanusiaan. 

"Kita pastikan mereka selamat. Kan mereka selamat, hak yang paling mendasar hak 

hidupnya kita penuhi," ucap dia lagi. 

 

Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, masalah yang dihadapi 

para pengungsi merupakan masalah kemanusiaan dan membutuhkan penanganan yang 

serius dan kerja sama antar negara, demikian menurut Direktur Eksekutif Amnesty 

Internasional Usman Hamid. 

Ia merujuk pada Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang 

untuk mencari suaka di negara lain untuk menghindari persekusi. Pasal 11 Kovenan 
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Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin hak setiap orang 

untuk mendapatkan standar penghidupan yang layak. 

Kemudian Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 

menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan yang dapat 

dicapai, baik jasmani maupun rohani. 

Indonesia telah meratifikasi kovenan itu pada September 2005, sehingga perlu melakukan 

perhatian medis untuk semua di kondisi sakit.  

"Ketidakpastian berkepanjangan yang dialami oleh pengungsi Afghanistan tak bisa dibiarkan 

terus menerus. Penderitaan yang mereka alami di negara asal berlanjut dengan masalah-

masalah yang mereka alami di Indonesia," kata Usman dalam pernyataan tertulis, 

menanggapi aksi para pengungsi di Jakarta, Rabu (19/1). 

Ia lantas mendesak pemerintah Indonesia untuk mendengar keluhan para pengungsi. 

Usman terus melanjutkan, "Pemerintah juga harus memastikan hak-hak pengungsi untuk 

penghidupan yang layak terpenuhi, termasuk diantaranya hak atas kesehatan dan 

pendidikan." 

Di Indonesia, meski Hanifah saban hari dihinggapi kecemasan, ia tak bersedia kembali ke 

Afghanistan. 

"Jika ada perdamaian di Afghanistan, kami tidak akan datang ke sini," tutur Hanifah. 
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Syahriani Siregar 
Pontianak Post 

Mengikuti pelatihan dan fellowship AJI-ICRC ini memberi saya banyak wawasan baru. Bisa 

memahami lebih dalam tentang ICRC, organisasi internasional yang bergerak di bidang 

kemanusiaan, sementara dari sisi jurnalistik saya diberi ilmu baru bagaimana meliput saat 

terjadi konflik ataupun bencana alam. 

Setelah pelatihan, saya turun ke lapangan untuk mengangkat sepenggal cerita dari Kota 

Khatulistiwa. Kisah dari para anggota Komunitas Rhesus Negatif Indonesia di Kalbar, yaitu 

orang-orang yang memiliki darah langka di dunia. Selama liputan saya berjumpa dengan 

orang-orang luar biasa yang dengan tulus menolong dan menyelamatkan nyawa orang lain. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan berharga ini, pihak ICRC 

maupun AJI Indonesia terutama para mentor atas bimbingannya. Saya bersyukur telah 

terpilih dan sangat menikmati setiap prosesnya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap 

semangat berkarya. Salam. 

 



Kisah Para Pemilik Darah Langka, Sempat Koma 

hingga Jadi Penyelamat Sesama 

 

MENOLONG SESAMA: Rita dan putranya saat mendonorkan darah di PMI Kota Pontianak. (RNI Kalbar For 

Pontianak Post) 

ari ini menolong, mungkin besok yang akan ditolong. Begitu mereka meyakininya. 

Putus asa hingga bahagia tiada tara pernah dirasa beberapa anggota Komunitas 

Rhesus Negatif (RNI) Kalbar, para pemilik darah langka di dunia. 

Syahriani Siregar, Pontianak 

Rita Setianingsih terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit dan sempat meregang nyawa. 

Ia mengalami pendarahan hebat pasca keguguran anak ketiga. Kejadian itu sudah 18 tahun 

berlalu namun masih terbayang jelas di ingatannya. Kala itu pertama kali ia mengetahui 

bahwa golongan darahnya rhesus negatif, yang langka di dunia. 

Darah tak berhenti mengucur semalaman. Pembalut sudah tak mampu lagi menahan. 

Disekanya dengan handuk kecil berkali-kali, tempat tidur sudah berlumur darah. Sang suami 

segera melarikannya ke RS Antonius Pontianak. 

Rita harus menerima kabar bahwa ia kehilangan janin yang sedang dikandungnya, 

kehamilan yang ternyata belum disadarinya. Rita lemas karena kekurangan banyak darah. 

Ternyata hemoglobin (Hb)-nya tercatat 6 g/dL dan butuh banyak tranfusi darah. 

H 
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Rita diberi tahu bahwa golongan darahnya A rhesus negatif. Kaget bukan main. Seketika itu 

ia teringat akan kakak kandungnya yang pernah mengalami kecelakaan. Saat itu Rita masih 

duduk di bangku SD. Kakaknya yang baru lulus SMA memiliki golongan darah O negatif harus 

dioperasi dan butuh banyak darah. Sayang, karena sulit mendapatkan donor darah rhesus 

negatif, kakak Rita meninggal dunia. Rita takut hal serupa akan menimpa dirinya. Sedih dan 

cemas bercampur aduk. 

“Waktu itu saya teringat kejadian yang menimpa kakak dan saya takut akan seperti itu. Saya 

pasrah dan sudah merasa akan mati saja,” kenang Rita. 

Hb Rita semakin turun ke angka 3 g/dL dan belum mendapat donor darah sekantong pun. 

Rita tak sadarkan diri. Ia dipindahkan ke ruang ICU. 

“Berdasarkan cerita keluarga, waktu itu saya sudah pucat dan kaku sekali. Kalau kata orang 

sini sudah seperti ‘gedebog pisang’. Tubuh saya juga sudah menolak untuk diinfus,” jelas 

perempuan 52 tahun ini. 

Sekuat tenaga dilakukan keluarga untuk mencari darah di mana pun. Mulai dari PMI, kantor 

kejaksaan di seluruh Kalbar tempat suaminya bekerja, Sekolah Polisi Negara (SPN) hingga 

memasang pengumuman di Radio Suara Kejayaan FM Jakarta. 

“Dengan izin Tuhan saya mendapat 4 kantong darah, 1 kantong dari kakak kandung, 1 

kantong dari seorang ibu di Jakarta dan 2 kantong dari seorang Belanda di Sintang. Saya 

akhirnya melewati masa kritis,” ungkap perempuan kelahiran Tangerang, 28 Februari 1969. 

Bagi orang Asia, rhesus negatif memang dikenal dengan sebutan ‘darah orang bule’ karena 

yang memiliki darah ini kebanyakan orang Eropa maupun Amerika. Dari penduduk dunia, 15 

persen memiliki rhesus negatif, 14 persen dimiliki orang Eropa dan Amerika sementara 

hanya 1 persen dimiliki orang Asia. 

Tujuh tahun berlalu, Rita ingin bersilaturahmi ke pendonornya yaitu seorang ibu yang ada di 

Jakarta. Namun ia hanya bertemu sang anak karena ibu tersebut telah meninggal dunia. 

Kemudian si anak memberitahukan keberadaan komunitas Rhesus Negatif Indonesia (RNI) di 

mana ibunya juga tergabung. Sejak saat itu Rita kenal dengan komunitas RNI (RNI Pusat) dan 

bergabung pada tahun 2011. Aktif di Facebook RNI, Rita pun akhirnya mengenal Tet Lie, 

Koordinator Wilayah RNI Kalimantan Barat yang dibentuk pada tahun 2014. 

Komunitas Rhesus Negatif Indonesia (RNI) merupakan komunitas non profit. Di Kalbar, RNI 

dikomandani oleh Tet Lie (40), komunitas ini aktif mengedukasi dan mendonorkan darahnya 

bagi mereka yang membutuhkan darah rhesus negatif di Pontianak maupun daerah lainnya. 
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KOORDINATOR: Tet Lie, Koordinator Wilayah RNI Kalbar. (RNI Kalbar For Pontianak Post) 

Bermula karena kewalahan saat persiapan lahiran anak keduanya dengan operasi sesar. 

Dokter meminta Tet Lie mempersiapkan darah untuk istrinya. Sejak saat itu ia baru tahu 

bahwa golongan darah sang istri adalah O negatif. Ia mencari ke PMI namun tidak ada. Tet 

Lie semakin resah. Namun akhirnya dokter bisa mengatasi operasi tersebut tanpa tambahan 

donor darah. Tet Lie kembali lega. 

“Dalam menunggu saya bingung, apa karena sakit? Istri saya Tionghoa tulen tapi kenapa 

berdarah bule? Jadi orang tua kandung istri saya siapa? Tidak mungkin hanya istri saya 
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sendiri di dunia ini yang memiliki rhesus negatif? Intinya saya belum paham kenapa istri saya 

rhesusnya negatif?” kenangnya. 

Banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk dalam kepala Tet Lie, rasanya ingin segera 

dituntaskannya. 

“Saya sudah seperti MLM, setiap ketemu orang saya tanya golongan darah dan rhesusnya 

karena penasaran,” ujar Tet Lie terkekeh. 

Sadar akan langkanya golongan darah tersebut di Pontianak sementara istrinya bisa 

sewaktu-waktu butuh darah, Tet Lie mencari keberadaan para pemilik rhesus negatif lainnya 

lewat Facebook. Sampailah ia menemukan komunitas RNI yang kemudian bergabung dan 

berinisiatif untuk menjadi koordinator di wilayah Kalbar. 

“Dari Facebook dan PMI saya ketemu satu-satu orang yang memiliki rhesus negatif di Kalbar. 

Hingga sekarang sudah ada sekitar 70 orang yang bergabung di komunitas,” jelas pria 

kelahiran Singkawang, 21 Januari 1981 ini. 

Berbagai edukasi tentang rhesus negatif disampaikan Tet Lie ke komunitas dan masyarakat 

yang membutuhkan. Dari dahulu yang seorang diri sebar informasi lewat pamflet, kini sudah 

ada puluhan orang yang bergerak. Arus informasi juga sudah cepat dengan adanya media 

sosial. Tet Lie juga aktif memberi motivasi kepada para anggota untuk donor darah. Dari 

yang dulunya takut jarum suntik hingga kini berani dan antusias jadi pendonor.   

 

SOSIALISASI: Komunitas RNI Kalbar giat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang rhesus negatif kepada 

masyarakat. (RNI Kalbar For Pontianak Post) 
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“Tidak setiap hari ada permintaan darah rhesus negatif. Terakhir di pertengahan Desember 

dan sudah terpenuhi. Belakangan ini memang semakin banyak ketimbang dulu karena sudah 

terbantu dengan adanya media sosial dan broadcast pesan jadi banyak pintu informasinya,” 

lanjutnya. 

Begitu ada permintaan donor darah yang masuk kepadanya, Tet Lie bertanya dulu kepada 

keluarga pasien mengenai sakit dan urgensinya. Begitu juga jika PMI menghubunginya. 

“Kalau tidak terlalu urgen kami coba pendonor baru. Kalau sangat urgen saya langsung 

hubungi yang siaga bisa datang. Saya hafal para pendonor aktif karena harus disiapkan 

untuk hal terdesak. Golongan darah ini langka jadi harus ada antisipasi,” ungkap Tet Lie. 

Kepada yang membutuhkan, Tet Lie selalu bilang tidak bisa menjanjikan seratus persen akan 

ada darah. Namun ia akan membantu semaksimal mungkin karena semua atas kuasa Tuhan. 

Ia hanya memfasilitasi dan menjadi penyambung kepada pendonor. Terkadang pendonor 

terkendala karena tidak memenuhi syarat setelah melakukan prosedur pemeriksaan seperti 

tekanan darah, hemoglobin dan lain sebagainya. 

Diakuinya antusias anggota untuk mendonor sangat tinggi terutama yang ada di daerah, 

bahkan rela menempuh perjalanan darat beberapa jam agar bisa mendonorkan darahnya. 

“Para pemilik anggota selalu berpikir kalau bukan sesama mereka yang menolong siapa lagi. 

Hari ini mereka menolong, mungkin suatu saat mereka akan ditolong,” sambung Tet Lie. 

 

KOPDAR: Beberapa anggota komunitas RNI Kalbar saat sedang kumpul bersama. (RNI Kalbar For Pontianak 

Post) 
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Ada kebahagiaan tersendiri bisa menolong orang lain bagi Tet Lie. “Nggak usah jauh-jauh, 

kalau kita ke PMI ada lihat yang murung mencari darah untuk keluarganya namun setelah 

mendapat darah senyumnya lebar, kita juga ikut bahagia,” ujarnya. 

Hal senada dirasakan Aisyah (55), salah satu anggota RNI Kalbar yang sering mendonorkan 

darahnya. Perempuan berdarah Arab ini awalnya kaget bukan kepalang saat ia tahu 

memiliki darah rhesus negatif. Ia terheran-heran karena garis keturunannya ke atas sampai 

nenek moyangnya berdarah Arab.  

Perempuan yang sudah aktif donor sejak usia 33 tahun ini justru baru tahu memiliki darah O 

negatif di tahun 2015. Rhesus negatif bisa mendonorkan darahnya kepada rhesus positif, 

namun tidak bisa sebaliknya. Karena langka, seorang rhesus negatif tidak dianjurkan untuk 

donor rutin karena antisipasi jika ada rhesus negatif lainnya yang benar-benar 

membutuhkan. Mengingat jarak sekali donor harus 2 bulan. 

 

DONOR: Aisyah, salah satu anggota komunitas Rhesus Negatif Indonesia (RNI) Kalbar yang aktif mendonorkan 

darahnya di PMI Kota Pontianak. (RNI Kalbar For Pontianak Post) 
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Salah satu kisah heroik Aisyah adalah kejadian di tahun 2017. Saat itu Aisyah sedang 

berjualan pakaian di Pasar Tengah. Ia tiba-tiba menerima telepon dari Tet Lie bahwa ada 

warga Sanggau yang sangat membutuhkan darah. 

Tanpa pikir panjang ia segera menutup lapak pakaiannya. Karena tidak bisa naik motor, 

Aisyah berinisiatif mencarter (menyewa) oplet di dekat tempatnya berjualan. Oplet 

berwarna abu-abu itu mengepot dengan cepat ke PMI Kota Pontianak. Akhirnya satu 

kantong darah berhasil didonorkannya untuk pasien di Sanggau. Foto oplet bersejarah itu 

pun diabadikannya kepada Tet Lie.  

“Kebahagiaan yang tidak tahu bagaimana bisa saya jelaskan. Saya nggak bisa menolong 

orang dengan uang, maka saya menolong dengan darah saya,” ujar Aisyah tulus. 

Perempuan kelahiran 5 Juli 1966 ini juga pernah mendonorkan darahnya untuk seorang bayi 

yang baru lahir dan memiliki kelainan jantung. Entah sudah berapa kali Aisyah mendonorkan 

darahnya karena ia sendiri pun tak menghitungnya. 

 

PENUH MAKNA: Oplet bersejarah yang mengantar Aisyah ke PMI Kota Pontianak untuk donor darah. (RNI 

Kalbar For Pontianak Post) 

Begitu juga dengan Rita. Setelah kejadian yang dialaminya, Rita sangat peduli jika ada yang 

membutuhkan darah rhesus negatif. Setelah anak-anaknya tumbuh besar kini, Rita 
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mengedukasi mereka untuk bisa berguna bagi orang lain lewat sekantong bahkan setetes 

darah sekalipun. Rita beserta anak-anaknya yang juga memiliki golongan darah rhesus 

negatif sudah lama menjadi pendonor aktif. 

Rhesus Negatif 

Kepala Bagian Pelayanan Darah UDD PMI Kota Pontianak, Silvia, S.K.M, mengatakan faktor 

yang menyebabkan seseorang memiliki darah dengan golongan rhesus negatif adalah faktor 

genetika yang diturunkan dari kedua orang tua. 

Banyak orang mengira bahwa golongan darah rhesus negatif hanya dimiliki oleh orang bule. 

Padahal bisa saja terjadi kepada semua manusia karena tidak semua orang tahu detail 

sejarah orang tuanya atau keturunannya ke atas. Mungkin saja salah satu atau bahkan 

kedua orang tuanya hanya membawa gen resesif rhesus negatif. 

“Golongan darah ditentukan oleh antigen yang ada di permukaan sel darah merah. 

Dikatakan rhesus positif apabila pada sel darah merahnya ditemukan antigen rhesus 

(antigen D). Dikatakan rhesus negatif apabila pada sel darah merahnya tidak ditemukan 

antigen rhesus (antigen D)” jelas Silvia. 

Silvia mengatakan prosedur donor darah untuk pendonor rhesus positif dan negatif tidak 

ada perbedaan. Sebelum donor, pendonor melewati tahap seleksi terlebih dahulu seperti 

pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, Hb dan lainnya sesuai prosedur donor yang 

berlaku. 

Permintaan dan Pemenuhan Darah Rhesus Negatif 

Tahun Permintaan 

Darah Pertahun 

Permintaan Darah 

Rhesus Negatif 

Permintaan Darah Rhesus 

Negatif Terpenuhi 

2019 36.544 22 (0,027%) 9 (40,9%) 

2020 25.122 59 (0,23%) 41 (69,4%) 

2021 (sampai 

November) 35.825 33 (0,092%) 22 (66,6%) 

*Sumber: PMI Kota Pontianak 
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“Waktu berdonor orang dengan rhesus negatif sama dengan orang yang memiliki golongan 

darah rhesus positif yaitu 8 minggu, namun karena darah rhesus negatif langka maka 

biasanya hanya berdonor saat diperlukan saja,” lanjutnya. 

Kerja sama PMI dengan komunitas RNI Kalbar juga baik selama ini. Apabila stok darah  tidak 

tersedia, PMI bisa menghubungi komunitas melalui koordinatornya. 

“Permintaan rhesus negatif ke UDD PMI Kota Pontianak yang paling banyak adalah pasien 

dari bagian penyakit dalam,” ujar Silvia. 

Dikarenakan golongan darah langka, Silvia menganjurkan kepada pemilik darah rhesus 

negatif untuk lebih waspada dalam menjaga diri dan mempersiapkan diri jika terjadi 

kecelakaan, sakit, menjalani operasi atau pada masa kehamilan.  

Pentingnya Suntik RhoGam untuk Ibu Hamil 

Dulu orang berasumsi perempuan yang memiliki rhesus negatif susah punya anak atau 

mungkin hanya bisa memiliki satu anak saja. Perempuan yang memiliki rhesus negatif 

memiliki risiko kehamilan yang bisa membahayakan janinnya. 

“Ketika seorang ibu yang memiliki rhesus negatif mengandung bayi yang memiliki rhesus 

positif, pada kehamilan anak pertama ketidakcocokan rhesus ini biasanya tidak berpengaruh 

pada bayi karena tubuh ibu belum membentuk antibodi terhadap faktor rhesus. Antibodi 

biasanya baru diproduksi jika darah ibu bercampur dengan darah bayi. Misalnya saat 

melahirkan, keguguran, pendarahan atau trauma pada perut selama kehamilan,” jelas Silvia. 

Silvia melanjutkan, jika antibodi rhesus sudah terbentuk maka masalah dapat terjadi pada 

kehamilan kedua dan selanjutnya. Apabila pada kehamilan kedua ibu mengandung janin 

dengan rhesus positif lagi maka antibodi yang telah terbentuk tersebut bisa masuk melalui 

plasenta ke aliran darah bayi dan merusak sel darah merah bayi, sehingga terjadilah anemia 

hemolitik pada bayi. 

Oleh karena itu, pada ibu hamil yang memiliki rhesus negatif biasanya diberi suntik RhoGam 

(Rhogama Globulin/Rh Immunoglobulin) selama masa kehamilan. 

“Fungsi dari suntikan RhoGam adalah sebagai tindakan pencegahan agar tidak terbentuknya 

zat antirhesus pada masa kehamilan. RhoGam disuntikkan pada usia kehamilan 28 minggu 

dan saat persalinan,” lanjutnya. 

Sebagai seorang ibu yang memiliki rhesus negatif, Rita pernah memperjuangkan anaknya 

walau dengan risiko tinggi. Setahun setelah keguguran pertama, Rita kembali hamil anak 

keempat. Namun janinnya tak berkembang dan mengalami keguguran untuk kedua kalinya. 

Dokter sempat memarahi dan melarangnya hamil lagi karena bisa membahayakan janin dan 

dirinya. 
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Namun keinginan Rita untuk memiliki anak perempuan lebih besar daripada memikirkan 

risiko yang akan dihadapinya. Enam bulan kemudian Rita kembali mengandung. Ironisnya 

setiap ia datang konsultasi, dokter selalu mengeluh hingga melemahkan mentalnya. 

Rita memilih untuk mengganti konsultasi ke dokter lain. Akhirnya ia mendapatkan dokter 

yang cocok, yang bisa memotivasinya hingga akhir persalinan. Ia mendapatkan suntik 

RhoGam tiga kali selama masa kehamilan. 

“Saat persalinan saya sudah lebih siap karena pengalaman sebelumnya. Pendonor darah 

sudah siap jika diperlukan, dokternya tenang jadinya saya juga tenang,” ujar Rita. 

Dengan kesabarannya akhirnya Rita dianugerahi seorang putri yang sangat diidamkannya. 

Rita percaya bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang dilaluinya. Seperti Tet 

Lie yang harus menerima kenyataan bahwa istrinya juga pernah mengalami keguguran tiga 

kali sebelum melahirkan anak pertama. Kini Tet Lie dan sang istri bahagia dengan memiliki 

tiga buah hati. 

 

KELUARGA: Rita beserta suami dan putera-puterinya. Ketiga buah hati Rita yang memiliki golongan darah 

rhesus negatif kini juga aktif menjadi pendonor. (Rita For Pontianak Post) 

“Jika sering terjadi keguguran di masa kehamilan, saya menyarankan para ibu sebaiknya 

untuk memeriksa rhesusnya. Jika ternyata negatif bisa diantisipasi dengan suntik RhoGam,” 

ujar Rita. 

Menurut Rita yang penting adalah usaha, doa dan tidak lelah untuk menolong orang lain. 

“Hari ini kita menolong, besok bisa jadi kita yang ditolong dan yang pasti Tuhan akan selalu 

menolong kita,” tutup Rita.** 
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lahir 1994 di Jakarta. Meliput isu nasional sebagai reporter dan penulis di Tirto sejak 2016. 

Tertarik menggeluti soal isu-isu kemanusiaan, politik, dan sosial-budaya. Lulusan UMN 2017. 

Pelatihan dari AJI-ICRC menambah wawasan tentang hukum-hukum humaniter yang selama 

ini saya masih jarang temukan dalam liputan sehari-hari. Kelas-kelas itu juga berguna untuk 

memahami bagaimana posisi ICRC termasuk juga Palang Merah dalam kasus perang, 

bencana, dan semacamnya. Yang paling penting bahwa terkadang perlu pendekatan khusus 

juga agar ICRC dan PMI bisa masuk dalam suatu konflik dan membantu korban-korban 

perselisihan sipil dengan negara, seperti di Papua. 

Dengan pelatihan ini, AJI dan ICRC juga telah memberikan kesempatan saya untuk 

menuntaskan satu tulisan tentang Ahmadiyah yang masih terbelit masalah kemanusiaan. 

Kepercayaan yang sudah lebih dari 10 tahun lamanya dianggap sebagai aliran sesat. Dengan 

tulisan itu, saya berharap setidaknya bisa membantu JAI agar dipahami oleh masyarakat 

Indonesia dan menambah rasa toleransi kepada mereka. Tahun ke tahun situasi mereka 

masih sama, dan semoga secepatnya kondisi itu bisa berubah, setidaknya mereka bisa 

melakukan ibadah dengan tenang. 

  



Jemaat Ahmadiyah:  

"Kami seperti Mayat, Enggak Ada Rasa Lagi" 

 

 

endela rumah Yuspiar Lukas bolong selama satu tahun. Kacanya pecah dirusak. Pun 

dengan pohon-pohon yang ia tanam. Jalan menuju rumah sering kali dihalangi kayu-

kayu besar. Itu semua risiko yang harus ditanggung hanya karena ia penganut 

Ahmadiyah, seorang ahmadi. 

Saat pertama kali tinggal di Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat, seberang Masjid Al-Hidayah 

pada 2002, Yus (56), panggilan akrabnya, tidak berniat sama sekali bergabung dengan 

Ahmadiyah. Ia menganggap dirinya adalah bagian dari kaum nahdiyin yang cukup rajin 

beribadah. Pencerahan, panggilan, atau apa pun itu yang membuatnya percaya datang pada 

tahun yang sama. Cukup satu kali pertemuan resmi, dia mulai tertarik dengan Ahmadiyah. 

Perjumpaan Yus dengan anggota Ahmadiyah pun tidak disengaja. Ketika berteduh karena 

hujan deras di seberang masjid, seorang ahmadi menghampiri dan mengajaknya bicara 

tentang topik-topik rumah tangga. Ketika hujan reda, Yus diajak bertemu kembali, salat di 

masjid. Janji itu dia penuhi tiga minggu kemudian. 

Setelah bersemuka dengan beberapa orang Ahmadiyah dan merasa tenang mendengar doa 

serta pengajian mereka, Yus memutuskan untuk masuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). 

Tidak lama setelah itu, Yus bahkan rela memutuskan untuk tidak mengambil dua pekerjaan 

yang datang hanya agar bisa ikut Jalsah Salanah, acara kumpul-kumpul tahunan JAI. 

J 
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Yus ingat betul bagaimana dia begitu senang mengikuti acara tersebut dan membawa 

selebaran dari lokasi untuk dibagikan di Depok. 

“Ini Islam yang sesungguhnya, harus saya sebarkan,” pikirnya kala itu. 

Dia lantas membagikan ke rekan-rekannya. Namun selebaran itu berakhir sebagai pembatas 

antara aspal dan sepatu, bahkan menjadi alas untuk bermain gaple. Yus tentu tidak suka, 

tapi setidaknya waktu itu dia beruntung karena rekannya tidak melakukan intimidasi apa 

pun. 

Tahun-tahun setelahnya tidaklah seramah itu. Banyak warga sekitar jadi tidak senang 

dengan kehadiran Yus dan keluarga. Beberapa kali bahkan ketua RT setempat datang dan 

mengomel tentang status Yus dan keluarga sebagai JAI. 

Sang istri yang lebih sering menanggung kekesalan warga sebab Yus kerap tidak ada di 

rumah. Yang paling parah biasanya terjadi ketika bulan puasa. Pohon-pohon yang ia tanam 

ditebang; kaca rumahnya dihancurkan. Yus memilih diam tidak melawan. 

“Saya ingat ada poin *dalam baiat+ kita harus mendahulukan agama daripada dunia. Saya 

yakin ini hanya ujian dari Allah SWT,” Yus menjelaskan alasannya bersikap pasif kepada 

Tirto. 

Nasib serupa menimpa Maim, remaja yang tahun ini duduk di bangku SMA. Yanto, orang tua 

Maim, mengatakan anaknya dulu kerap menjadi bahan olok-olok hanya karena serang 

ahmadi. Sebelum masuk sekolah, Yanto telah memberi tahu kepala sekolah bahwa anaknya 

adalah penganut Ahmadiyah. 

Alasannya bukan takut didiskriminasi, melainkan menjaga keimanan sang anak. Apabila salat 

Jumat, Yanto minta tolong agar anaknya diperbolehkan pulang lebih cepat karena memang 

pemahaman keislamannya berbeda dengan Islam di sekolah. Kepala sekolah tidak masalah. 

Pun dengan teman sebaya yang semuanya toleran. 

Masalah justru datang dari guru agama. Di kelas, Maim kerap disindir sebagai penganut 

aliran sesat. Kesal, tapi Maim tak dapat berbuat banyak. “Ketika sudah begitu, biasanya dia 

keluar kelas,” kata Yanto kepada Tirto. 

Di luar dua contoh kasus di atas, kita kerap mendengar hal-hal serupa--perlakuan 

diskriminatif terhadap pemeluk Ahmadiyah di Indonesia--misalnya kasus di Sintang yang 

mencuat September tahun lalu. Kemudian ada pula kasus penyegelan masjid di Depok yang 

ramai dibicarakan Oktober lalu. 

Jika melewati Jalan Raya Muchtar, Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat, kita akan 

melihat satu masjid yang lebih mirip rumah tanpa penghuni dengan pagar ditutup rapat dan 

di halaman berisi puing-puing bekas bangunan. Tempat mengajinya disambi jadi lapangan 
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bulu tangkis dan tepat di bagian tengah satu pelang berdiri dengan tulisan besar: KEGIATAN 

INI DISEGEL. 

Namanya Masjid Al-Hidayah. Beda dengan masjid lain, Al-Hidayah terbiasa sepi jemaah, 

apalagi saat pandemi. Hanya pada saat salat Jumat-lah masjid ramai. Masjid yang awalnya 

hanya dihuni oleh seorang mubalig dan marbut bisa dipadati 30 hingga 40 orang. Pada 22 

Oktober 2021, jemaah bahkan lebih ramai dari biasanya, sampai sekitar 60-70 orang. Salat 

Jumat berlangsung seperti biasa. 

Namun, ketika jemaah hendak pulang, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan-teriakan 

dari luar. Massa berkerumun di depan pintu masjid. Ketika itu ternyata Pemerintah Kota 

Depok mau menyegel ulang masjid sebab papan tanda segel yang dipasang pada 2017 

dianggap sudah usang dan tulisannya sulit dibaca. 

Sehari sebelumnya, Satpol PP Kota Depok sudah datang menemui mubalig JAI Kota Depok 

yang telah bertugas sejak 2018, Abdul Hafidz, untuk menyampaikan rencana pemasangan 

segel baru. 

Ditemui Tirto pada Minggu 2 Januari lalu, Abdul mengaku pertemuan itu berlangsung sangat 

kondusif, apalagi kebetulan petugas yang datang berasal dari Jawa Timur, tempatnya 

sempat lama bertugas. Abdul hanya bisa menerima rencana itu karena kegiatan JAI memang 

masih dilarang. Dia tidak mempermasalahkan sama sekali. Namun tetap saja kerumunan 

massa pada hari itu membuatnya kaget. 

“Okelah kita fair-fair aja. Oke. Apa susahnya, sih, bongkar segel yang baru, dicat yang baru. 

Ya udah, kita santai aja,” kata Abdul. “Tapi besoknya datang bawa massa jadi ramai gitu.” 

Abdul mengenyam pendidikan JAI di daerah Parung. Dia kemudian ditugaskan di daerah 

Jawa Timur seperti Madiun, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan. Di sana, meski umat 

Islamnya terbilang salah satu yang terbanyak di Indonesia, Abdul mengaku penolakan 

terhadap JAI lebih sedikit dibanding di Depok. 

Dia bahkan mengatakan “mendapat surga dunia” jika ditugaskan ke tempat-tempat yang 

jauh dari banyak penolakan dan kemungkinan intimidasi dan kekerasan. Ketika ditugaskan di 

Depok menggantikan Farid Mahmud Ahmad yang dipindahkan ke daerah pelosok, Abdul 

sebenarnya juga sudah tahu bahwa daerah ini termasuk “zona rawan”. 

Selain karena masjid sudah disegel sejak 2017, penolakan masyarakat masih terasa. Selain 

itu, Masjid Al-Hidayah yang berdiri pada 1990-an itu menurutnya memang tergolong besar 

yang memiliki jemaat mencapai 500 orang. Angka itu terbilang tinggi dan tentunya juga 

mendapat risiko penolakan setimpal dari sekitar. Kendati diintimidasi massa pada 22 

Oktober, Abdul meyakinkan jemaah tidak menyerang balik atau memicu keributan. Abdul 

khawatir terhadap mereka sekaligus barang-barang masjid. 
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Jika pun akhirnya massa menyerang dan membahayakan nyawa, dia menganggap itu adalah 

takdir. Abdul mengaku “sudah mewakafkan” hidupnya kepada Allah. Apa pun yang terjadi, 

dia percaya iman tidak akan mengkhianatinya. 

“Jadi kami ini ibaratnya sudah seperti mayat,” ucap Abdul sembari tertawa kecil. “Mayat, 

kan, ditendang, dipukul udah enggak ada rasa lagi. Saya, dan kami sekeluarga, sudah 

memutuskan seperti itu.” 

Bualan tentang Toleransi 

Pada 2008, keluar Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 

Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor 1999 Tahun 2008 

tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. 

Peraturan ini intinya melarang JAI untuk menyebarkan ajaran mereka. Sejak saat itu 

kehidupan JAI kian tersingkir. Di berbagai daerah mulai muncul aturan serupa yang makin 

menyudutkan para penganut Ahmadiyah. Dari awalnya hanya dilarang menyebarkan ajaran 

hingga menutup paksa masjid. 

Di Depok, Masjid Al-Hidayah jadi sasaran massa setelah Pemkot Depok menerbitkan 

Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2011, disusul Surat Perintah Wali Kota Depok Nomor 

300/130 1-SatPolPP pada 22 Februari 2017. 

Sejak itu masjid mereka mulai dipasangi pelang segel. Ketika itu Komnas HAM mengeluarkan 

tegurkan kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris bahwa apa yang ia lakukan itu keliru. 

Masjid itu sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai rumah tinggal dan tempat 

ibadah sejak 2007. 

Bagi Komnas HAM, penyegelan itu merupakan “tindakan semena-mena.” Tapi surat teguran 

itu tak digubris. Idris beralasan bahwa penyegelan adalah upaya pengawasan. 

Setelah segel baru dipasang pada 2021, JAI juga masih belum bisa tenang sebab hampir 

setiap Jumat ada saja anggota Satpol PP yang datang untuk mengawasi aktivitas di masjid 

tersebut. Dalam riset Setara Institute tahun 2020, JAI termasuk lima besar korban 

pelanggaran kebebasan beragama. 

Pada riset tahun yang sama, Setara menemukan bahwa Depok termasuk salah satu kota 

dengan nilai toleransi terburuk. Dari 94 kota yang diriset, Depok berada di peringkat 92. Jika 

lebih spesifik kepada indikator banyaknya pelanggaran kebebasan beragama, Depok 

bertengger di peringkat 86. 

Dua tahun sebelumnya Setara Institute mengeluarkan riset yang hasilnya serupa. Ketika itu 

Wali Kota Mohammad Idris tidak percaya. “Siapa bilang? Coba buktikan. Kota Depok ini kota 
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paling toleran dan ini sudah dibuktikan pakar-pakar Universitas Indonesia, survei, dan 

peneliti. Depok itu malah lebih toleran dibanding Jakarta.” 

Dalam survei Setara Institute, Depok memang lebih unggul dari Jakarta, tapi hanya satu 

tingkat saja. Warga memang tidak melulu mengganggu. Namun, kata Ketua RT 03 Iman 

Munaji, pemimpin wilayah tempat Masjid Al-Hidayah berada, “bukannya kami setuju juga.” 

“Selama dia enggak ganggu kami, ya, kami begini-begini saja. Selama ini memang tidak ada 

ajakan juga dari mereka untuk harus masuk Ahmadiyah. Jadi, ya, kami tenang-tenang saja,” 

katanya kepada Tirto. 

Namun Iman mengakui bahwa memang ada warga yang aktif menyuarakan penolakan 

terhadap Ahmadiyah. Biasanya mereka menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah di 

masjid dan tidak pernah menjurus menganjurkan kekerasan. 

“Protes-protes itu biasa memang dari tokoh masyarakat, dari para ulama setempat,” 

ucapnya. “Dan sebenarnya protes itu lebih ke arah pengawasan saja.” 

Abdul Hafidz mengonfirmasi pernyataan Iman. Abdul mengatakan lebih banyak warga 

sekitar masjid yang menghargai perbedaan kepercayaan. Warga setempat tidak antipati 

dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan kaum ahmadi. 

Karena itu dia yakin mereka yang datang untuk meramaikan penyegelan pada 22 Oktober 

sebenarnya dari luar. “Kami bukan anak SD kemarin sore. Pola-polanya sama dari dulu,” 

kata Abdul. Ia juga menduga mereka dimobilisasi oleh individu atau kelompok tertentu. 

“Saya enggak tahu itu dimobilisasi siapa. Cuma faktanya berbarengan, pulangnya juga 

bareng.” 

Hal-hal seperti ini pada akhirnya menurunkan ekspektasinya. Bukan lagi bisa menyebarkan 

ajaran, namun sekadar menjalankan kepercayaan secara tertutup dengan tenang. 

Sejak keluarnya SKB 3 Menteri, presiden telah berganti berkali-kali. Pada periode pertama 

pemerintahan Joko Widodo, 2014-2019, tidak banyak yang berubah meski ia disebut-sebut 

pluralis. Kemudian, pada periode kedua, Jokowi menggaet Ma’ruf Amin untuk menjadi wakil 

presiden. Ma’ruf sebelumnya menjabat Ketua Komisi Fatwa MUI yang mengeluarkan fatwa 

pelarangan Ahmadiyah. 

Dalam situasi seperti itu wajar jika Abdul belum melihat titik terang agar Ahmadiyah bisa 

bebas berkeyakinan tanpa harus merasa tertekan. Tapi justru karena itu pula Abdul 

mengaku toleransi mereka bagus. 

“Yang harusnya diajarkan itu orang-orang yang menolak Ahmadiyah itu, warga-warga yang 

konservatif atau fanatik dan mengafirkan orang,” ucapnya, “coba sekali-kali [ke] Manado 

dan jadi minoritas di sana. Pasti merasakan itu enggak enaknya jadi minoritas.” 
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“Saya ini pernah sekolah SMA Kristen di Manado. Bukan karena enggak mau berteman 

dengan sesama muslim, tapi kami itu lebih nyaman dengan orang-orang yang berbeda 

agama. Bukan senasib sepenanggungan juga. Sebenarnya di Manado, kan, mayoritas 

Nasrani, tapi mereka tidak mempermasalahkan dan mencampuradukkan pendidikan dengan 

keyakinan,” kata Abdul. 

Yuspiar Lukas sependapat dengan Abdul. Sejak dahulu, dia sudah terbiasa bertoleransi juga 

berkat didikan sang ayah yang Islam tapi juga akrab dengan umat agama dan suku lain. 

Menjaga Kewarasan di Tengah Prahara 

Abdul Hafidz berupaya terus menjalin hubungan baik dengan warga sekitar dan karenanya 

dia tidak pernah menyebarkan apa yang ia yakini ke masyarakat. 

“Tanya saja ke mereka, tidak pernah kami mengajak untuk masuk Ahmadiyah.” Mereka yang 

dimaksud Abdul adalah anak-anak dan remaja yang sering bermain bulu tangkis di lapangan 

masjid. Ia juga mengajarkan anaknya bersosialisasi dengan normal. Beruntung putranya 

yang masih duduk di bangku SD tidak mengalami diskriminasi di sekolah. “Guru sudah ada 

yang tahu kami orang Ahmadiyah,” katanya. 

Pernah pada 2020 lalu anaknya mewakili sekolah untuk lomba baca Al-Qur’an (MTQ) tingkat 

kota. Kendati pada akhirnya gagal, Abdul tetap bangga. Saat itu perwakilan dipilih dari kelas 

3-6 SD, dan anaknya baru kelas 4. Andai waktu itu dia lolos, juri dari Kota Depok berasal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah 

adalah aliran sesat pada 2005. “Biar nanti dia lihat anak saya, ngajinya sama hebatnya kok 

dengan yang lain,” kata Abdul. 

Yuspiar Lukas juga mencoba hal yang sama, bersosialisasi dengan wajar. Ia kadang melatih 

anak-anak yang bermain bulu tangkis di lapangan masjid. Bagi Yus, kegiatan-kegiatan sosial 

semacam ini, juga bagi-bagi kurban di Idul Adha berguna agar Ahmadiyah bisa diterima 

masyarakat. Namun Yus tetap berharap agar Ahmadiyah diberikan ruang untuk menjelaskan 

ajaran-ajarannya. Apakah nantinya ada yang mau ikut atau tidak, itu ada di tangan Allah, 

katanya. “ 

Kalau dia bergabung, ya, itu hidayah. Bukan dari saya.” 
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Setiap tahun selalu saja ada kabar buruk yang menimpa Ahmadiyah. Setiap kali itu pula 

berbagai lembaga seperti Komnas HAM atau Setara Institute membela. 

Namun semua seakan tak pernah membaik. Akhirnya pertanyaan Abdul ke saya akan 

relevan hingga entah sampai kapan: 

“Maaf pak, banyak wartawan nanya tentang kami, diberitakan. Kira-kira dampaknya ke 

kami, tuh, apa? Ada enggak? Karena kalau saya melihatnya belum ada.” 

“Orang-orang memandangnya isu negatif dan mereka tidak mau tahu lagi tentang 

Ahmadiyah. Ya kami begini-begini saja dari dulu.” 
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Eko Widianto 
Terakota.id 

Eko Widianto, bekerja sebagai jurnalis sejak 2003 di Radio MAS FM Malang. Menjadi 

kontributor detik.com selama setahun, sejak Oktober 2008 bekerja sebagai koresponden 

TEMPO. Mulai 2017 sebagai koresponden Mongabay Indonesia. 

Aktif sebagai anggota AJI Malang sejak 2005. Kini, lelaki kelahiran 5 April 1978 ini menjadi 

pengurus AJI Malang. Sejak setahun terakhir dipercaya sebagai Koordinator Simpul The 

Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Jawa Timur. 

Lulusan Sarjana Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Industri ini mengikuti berbagai 

pelatihan yang diselenggarakan, PRSSNI, AJI dan PPMN. Juga mengikuti workshop data 

driven journalism dan investigative reporting. 

 

 

 



Berdamai dengan Alam 

 

Erupsi Gunung Semeru teramati dari pos pengamatan Gunung Sawur, Lumajang. (Foto : PVMBG) 

erakota.id- “Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk bawah meja, 

kalau ada gempa hindari kaca, kalau ada gempa pergi ke titik kumpul...,” sembari 

bernyanyi riang puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SBN) 1 Panggungrejo, Kepanjen, 

Kabupaten Malang turut menirukan gerakan melindungi kepala dan masuk di bawah meja. 

Ini bukan sembarang nyanyian, lagu yang mereka nyanyikan merupakan bagian dari metode 

belajar mitigasi bencana sejak dini yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.“Bermain dan belajar, agar anak-anak mudah 

memahami,” kata Staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang Indra 

Ermawan.  

T 
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Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SBN) 1 Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang mengikuti simulasi 

siaga bencana dalam program pengenalan bencana (Pena) Sekolah yang diselenggarakan BPBD Kabupaten 

Malang. (Foto: BPBD Kabupaten Malang)  

 

Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SBN) 1 Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang mengikuti simulasi 

siaga bencana dalam program pengenalan bencana (Pena) Sekolah yang diselenggarakan BPBD Kabupaten 

Malang. (Foto: BPBD Kabupaten Malang).  
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Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SBN) 1 Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang mengikuti simulasi 

siaga bencana dalam program pengenalan bencana (Pena) Sekolah yang diselenggarakan BPBD Kabupaten 

Malang. (Foto: BPBD Kabupaten Malang). 

Pendidikan mitigasi bencana di sekolah ini merupakan program pengenalan bencana (Pena) 

Sekolah yang dilangsungkan di semua jenjang sekolah mulai Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi. Rata-rata setiap tahun dilangsungkan di 20-an sekolah, secara bergantian. 

Indra menjelaskan, mitigasi disesuaikan dengan potensi bencana di suatu daerah. Para siswa 

juga dikenalkan kebencanaan melalui pemutaran film pembelajaran di dalam kelas. Selain 

itu, mereka juga melakukan simulasi apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam. 

“Mencegah jangan panik dan dipandu guru,” tambahnya. 

Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan menuturkan pendidikan mitigasi 

bencana sejak dini harus dilakukan terus menerus dan tersebar di semua jenjang pendidikan 

di Kabupaten Malang. Namun, jumlah tenaga dan anggaran yang terbatas membuat mereka 

tak bisa menjangkau semua sekolah. Menurutnya, mengenali kebencanaan sejak usia dini, 

penting untuk membentuk karakter mereka saat dewasa. 

“Agar tertanam dalam alam bawah sadar anak-anak. Memang membutuhkan waktu yang 

panjang dan terus menerus,” katanya. Sehingga, lanjut dia, jika terjadi bencana bisa 

melakukan usaha penyelamatan diri secara mandiri dan menolong orang lain. Setelah 

mendapat pengetahuan mitigasi bencana, mereka bisa menerapkannya jika terjadi bencana. 
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Umpamanya, jika terjadi gempa, mereka akan keluar kelas secara bergantian dengan 

melindungi kepala, dan menghindari kaca. 

“Jangan balapan keluar hingga ada teman yang terinjak. Bisa juga berlindung di bawah meja 

yang kuat,” katanya. Pena Sekolah sendiri, menurut Bambang merupakan bagian pendidikan 

mitigasi sejak dini. 

Bencana Mengintai Setiap Saat 

Kabupaten Malang memiliki 10 ancaman bencana. Meliputi banjir, gelombang ekstrem dan 

abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, 

letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor serta tsunami. Intensitas gempa di 

Kabupaten Malang sepanjang 2020 cukup tinggi, sekitar 151 kejadian. Selain itu, warga juga 

perlu mewaspadai ancaman bahaya bendungan ambrol, dan pabrik amunisi PT Pindad 

meledak. 

Dalam beberapa tahun terakhir, catatan kegempaan di Jawa Timur meningkat. Pada 2008 

tercatat 68 kali, 2009 sebanyak 177 kali gempa, 2010 terjadi 285 kali gempa, 2011 turun 

menjadi 263, 2012 melompat hingga 512 kali, 2013 turun terjadi 195 gempa, 2014 gempa 

sebanyak 127 kali, 2015 terjadi 224 gempa. Sedangkan pada 2016 melonjak signifikan 

menjadi 655 kali, pada 2017 ada 453 kali gempa, 2018 terjadi 554 kali gempa, 2019 

sebanyak 500 kali gempa dan 2020 sebanyak 512 kali.  
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Aktivitas gempa di Jawa Timur sangat aktif, terlihat dari data terbaru maupun catatan 

sejarah. Pakar geologi Universitas Brawijaya Profesor Adi Susilo menjelaskan generator 

gempa di Jawa Timur bersumber dari zona subduksi lempeng di Samudra Hindia dan sesar 

aktif di daratan. 

Guru Besar Geofisika yang juga Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas 

Brawijaya ini mengaku menjadi saksi dan korban gempa berkekuatan 6,2 SR  di Malang, 

Februari 1967. Ia mengisahkan sempat tertinggal di dalam kamar saat gempa, sedangkan 

semua anggota keluarga berhamburan keluar rumah. “Ibu sayang malah mengangkat 

guling,” kata Adi Susilo, kelahiran Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. 

Itulah mengapa, ia menilai betapa pentingnya usaha mitigasi dan tanggap bencana untuk 

mencegah risiko agar masyarakat tak panik dan mampu melakukan usaha mitigasi. 

Belajar Mitigasi dari Jepang 

Pendidikan mitigasi bencana sejak dini juga dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kabupaten Malang. Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malang Aprilijanto 

menjelaskan Kabupaten Malang didukung Palang Merah Jepang menyelenggarakan program 

kesiapsiagaan bencana berbasis sekolah dan masyarakat. 

Sasaran awal dilangsungkan di empat desa yang rawan bencana gunung api, gempa dan 

tsunami. Yakni, meliputi daerah rawan gempa dan tsunami di Desa Tumpakrejo, Kecamatan 

Gendangan; Desa Purwodadi dan Pujiarjo Kecamatan Tirtoyudo; serta potensi gunung api di 

Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading. “Keempat desa sebagai percontohan,” kata 

Aprilijanto. 

Saat ini, PMI telah membentuk relawan siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) di 

keempat desa. Warga dilatih untuk menangani kejadian sebelum bencana dan jika terjadi 

bencana. Mereka yang pertama tahu dan bisa menangani kedaruratan. Pertolongan awal, 

kata Aprilijanto, penting untuk penanganan lanjutan.  
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SDN Argoyuwono 1, Ampelgading, Kabupaten Malang akan menerapkan Sekolah Siaga Bencana yang 

diselenggarakan kerjasama PMI Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan dan BPBD Kabupaten Malang. 

(Terakota/ Eko Widianto). 

Pendidikan kebencanaan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara PMI 

Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Dia 

menambahkan, pendidikan kebencanaan sejak dini dirancang khusus bagi siswa Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Malang. 

Selanjutnya PMI akan melatih guru dan pelatih Palang Merah Remaja (PMR) tentang 

pelatihan dasar kebencanaan. Sedangkan, kurikulum pendidikan saat ini tengah disusun 

bersama PMI pusat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  “Semua sepakat 

memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kegiatan di sekolah,” tegasnya. 

Aprilijanto menjelaskan, langkah awal pendidikan bencana sejak dini diselenggarakan 

melalui Sekolah Siaga Bencana (SSB) berbasis sekolah dan masyarakat. Dilanjutkan kajian 

analisis risiko bencana di lingkungan sekolah. “Apa saja ancaman bencananya? Dan, 

bagaimana mendesain peta evakuasi jika terjadi bencana?” 

Sayangnya, lanjut dia, PMI Kabupaten Malang saat ini masih kekurangan pelatih. Jumlah 

pelatih mereka terbatas sehingga akan dibantu oleh relawan Korps Sukarela Palang Merah 
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Indonesia (KSR PMI). Para pelatih akan memberikan edukasi agar para pelajar mengenal 

potensi bencana di lingkungan sekolah masing-masing. Selain itu, juga bagaimana 

menghindari untuk meminimalisasi risiko. 

“Belajar dari Jepang, negara dengan intensitas gempa tinggi tetapi kerugian dan risikonya 

kecil. Kita akan mengadopsi ilmu dan pengetahuan dari Palang Merah Jepang,” katanya. 

Sebelumnya, PMI Kabupaten Malang telah menerapkan program pelatihan kebencanaan 

perkotaan di SDN 2 Kepanjen dan SMPN 4 Kepanjen.  

“Erupsi Semeru memakan korban puluhan jiwa dan mereka umumnya yang tinggal di bawah 

kawah Semeru. Jangan sampai terulang. Cegah risikonya,” ujar pria yang akrab disapa April 

tersebut. 

Pendidikan Tanggap Bencana 

Gayung bersambut, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menyiapkan mata pelajaran 

muatan lokal tentang tanggap bencana. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang menyusun 

pelajaran tanggap bencana. Mata pelajaran disusun bersama akademikus UM dan praktisi 

kebencanaan dari PMI dan BPBD Kabupaten Malang. 

“Pelajaran tanggap bencana ini menjadi muatan lokal,” kata Kepala Bindang Sekolah Dasar 

Dinas Pendidikan, Ahmad Wahid Arif. Mata pelajaran ini, katanya, merupakan bagian dari 

program kegiatan lingkungan sekolah, Adiwiyata. Sehingga, program PMI bisa diintegrasikan 

dalam muatan lokal tersebut. 

Ditargetkan, tahun depan mata pelajaran bisa diterapkan di seluruh SD di Kabupaten 

Malang. Model pembelajaran anak, ungkapnya, dirancang dan disesuaikan dengan usia dan 

tingkat pendidikan, meliputi teori, dan simulasi atau praktik, serta diselingi lagu dan video. 

Wahid mengisahkan saat gempa berkekuatan 6.1 Skala Richter (SR), ia tengah berada di 

rumah. Namun, ia terpaku. Hanya terdiam saja di dalam rumah. Ia mengaku bingung, 

tertegun, sekaligus panik. Setelah gempa berhenti, ia bergegas keluar rumah. Adegan 

tersebut terekam di kamera pengawas yang dipasang di rumahnya. 

“Terekam CCTV. Ditertawai anak-anak saat menonton rekaman,” katanya. Berangkat dari 

pengalaman itu, dia berpendapat, pendidikan mitigasi bencana harus segera diterapkan. 

Agar kesalahan seperti yang dilakukannya tidak kembali terulang. 

Kepala Seksi Pelayanan PMI Kabupaten Malang Amirul Yasin menjelaskan PMI tengah 

menyiapkan modul dan materi pelatihan bagi guru di sekolah siaga bencana. Selain itu, para 

guru dan warga sekolah juga akan membuat peta rawan bencana, jalur evakuasi dan titik 

kumpul. “Mereka akan dilatih evakuasi massal dan pertolongan pertama,” terangnya. 
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Di Jepang, lanjut Amirul, memiliki budaya kesiapsiagaan tinggi menghadapi ancaman 

bencana alam. Untuk itu, budaya itu akan ditransformasikan di sekolah dan warga yang 

tinggal di daerah risiko bencana alam. 

 

Atap gedung Madrasah Aliyan Negeri (MAN) Turen hancur diterjang gempa beramplitudo 6,1 SR, pada 10 April 

2021. (Terakota/ Eko Widianto). 

Terbukti saat gempa lalu, sejumlah korban di desa yang memiliki relawan SIBAT dapat 

ditangani dengan baik. Mulai dari pertolongan pertama, pendataan kerusakan, hingga 

penyaluran bantuan. “Beda, korban yang memiliki SIBAT ditangani dengan baik. Mereka 

sudah terlatih,” katanya. 

PMI bersama pemerintah desa di kaki Gunung Semeru telah melakukan sosialisasi dan 

membuat peta jalur evakuasi serta menentukan lokasi pengungsian yang aman. PMI 

Kabupaten Malang juga telah menyiapkan tenda dan bahan pokok di Desa Simojayan dan 

Tirtimarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. 

“Masyarakat selama ini menganggap Semeru biasa mengeluarkan awan panas guguran dan 

gempa vulkanik,” katanya. Mereka menganggap selama ini letusan Semeru tak pernah 

menerjang Malang. Apalagi, aliran lahar juga berada di area Lumajang. 
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Warga, kata dia, harus belajar dari letusan Gunung Kelud. Awalnya, warga Pujon, Ngantang 

dan Kasembon Kabupaten Malang menganggap Kelud bukan ancaman. Namun, Gunung 

Kelud meletus pada 14 Februari 2014 material vulkanik menerjang Pujon, Ngantang dan 

Kasembon.“Erupsi Gunung Semeru dampaknya lebih besar,” ujarnya. 

Akrab dengan Gunung Semeru 

Sejumlah sekolah mendukung dan siap menyelenggarakan sekolah siaga bencana, dan akan 

melibatkan guru dan pegawai sekolah. Program ini telah disampaikan kepada wali murid SD 

Negeri 1 Argoyuwono.  “Pendidikan mitigasi bencana penting karena kita hidup dekat 

dengan Gunung Semeru,” kata guru SDN 1 Argoyuwono, Artha Pradhika. 

Warga, katanya, akrab dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Lokasi sekolah berjarak 

sekitar delapan kilometer dari kawah Jonggring Saloka, Gunung Semeru. Kerap menghadapi 

guyuran abu vulkanik, dan gempa vulkanik Gunung Semeru. Namun, mereka selama ini tak 

memiliki pengetahuan mitigasi bencana Gunung Semeru. 

Materi siaga bencana bekerjasama dengan PMI. Sebelum diterapkan muatan lokal pelajaran 

tanggap bencana, materi bisa disampaikan melalui pelajaran olahraga dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Selain teori, juga bisa disisipi dengan praktik atau simulasi jika 

terjadi bencana. “Selama ini IPS hanya berisi materi bencana secara umum,” katanya. 

Sehingga, lanjut dia, mereka gagap saat terjadi terjadi bencana seperti gempa bermagnitudo 

6,1 pada 10 April 2021.  
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Photo Credits: Before LAPAN After LAPAN 

Penjaga sekolah Iswahyudi mengaku panik dan berlari di tepi teras gedung sekolah menuju 

rumahnya di samping gedung SDN 1 Argoyuwono. Ia berusaha menyelamatkan kedua 

anaknya yang ada di rumah. Padahal, guru dan pegawai lain berlari ke tengah lapangan 

menjauhi gedung sekolah. 

“Padahal atap, genting dan pilar rawan ambruk. Saya tak sadar, panik,” katanya. Beruntung, 

katanya, saat itu belum sekolah tatap muka. Ia membayangkan jika saat itu siswa belajar di 

dalam kelas maka akan menimbulkan kepanikan dan risiko yang besar. 

Relawan SIBAT Argoyuwono Marta Transiska menuturkan SIBAT Argoyuwono dibentuk akhir 

Maret 2021 beranggotakan 24 personil. Relawan SIBAT mendedikasikan diri untuk 

membantu penanganan bencana di desanya. Mereka dilatih keterampilan dasar 

kebencanaan, pertolongan pertama, dan mitigasi bencana. Termasuk, metode sosialisasi 

kepada masyarakat. 

Argoyuwono menceritakan, sepekan setelah terbentuk gempa bermagnitudo 6,1 

mengguncang Kabupaten Malang 10 April 2021. Gempa tersebut menyebabkan delapan 
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jiwa melayang di Kabupaten Malang, 39 terluka dan ribuan rumah, sarana umum rusak. 

Relawan SIBAT Argoyuwono pun langsung turun mengidentifikasi dan membantu korban. 

Dampak dari gempa itu juga mengakibatkan sebanyak tiga rumah rusak parah, sedangkan 

30-an rumah lainnya rusak sedang dan ringan. Tidak ada jiwa dan terluka dalam kejadian itu. 

“Tugas kami memberi pertolongan pertama, mendata korban dan menyalurkan bantuan,” 

katanya. 

Warga Argoyuwono setiap pagi melihat guguran lava pijar dan gempa vulkanik yang keluar 

dari Gunung Semeru. Saat erupsi Gunung Semeru pada pukul 15.00 WIB, 4 Desember 2021, 

warga merasakan hujan abu vulkanik disertai hujan deras. Sedangkan di sebelah utara dekat 

Gunung Semeru langit terlihat gelap seperti menjelang maghrib. “Air hujan seperti kopi 

susu. Coklat kehitaman,” katanya. 

Sedangkan warga tidak merasakan gempa, sehingga aktivitas warga seperti biasa. Tiga hari 

sebelum erupsi Gunung Semeru,  ia tengah bersama relawan PMI dan BPBD mendiskusikan 

kesiapsiagaan bencana Gunung Semeru di Kecamatan Ampeldaging. Mereka membahas 

mitigasi jika terjadi gempa vulkanik dan erupsi dari gunung tertinggi di Jawa ini. 

 

Relawan Sibat berlatih penanganan bencana evakuasi penduduk yang sakit menggunakan ambulans. (Foto : 

PMI Kabupaten Malang). 

SIBAT Argoyuwono telah merencanakan sosialisasi mitigasi bencana dari rumah ke rumah 

warga agar warga menyiapkan diri jika terjadi bencana erupsi Gunung Semeru. Termasuk, 
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menyiapkan tas yang berisi makanan, minuman, obat, senter dan dokumen penting.  “Tas 

bisa langsung dibawa jika terjadi bencana.” 

SIBAT juga mengutamakan menyelamatkan kelompok rentan seperti anggota keluarga yang 

sakit dan manula. Kini, pihaknya dan Pemerintah Desa Argoyuwono tengah menyiapkan 

pengadaan peralatan tanggap darurat bencana meliputi generator, tenda, dan sistem 

deteksi dini (EWS). 

SIBAT, lanjut dia, juga telah mendesain jalur evakuasi dan titik kumpul untuk lokasi 

pengungsian, serta menyiapkan penerangan jalan umum yang memadai jika terjadi bencana 

saat malam hari. Titik kumpul berada di empat lokasi meliputi Balai Dusun Argomulyo, Balai 

Dusun Argosuko, Balai Desa Argosari dan gedung SDN Argosari. 

Suara dentuman dan getaran gempa vulkanik selalu dirasakan setiap hari. Warga 

Argoyuwono menganggap sebagai aktivitas vulkanik Gunung Semeru biasa. Mereka tetap 

beraktivitas seperti biasa, namun kini mereka lebih waspada menyusul meningkatnya 

aktivitas vulkanik Gunung Semeru pasca erupsi 4 Desember 2021. 

Siaga sebelum Bencana 

 

Sejumlah warga yang tinggal di kaki Gunung Semeru berada di antara puing-puing bangunan yang rusak 

akibat letusan Gunung Semeru. (Terakota/ Abdul Malik) 
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erakota.id--Iswahyudi, 51 tahun, warga Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, 

Kabupaten Malang mengaku memiliki memori letusan Gunung Semeru pada 1970-an. 

Malam itu, salah seorang warga tengah melangsungkan hajatan pernikahan dengan 

hiburan ludruk. Warga berdatangan menikmati suguhan kesenian tersebut. Namun, di 

tengah-tengah pertunjukan, menggema suara letusan. 

“Duar....Suara letusan. Keluar api dari Gunung Semeru,” katanya. Namun, warga 

menganggap biasa. Bahkan pertunjukan Ludruk kembali berlangsung hingga dini hari. Tak 

ada kepanikan dan warga tak mengungsi. Meski dari kawah Jonggring Saloka keluar lava 

pijar, merah menyala, terlihat dari perkampungan yang berjarak delapan kilometer dari 

puncak Mahameru. 

Dia menceritakan, saban hari, aktivitas Gunung Semeru memang rutin mengeluarkan 

material vulkanik, seperti awan panas guguran, lava pijar atau abu vulkanik. Bahkan, gempa 

vulkanik juga kerap dirasakan warga setempat yang tinggal di ketinggian 1.200 meter di atas 

permukaan laut (mdpl) hingga 1.400 mdpl ini. 

 

Guguran lava pijar Gunung Semeru 29 November 2020 dipantau dari Lumajang. Foto : @Rizal06691023 

“Ngentut, gak apa-apa (Kentut, tidak apa-apa),” katanya.  Desa berpenduduk 3.175 jiwa ini 

merupakan salah satu desa yang terdekat dari kawah Jonggring Saloka, Gunung Semeru. 

Sebagian besar warganya bertani dan beternak, membudidayakan kopi, salak, dan aneka 

jenis sayuran. Guyuran abu vulkanik pula yang secara alamiah menyuburkan tanah 

pertanian. Sehingga, mereka tetap bertahan meski erupsi Semeru 4 Desember 2021 lalu 

T 
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menyebabkan 48 jiwa melayang dan ribuan warga di sejumlah desa di wilayah Lumajang 

mengungsi.  

“Masyarakat tak percaya jika Gunung Semeru berpotensi meletus. Selama mereka di sini tak 

ada letusan yang mengarah ke desa sini,” kata relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat 

(SIBAT) Argoyuwono, Marta Transiska. 

Sungai aliran lahar, menurut mereka, berada di Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, 

Kabupaten Lumajang, sehingga mereka meyakini jika lahar dan awan panas hanya mengalir 

ke daerah di Lumajang. Marta mengaku telah berusaha menjelaskan kepada masyarakat 

mengenai ancaman erupsi Gunung Semeru. Kini, SIBAT bersama Pemerintah Argoyuwono 

membuat peta potensi bencana dan jalur evakuasi. 

Kepala Seksi Pelayanan PMI Kabupaten Malang Amirul Yasin menjelaskan masyarakat lebih 

mengenal karakter dan kondisi di lingkungannya. Namun, mereka juga harus waspada 

terhadap ancaman bencana yang berpotensi terjadi di daerahnya. “Dulu warga Ngantang 

tak percaya letusan Gunung Kelud sampai di desanya. Ternyata erupsi enam tahun lalu 

lokasi terparah di Ngantang,” katanya. 

 

Sebagian besar warga Argoyuwono, Ampelgading, Kabupaten Malang bertani dan beternak, membudidayakan 

kopi, salak, dan aneka jenis sayuran. Guyuran abu vulkanik pula yang secara alamiah menyuburkan tanah 

pertanian. (Terakota/ Eko Widianto). 

63 



 

Sebagian besar warga Argoyuwono, Ampelgading, Kabupaten Malang bertani dan beternak, membudidayakan 

kopi, salak, dan aneka jenis sayuran. Guyuran abu vulkanik pula yang secara alamiah menyuburkan tanah 

pertanian. (Terakota/ Eko Widianto). 

 

Sebagian besar warga Argoyuwono, Ampelgading, Kabupaten Malang bertani dan beternak, membudidayakan 

kopi, salak, dan aneka jenis sayuran. Guyuran abu vulkanik pula yang secara alamiah menyuburkan tanah 

pertanian. (Terakota/ Eko Widianto). 
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Staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Malang Indra Ermawan menuturkan kearifan lokal warga yang tinggal di kaki 

Gunung Semeru seperti yang diterapkan warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang. 

Kearifan Budaya Suku Tengger 

Kepercayaan warga Desa Ngadas melarang kendaraan yang posisi parkirnya membelakangi 

jalan raya. Kendaraan harus diparkir dengan posisi menghadap jalan. Menurut warga, 'gak 

ilok' (tidak bagus). “Kendaraan sebaiknya menghadap jalan, jadi sewaktu-waktu terjadi 

bencana langsung memacu kendaraan menjauhi lokasi bencana. Termasuk, saat erupsi 

Gunung Semeru,” katanya. 

Desa Ngadas merupakan salah satu desa adat Tengger, yang menganut keyakinan dan 

kepercayaan yang diturunkan nenek moyang. Mereka menganut agama Budha, Hindu, Islam 

dan Kristen. Mereka meyakini kawasan Tengger, Gunung Bromo dan Gunung Semeru 

merupakan tempat suci yang harus dihormati. 

Setiap lima tahun sekali mereka menggelar ritual Unan-unan. Unan-unan berasal dari 

bahasa Tengger Nguna artinya menarik atau melengkapi bulan yang hilang agar kembali 

utuh. Tujuannya untuk menetralisasi energi negatif di bumi. Sesuai penanggalan Tengger, 

setiap dua bulan, ada satu hari yang hilang. “Sehingga selama lima tahun genap 30 hari atau 

sebulan yang hilang,” kata Kepala Desa Ngadas, Mujianto. 

Upacara Unan-unan digelar agar masyarakat desa setempat terjaga keselamatannya, 

dijauhkan dari malapetaka, serta berharap agar tak ada wabah penyakit, kejahatan dan 

bencana. Mereka menyembelih seekor kerbau, diolah sebagai sesaji untuk dipersembahkan 

saat upacara Unan-unan. Sesaji berupa 100 tusuk sate dari olahan daging kerbau, 100 

jajanan pasar dan 10 tumpeng.  
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Pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengikuti upacara Unan-unan. (Terakota/Eko WIdianto). 

Semua diangkut sebuah tandu berisi kepala kerbau dilengkapi dengan sate, jajanan pasar 

dan tumpeng. Masyarakat adat Tengger mengenakan pakaian adat, bercelana hitam, 

kemeja hitam dan udeng penutup kepala khas Tengger. Sesaji ditandu dan diarak 

masyarakat menuju Pura Pamujan. 

Pada upacara Unan-unan 2018 lalu, para pemangku adat, Kepala Desa dan tokoh agama 

berada di barisan terdepan. Musik tradisional Tengger mengiringi setiap langkah arak-

arakan pembawa sesaji. Perpaduan bunyi seruling, gong dan kendang yang harmonis 

mengundang siapa saja untuk hadir mengikuti ritual Unan-unan. 

Sesampai di Pura Pamujan, semua sesaji di letakkan di atas alas. Para pemangku adat, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat kemudian duduk bersimpuh beralas karpet menghadap sesaji. 

Dukun Sepuh, Sutomo merapal mantra. Semua berkhidmat mendengarkan mantra atau doa 

yang dipanjatkan. 

Masyarakat setempat berdiri di sekitar areal Pura Pamujan. Mereka berdesak-desakan 

melihat dari dekat prosesi ritual Unan-unan. Usai Dukun Sepuh Utomo merapal mantra, 

seluruh warga suku Tengger berebut sesaji. Mereka berharap sesaji akan membawa 

keberkahan dan keselamatan. 

Semeru Pasak Pulau Jawa 

Masyarakat setempat meyakini, jika Gunung Semeru merupakan paku atau pasak Pulau 

Jawa. Kisah Gunung Semeru ketinggian 3.676 meter dan permukaan laut (m.dpl) tertuang 
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dalam manuskrip kitab kuno “Tantu Panggelaran” ditulis dalam bahasa Kawi. Sebuah karya 

sastra yang diperkirakan ditulis abad ke-15 era Majapahit. 

Dikisahkan saat itu, Pulau Jawa masih berguncang ke sana ke mari. Pulau Jawa selalu  

bergerak berpindah-pindah sebab tidak ada gunung-gunung (Tanana sang hyang  

Mandaraparwwata). Bahkan belum ada manusia (nguniweh janma manusa) maka Bathara 

Jagatpramana (nama lain Bathara Guru) bersemedi mayugha di Dihyang tepatnya, sekarang 

dikenal bernama Dieng. 

Setelah bersemedi, Bathara Guru memerintahkan Hyang Brahma dan Wisnu untuk 

menciptakan manusia (motus ta sira ri sang hyang Brahma Wisnu magawe manusa). 

Selanjutnya Bathara Guru memindahkan gunung Mahameru yang berasal dari Jambudwipa 

(India) ke Jawa. Gunung Mahameru dijadikan tindih atau paku, agar pulau Jawa berhenti 

bergerak atau berpindah-pindah. 

 

Gunung Semeru dilihat dari Desa Burno, Senduro, Lumajang. (Terakota/Eko Widianto). 

“Legenda ini dipercaya sebagai asal mula nama Mahameru,” tulis Hendri Agustin dalam 

buku The Seven summits of Indonesia: tujuh puncak tertinggi di tujuh pulau/kepulauan 

besar. Mahameru adalah puncak tertinggi Gunung Semeru. Sedangkan kawahnya dikenal 

dengan sebutan “Jonggring Saloka.” Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi 

ketiga di Indonesia. Dari kejauhan, Semeru berbentuk kerucut sempurna. 

Mahameru yang dianggap sebagai titik pusat alam semesta, kemudian  dipindah ke pulau 

Jawa sebagai poros kekuatan gunung dari gunung-gunung lain. Seperti Gunung  Kelasa, 
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Wilis, Kawi, Arjuna dan Kumukus konon terbentuk dari serpihan tanah yang runtuh dari 

Mahameru saat dipindahkan. 

Bagi masyarakat Hindu di Bali, Gunung Semeru atau Mahameru dipercaya sebagai bapak 

Gunung Agung di Bali dan sangat dihormati. Umat Hindu di Bali menggelar upacara sesaji 

untuk menghormati dewa-dewa di Mahameru. Upacara penghormatan dilakukan setiap 8-

12 tahun sekali. Selain itu, orang Bali sering mengunjungi Gua Widodaren untuk 

mendapatkan “Tirta Suci.” Gua Widodaren berada di kawasan dataran tinggi Tengger. 

Menurut Nabillah Djindan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 

nama lain dari Semeru adalah Semeroe, Smeru, dan Smiru. Ejaan nama tersebut tertulis 

dalam peta ekspedisi Belanda pada abad ke-19. Yakni, peta Beschryving van de vulkanen 

Semeroe en Lemongan dengan nama peta Top van den Semeroe pada 1879 yang 

menuliskan “Semeroe” sebagai nama toponimi Gunung Semeru. 

Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru Meluas 

Badan Geologi menerbitkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Semeru 2021, 

memperbarui KRB yang diterbitkan 1996. Pemutakhiran peta KRB didasarkan erupsi yang 

terjadi pada 4 Desember 2021. Tujuannya, untuk mengurangi risiko bencana geologi letusan 

Gunung Semeru 

Peta KRB merupakan peta petunjuk tingkat kerawanan bencana jika terjadi letusan gunung 

api. Peta ini didistribusikan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Kabupaten 

Lumajang yang berkepentingan terhadap perkembangan atau pembangunan wilayah 

Gunung Semeru. 

"Mitigasi bencana geologi upaya untuk mengurangi risiko bencana geologi,” kata ujar Kepala 

Badan Geologi Eko Budi Lelono dalam siaran pers yang diterima Terakota. 

Berbagai upaya strategis diterapkan Badan Geologi untuk mengurangi risiko bencana. 

Melibatkan lebih dari 30 ahli dengan berbagai disiplin ilmu kebumian. Meliputi pemantauan 

intensif dengan menerapkan berbagai metoda, mengirim tim tanggap darurat, penambahan 

peralatan pemantauan gunung api dan pemeriksaan lapangan. 

Peta KRB Gunung Api, katanya, merupakan peta petunjuk tingkat kerawanan bencana 

letusan gunung api. Peta menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung api. Termasuk daerah 

rawan bencana, arah/jalur penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan 

bencana. Peta tersaji dalam bentuk gambar dengan warna dan simbol yang dilengkapi 

keterangan. 
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Photo Credits: Before Badan Geologi After Badan Geologi 

Hasil pemutakhiran, kata Eko, terjadi perubahan tipe, besaran dan karakteristik erupsi serta 

perluasan dampak. Sehingga berpengaruh terhadap perluasan KRB Gunung Semeru. Peta 

KRB difokuskan di bagian tenggara, yakni area terdampak.  

Luas kawasan bencana dalam peta KRB Gunung Semeru 2021 ini lebih luas dibandingkan 

peta KRB versi 1996. Peta KRB semula seluas 72,16 hektare, berdasarkan pemetaan kawasan 

rawan bencana bertambah menjadi 80,43  hektare. “Terjadi penambahan sebanyak 12,5 

hektare," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Andiani. 

Peta KRB, menurut Andiani, sangat bermanfaat untuk menyusun rencana kontigensi 

rencana kesiapsiagaan masyarakat apabila terjadi erupsi gunung semeru pada masa depan. 

Peta deliniasi kawasan rawan bencana ini menjadi acuan untuk evakuasi, dan penyelamatan 

diri.  

 

SIBAT dan Pemerintah Desa Argoyuwono memasang jalur evaluasi menuju area pengungsian yang aman. 

(Terakota/ Eko Widianto).  
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Masdalena Napitupulu 
IDN Times 

Saya Masdalena Napitupulu. Mengawali karir sebagai jurnalis di IDN Times Regional Sumatra 

Utara sejak 2019. Tidak banyak pengungsi anak mendapatkan layanan pendidikan formal. 

Padahal akses pendidikan menjadi bagian penting bagi pengungsi anak untuk bertahan 

hidup. Tanpa itu, sulit bagi mereka untuk berkembang. Sisi lain, pengungsi anak yang 

mendapatkan layanan pendidikan formal tidak mendapatkan ijazah. Bahasa dan trauma 

masa lalu juga masih menjadi kendala untuk akses pendidikan formal di Indonesia. 

 

 



Nasib Pengungsi Anak,  

Bisa Sekolah Tapi Tak Dapat Ijazah 

 

 Madursha saat menunjukkan koleksi bonekanya di tempat pengungsian. Ia sudah 8 tahun di Indonesia. 

Madursha pergi dari Sri Lanka bersama keluarganya karena konflik. (IDN Times/Masdalena Napitupulu) 

Ijazah, bahasa dan trauma masa lalu menjadi kendala 

edan, IDN Times- Toqeer Hasan (10), asal Pakistan, adalah satu dari ratusan anak 

pengungsi yang mendapatkan akses pendidikan formal di Indonesia, tepatnya di 

Kota Medan, Sumatra Utara. Ia mulai sekolah saat usianya tujuh tahun. 

Sekilas Toqeer terlihat seperti anak yang pendiam. Namun, saat menceritakan aktivitasnya 

di sekolah, ia begitu bersemangat. Katanya, dia suka sekolah. Ia pun membandingkan 

kegiatannya selama berada di pengungsian yang cuma tidur, makan, bermain kelereng 

bersama pengungsi anak lainnya, atau sesekali bermain laptop yang hanya menyala saat 

dicolok listrik. Baginya kegiatan seperti itu sangat membosankan. 

“Aku hanya makan dan tidur, begitulah seterusnya,” ujar Toqeer dalam Bahasa Inggris saat 

ditemui IDN Times, Rabu, 22 Desember lalu.    

Semenjak Toqeer menjadi murid SD Negeri 064023 Kota Medan, 2019 lalu, hari-harinya 

mulai berwarna. Kini, ia punya banyak teman sebaya yang berbeda negara. Ia paling gemar 

ketika gurunya menceritakan kisah-kisah teladan di kelas. Meski tak begitu paham 

berbahasa Indonesia, ia mengaku bersemangat di sekolah. 

M 
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Sebagaimana pengungsi lainnya, keluarga Toqeer meninggalkan tanah kelahirannya akibat 

konflik bersenjata antara Pakistan dan India yang tak kunjung padam yang membuat mereka 

terpaksa menjual rumah. 

Sang ibu, Kaniz Fatima, yang mendampingi Toqeer, mengungkapkan bahwa mereka telah 

menempati pengungsian tersebut sejak 2013 saat anak-anaknya masih balita. Kini, anak-

anak Fatima mulai memasuki usia sekolah. 

Sebagai mantan guru di Pakistan, Fatima menyadari, jika anak-anak perlu mendapatkan 

pendidikan. Dia khawatir dengan masa depan mereka apabila tidak bersekolah. 

Seperti halnya Toqeer, Madursha – gadis cilik dari Sri Lanka, juga mengaku senang bisa pergi 

ke sekolah. Saat disambangi di Community House Sandhy Putra, anak perempuan berbaju 

merah muda dengan gambar kartun itu tampak ceria menuruni anak tangga menghampiri 

IDN Times. 

"Hai!" sapanya dengan suara lembut. “Saya punya teman orang Indonesia, Saskia dan Sasa, 

di sekolah. Saya senang bersekolah,” tutur Madursha dengan aksen Sinhala – bahasa sehari-

hari Madursha di Sri Lanka – yang masih kental. 

Madursha dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia setelah tinggal delapan tahun di 

Medan. Ia dan anak-anak pengungsi lainnya mempelajarinya lewat kegiatan yang 

diselenggarakan oleh salah satu lembaga asing yang menaruh perhatian pada isu pengungsi, 

yakni International Organization of Migration (IOM). 

Kemampuannya berbahasa Indonesia yang terbatas tak lantas membuat Madursha enggan 

belajar. Dia mengaku tetap senang bersekolah lantaran bisa bermain dengan teman 

sekelasnya. Madursha menyukai mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. 

"Tidak punya kendala selama di sekolah. Baca bisa sedikit-sedikit," ujarnya. 

Bersama ayah, ibu, dan kakaknya, gadis yang kini duduk di bangku kelas tiga itu terpaksa 

meninggalkan negaranya karena perang saudara yang terjadi sejak 1980-an. Saat pergi dari 

Sailan (Ceylon) – nama lain dari Sri Lanka, usia Madursha baru menginjak satu tahun. 

Ajith Rohan, ayah Madursha, menceritakan awalnya mereka hendak ke Australia untuk 

mencari suaka. Namun, kapal yang ditumpanginya berputar arah menuju perairan 

Indonesia. Setelah terdampar, Pemerintah Indonesia menempatkan mereka di Jakarta 

selama empat bulan, sebelum kemudian dipindahkan ke Community House Sandhy Putra, 

Medan. 

“Selama 24 hari kami di atas kapal,” kenang Ajith yang pernah bekerja sebagai juru masak di 

Sri Lanka.  
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Penantian menyekolahkan anak, berbuah manis 

 

Madursha saat mengikuti kelas tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 064023 Kota Medan, Kamis (6/1/2022). Ia 

sudah 8 tahun tinggal di Indonesia. (IDN Times/Masdalena Napitupulu) 

Penantian Ajith dan para pengungsi selama beberapa tahun terakhir agar anak-anak mereka 

dapat menempuh pendidikan formal akhirnya membuahkan hasil. Baginya, anak-anaknya 

harus bersekolah sekalipun saat ini mereka hidup dalam kondisi sulit. Itulah sebabnya, saat 

Madursha mulai belajar, dia senang dan mendukung sepenuhnya. 

“Mereka (anak-anak) punya masa depan, harus sekolah. Kalau kami, yang tua, akan mati,” 

jelasnya dalam Bahasa Indonesia patah-patah. 

Demikian juga, Kaniz Fatima, ibu Toqeer. Ia mengaku telah lama menanti agar anaknya 

mendapatkan pendidikan formal. Sayangnya, untuk mewujudkan keinginannya itu tidaklah 

mudah, lebih-lebih karena status mereka yang hanya pengungsi. Padahal, menurutnya, 

semua anak, siapapun dia, seharusnya memperoleh pendidikan yang layak. 

Itulah mengapa ketika Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bersekolah untuk anak-

anak pengungsi, Fatima menyambut gembira.  Meskipun, lanjut dia, tidak semua pengungsi 

anak dapat mengambil kesempatan tersebut karena kendala bahasa. 

“Tidak semua bisa berbahasa Inggris, apalagi Bahasa Indonesia,” jelasnya dalam Bahasa 

Inggris. 

Selain kendala bahasa, Ajith mengungkapkan masih ada persoalan lain yang mengganjal. Ia 

khawatir akan masa depan putrinya karena Pemerintah Indonesia tidak memberikan surat 

kelulusan kepada pengungsi.  
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"Kalau bisa diberikan ijazah, dokumen resmi itu kan pasti berlaku di negara manapun. Jadi, 

nanti ijazah bisa digunakan melanjutkan pendidikan atau bekerja. Itu yang kita harapkan,” 

ujarnya.  

Ijazah, bahasa dan trauma masa lalu menjadi kendala 

 

Toqeer (10) asal Pakistan sedang bermain kelereng saat ditemui di Community House Sandhy Putra, Rabu 22 

Desember lalu. (IDN Times/Masdalena Napitupulu) 

Persoalan ijazah memang menjadi salah satu kekhwatiran para orang tua pengungsi anak. 

Nardi Pasaribu, Kepala SD Negeri 064023 –  tempat Madursha dan Toqeer bersekolah, tidak 

membantah apabila masih ada kesan perbedaan perlakuan antara siswa lokal dan pengungsi 

terkait surat kelulusan, meskipun anak-anak belajar kurikulum yang sama. 

Pihak sekolah, lanjut dia, hanya diperbolehkan memberikan sertifikat kenaikan kelas. 

“Kalau sudah tamat kelas enam, mereka tidak dapat ijazah,” katanya. 

Meski demikian, Nardi menegaskan, Dinas Pendidikan setempat menjamin bahwa anak-

anak pengungsi tetap dapat melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan (SMP dan SMA).  

“Setelah tamat SD, apakah bisa melanjutkan ke SMP? Bisa!” ucap Nardi. 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan Ismail Fahmi 

membenarkan bahwa pengungsi anak tidak akan mendapatkan ijazah. Dia mengatakan, 

tujuan pemberian akses pendidikan agar anak-anak pengungsi dan pencari suaka tidak 

tertinggal secara kompetensi.  
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“Tetapi, dari segi status (ijazah – red) belum ketemu jalannya. Kami akan melakukan proses 

penyesuaian dahulu karena ada persoalan bahasa terutama untuk anak sekolah dasar agar 

dia bisa mengenal angka dan huruf,” terangnya. 

Selain masalah ijazah, Nardi juga tak menampik soal adanya kesempatan yang tak merata di 

kalangan pengungsi anak untuk mengakses pendidikan. Dia menuturkan, anak-anak 

kesulitan menerima lingkungan yang berbeda bahasa. Anak-anak pengungsi dan pencari 

suaka, lanjut dia, juga masih memiliki beban trauma masa lalu yang sulit dihilangkan. 

Karena itulah, pihaknya berusaha memberikan kenyamanan selama proses belajar-

mengajar, misalnya dengan meminta orang tua pengungsi mendampingi anak-anak mereka 

sebulan pertama masuk sekolah. 

“Setiap ke sekolah, orang tuanya harus ikut supaya anak-anak merasa nyaman," 

pungkasnya.  

Jumlah Anak Pengungsi Dampingan IOM yang Mengakses Pendidikan Formal di Kota Medan (IDN 

Times/Masdalena Napitupulu) 
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Pendidikan bagi pengungsi anak dijamin negara 

 

Madursha saat berfoto bersama dengan teman-temannya asal Indonesia di Sekolah Dasar Negeri 064023 Kota 

Medan, Kamis (6/1/2022) (IDN Times/Masdalena Napitupulu) 

Selain SD Negeri 064023, tempat Nardi memimpin, sejumlah sekolah di Kota Medan telah 

menyelenggarakan pendidikan untuk anak pengungsi dan pencari suaka dalam beberapa 

tahun terakhir. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan setempat.  

“Saat itu, seluruh kepala SD negeri dipanggil untuk mengakomodasi anak pengungsi dan 

pencari suaka agar bisa mendapatkan akses pendidikan formal,” ujar Nardi. 

Nardi pun menyambut kebijakan pemerintah tersebut yang merupakan amanat dari United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 

Oleh karena itu, sejak 2019, sekolahnya mulai menyelenggarakan aktivitas belajar untuk 

pengungsi anak dengan pendampingan dari International Organization of Migration (IOM) 

Indonesia. 

“Pendataan terus dilakukan. Di lingkungan ini ada tiga sekolah. Tapi, SDN 064023 menerima 

lebih banyak murid pengungsi,” katanya. 

Ismail Fahmi dari Dinas Pendidikan mengatakan sejak tiga tahun terakhir, penerimaan siswa 

pengungsi di Kota Medan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama, ada 63 anak dan tahap 

kedua sebanyak 30 anak yang mulai masuk sekolah. 

"Kami berusaha semaksimal mungkin. Sepanjang tidak ada kendala, silakan sekolah 

menerima (anak pengungsi), terutama di sekolah negeri, karena itu yang bisa kami 

intervensi," katanya. 
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National Media and Communications Officer IOM Indonesia, Ariani Hasanah Soejoeti, 

mengatakan pendidikan formal untuk anak pengungsi dan pencari suaka sudah dibahas 

dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Tugas Nasional Penanganan 

Pengungsi Asing Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sejak 2018. 

"Pembicaraan tersebut berujung pada rapat koordinasi khusus di Yogyakarta pada Maret 

2019 tentang akses pendidikan formal bagi anak pengungsi yang dihadiri oleh UNHCR serta 

berbagai pemangku kepentingan nasional dan terkait," katanya.  

Hingga pada Juli 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat 

edaran yang secara resmi menyetujui program pendidikan formal kepada anak pengungsi 

dan pencari suaka di Indonesia.  

Berdasarkan surat itu, IOM Indonesia menjajaki pembukaan sekolah di sejumlah daerah, 

salah satunya Kota Medan. 

IOM Indonesia mencatat sepanjang 2019-2021 terdapat 96 pengungsi anak yang mengakses 

sekolah formal di Kota Medan. Dari Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak 

sebanyak 42 anak, Sekolah Dasar (45 anak), Sekolah Menengah Pertama (7 anak), dan Kejar 

Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (2 anak). 

“Melalui akses pada pendidikan, anak-anak pengungsi akan mengembangkan keterampilan 

yang menciptakan peluang yang menguntungkan diri mereka sendiri, keluarga mereka dan 

masyarakat luas,” kata Ariani. 

IOM terus berupaya untuk mendorong anak-anak pengungsi agar mendapatkan haknya atas 

pendidikan yang layak.  

“IOM mengapresiasi Pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah dan sekolah-

sekolah di Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Tangerang, Semarang, Makasar dan Kupang 

yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak pengungsi untuk mengakses 

pendidikan formal,” jelasnya. 
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COVID-19 tidak surutkan belajar anak pengungsi 

 

Madursha saat berfoto dengan Nardi Pasaribu, Kepala SD Negeri 064023 (tengah) dan Ribka Ginting, Wali 

Kelas 2A (pertama kanan) di halaman sekolah, Kamis (6/1/2022). (IDN Times/Masdalena Napitupulu) 

Pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai sejak Maret 2020 membuat layanan pendidikan 

untuk anak pengungsi sempat terganggu. Pembelajaran tatap muka terbatas yang 

diinstruksikan pemerintah Kota Medan membuat pembelajaran tidak bisa dilakukan secara 

tatap muka seratus persen. 

Madursha yang biasanya pergi ke sekolah, harus belajar lewat daring dengan laptop milik 

ayahnya. “Walaupun demikian, anak saya tak kehilangan semangat belajar,” kata Ajith, sang 

ayah. 

Ribka Ginting, guru yang diberikan kesempatan mengajar anak-anak pengungsi di SD Negeri 

064023 mengatakan bahwa Madursha adalah anak yang aktif dan ramah. 

“Yang masih jadi kendala Madursha adalah bahasa. Hanya itu,” ucapnya. 

Mantan Wali Kelas Madursha saat duduk di kelas 2A itu menilai dia anak yang rajin dan 

cepat merespon pesan melalui grup Whatsapp. Dia juga cepat mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan gurunya. 

“Madursha memiliki nilai bagus dan unggul di pelajaran matematika,” kata Ribka. 

Laporan ini didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Internasional Committe 

Of The Red Cross Indonesia.  
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Hengky Ola Sura 

EKORA NTT- ekorantt.com 

Hengky Ola Sura adalah jurnalis media cetak dan online EKORA NTT- ekorantt.com. Saat ini 

tinggal di Maumere. Kesan ketika mengerjakan liputan ini, saya awalnya gugup juga 

menyaksikan dari dekat kerja kawan-kawan relawan yang peduli dengan ODGJ. Setelah itu 

saya menaruh hormat pada kerja luar biasa yang dikerjakan kawan-kawan relawan 

kemanusiaan ini. Ada satu perubahan besar di Flores, NTT saya kira adalah soal cara 

pandang warga yang mulai berubah bahwa penyakit gangguan jiwa sebenarnya bisa 

dipulihkan. Pesan, lanjutkan perjuanganmu kawan-kawan relawan, sebagai jurnalis saya 

pasti ikut membantu juga dan terlebih pada liputan-liputan selanjutnya. Terima kasih juga 

kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan ICRC yang telah menyelenggarakan 

fellowship ini. Terima kasih untuk Bang Jajang Jamaludin dan Mbak Rei Puspo, mentor yang 

keren dan setia membimbing. Terima kasih untuk Putri Adenia, dari AJI Indonesia yang 

selalu tabah menghadapi keterlambatan-keterlambatan kecil kami, sukses dan sehat terus 

ya Nia. 

 



 

Setia Merawat ODGJ 

 

Irma Sinuor ketika membersihkan kuku tangan salah seorang ODGJ (foto dok KKI) 

isah para relawan pendamping ODGJ melawan stigma negatif penyandang 

gangguan jiwa. Penyakit ini dapat disembuhkan.  

Menyaksikan dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berbagi batang rokok di Pasar 

Wolowona, Ende, pada pertengahan tahun 2016, membuat Irma Sinuor (36) serasa 

‘tertampar’. Bagaimana tidak, dalam kondisi gangguan jiwa, dua ODGJ tersebut tetap saling 

berbagi. 

“Mereka yang hidupnya begini saja, bisa saling berbagi, apa lagi kita yang normal,” kata 

Irma, mengenang pertama kali ia berjumpa dengan penderita ODGJ. 

Pengalaman sederhana itu memantapkan Irma untuk mendampingi para ODGJ dalam 

wadah Kelompok Kasih Insanis (KKI), sebuah komunitas besutan Pater Avent Saur yang fokus 

mendampingi ODGJ, hingga sekarang. 

Bertemu dan mendampingi ODGJ, bagi Irma, selalu memiliki kebahagiaan tersendiri. Banyak 

cerita yang menggugah hati. Seperti saat dia bertemu seorang ODGJ berinisial W di salah 

satu sudut Kota Ende. 

K 
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W sudah 14 tahun hidup dalam pasungan, diletakkan di bawah pohon di belakang rumah. 

Ada dahan pohon yang tidak terlalu tinggi, di situ diletakkan beberapa lembar seng untuk 

melindunginya dari panas dan hujan.  

“Stigma itu kejam, Kakak, tidak hanya bagi penderita tapi juga keluarganya. Kalau keluarga 

sudah putus asa, mereka tidak akan tahan, dan jalan satu-satunya ya terpaksa memasung 

anggota keluarga yang gangguan jiwa itu,” kisah Irma lagi. 

Melalui kunjungan setiap minggu, W pelan-pelan mendapatkan perhatian. Dia kemudian 

dibawa untuk mendapatkan perawatan  di Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose di Ruteng, 

ibu kota Kabupaten Manggarai, pada tahun 2018 lalu. 

Kondisi W pun pulih. W sendiri telah kembali ke kampungnya di Ende. Bahkan, dia kini turut 

menjadi bagian dari KKI dan mendukung kerja tim relawan. Sampai saat ini, dia tetap rajin 

mengonsumsi obat. 

“Perkembangan W luar biasa. Ia bekerja sebagai petani, sambil ternak babi kecil-kecilan,” 

tutur Irma. 

Kurang lebih lima tahun bergabung bersama 500-an relawan KKI lainnya, Irma yang juga 

bekerja sebagai pelayan warung makan di Kota Ende ini mengalami perubahan besar. 

Datang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, KKI telah menjadi wadah bersama 

dalam kerja sosial kemanusiaan. 

Selama kerja-kerja pendampingan, tutur Irma, KKI menyadari bahwa ada satu tugas besar 

bagi semua pihak, yakni membangun kesadaran publik bahwa gangguan jiwa adalah 

penyakit yang sebenarnya bisa dipulihkan. Gangguan jiwa bukan kutukan atau penyakit 

keturunan.  
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Infografis 

Berjuang Membuka Pasung 

Sama seperti Irma, seorang jurnalis di Kabupaten Manggarai Timur, Markus Makur, 

bergabung dalam KKI dan ikut merawat serta mendampingi ODGJ. 

Sering turun ke desa-desa untuk tugas peliputan, jurnalis Kompas.com ini menyaksikan 

ODGJ yang semakin menderita karena dipasung. Tugas meliput ternyata mendorong Markus 

untuk ikut serta mengurus para ODGJ sebagai bentuk kepeduliannya. 

“Perjumpaan dengan ODGJ itu banyak sekali. Kalau lihat ada yang dipasung, kami di KKI ikut 

membuka pasungannya. Saya sendiri sudah terlibat membuka sekitar 20-an pasungan,” ujar 

Markus memulai kisahnya mendampingi ODGJ. 

Selama terlibat dalam mengurus para ODGJ bersama KKI, ada dua pengalaman yang 

menurutnya paling berkesan. Pertama, saat dirinya mengunjungi seorang ODGJ di Wae 

Musur, Kabupaten Manggarai Timur, pada 2019. ODGJ ini sampai hari ini masih tetap tinggal 

di dalam gua. 

“Kami belum berhasil mengajak dia pulang. Tapi, setiap kali kami berkunjung dan mengantar 

obat, dia pasti menemui kami. Kondisinya pun saya perhatikan mulai membaik ya, hanya 

kadang masih malu-malu,” ujar Markus. 

Pengalaman lainnya adalah perjumpaannya dengan seorang ibu muda pasien ODGJ yang 

sedang mengandung delapan bulan pada 13 Maret 2020 lalu. 
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Berkat perhatian serius dari KKI dan pihak Puskesmas Peot, pendampingan tersebut 

akhirnya membuahkan hasil.  Ibu muda berinisial B itu kini telah pulih. 

“Waktu saya berkunjung beberapa bulan lalu, Ibu B sudah pulih dan melahirkan anak yang 

juga dalam kondisi sehat,” tutur Markus. 

Petugas kesehatan Puskesmas Peot Ardi Jelatu mengemukakan bahwa keterlibatan mereka 

bersama KKI mengurus ibu tersebut telah mendorong para tenaga kesehatan di Kabupaten 

Manggarai Timur untuk lebih memperhatikan semua ODGJ di daerah itu. 

 

 

Irma Sinuor ketika membersihkan kuku tangan salah seorang ODGJ (foto dok KKI) 

Koperasi Peduli ODGJ 

Selain relawan KKI, kegiatan mengurus ODGJ juga dilakukan oleh KSP Kopdit Pintu Air yang 

berpusat di Rotat, Kabupaten Sikka. Uniknya, di tengah kesibukan melayani usaha simpan 

pinjam anggota, Pintu Air punya satu unit sosial yang fokus mengurus para ODGJ. Nama unit 

sosial itu Gerakan Pintu Air Amal Kasih (Gepak). 

Gepak terbentuk pada tahun 2021 atas inisiatif Ketua KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano. 

Semenjak itu, Gepak memberikan perhatian lebih, mulai dari bekerja sama dengan Dinas 

Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk berkolaborasi mengurus ODGJ. 

“Kami senang karena apa yang kami mulai dengan memperhatikan sesama kita yang 

terganggu jiwanya itu ikut memberikan pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar para 

ODGJ itu,” tutur Vinsen Deo, relawan Gepak. 
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Perjumpaan dirinya dengan seorang ODGJ dengan inisial MM yang sebelumnya tak terurus, 

berhasil mengubah penampilan pasien itu yang kini sudah jauh lebih bersih dan rapi. 

“Kami berterima kasih sekali kepada ibu dan bapak yang mau datang dan mengurus anggota 

keluarga kami ini. Sentuhan kemanusiaan yang sungguh luar biasa,” ujar Moan Nong, 

keluarga dari ODGJ MM.  

Aksi Vinsen dan relawan Gepak lainnya mendapat apresiasi dari Markus Boseng Lewar. 

Awalnya, Markus terpukul dan sakit hati karena istrinya FY menderita gangguan jiwa sejak 

beberapa tahun belakangan. 

Saat ini, meskipun belum pulih, ia bersyukur karena istrinya terus mendapatkan perhatian 

dari Puskesmas dan relawan Gepak. 

“Saya lihat ibu (baca: istri) itu, saya menangis. Rasanya tak tahan sekali menghadapi 

penderitaannya. Dia yang sakit tapi kami semua dalam rumah menderita. Sakit ini tidak 

main-main. Sakit yang lain kita bisa atur tapi sakit yang jenis ini aduh menderita betul,” ujar 

Markus Lewar. 

Relawan Gepak lainya, Engeline Esther, mengemukakan bahwa kerja-kerja relawan dari KKI 

dan Gepak dan juga beberapa komunitas lainnya di Flores telah membuka kesadaran 

masyarakat untuk melihat para ODGj tidak sebagai aib bagi keluarga dan lingkungan 

sekitarnya. 

“Selain bekerja di Dinas Sosial sebagai ASN, saya sendiri adalah relawan yang selalu turun 

bersama kawan-kawan lainnya dari Gepak. Ada banyak pengalaman unik yang saya alami 

ketika berjumpa dengan para ODGJ.” 

Pernah suatu kali, tutur Engeline, ketika dirinya bersama relawan Gepak turun ke desa untuk 

mengantarkan makanan, ada ODGJ yang sudah mulai pulih nekat menciumnya. 

Menurutnya, apa yang mereka lakukan itu karena ODGJ merasa diperhatikan dan 

diperlakukan dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. 
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Bupati Manggarai Hery Nabit ketika melepaskan pasung rantai seorang ODGJ foto dok Ekora NTT 

Kemajuan Layanan Kesehatan Jiwa di Flores 

Yoseph Mardiyanto, Kepala Desa Lusitada di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, mengakui 

kerja-kerja dari relawan yang ikut mengurus para ODGJ yang ada di desanya telah membuka 

persepsinya dan warga. 

“Jujur, saya pribadi dan sebagai kepala desa, merasa berterima kasih atas gerakan sosial dari 

para relawan. Ada warga kami yang ODGJ itu diberi perhatian dan dibantu pengobatan 

sampai proses mengurus dokumen kependudukannya. Hal mana yang seharusnya menjadi 

tanggung jawab kami tapi kami belum buat. Terima kasih dan bangga sekali saya pada 

kawan-kawan relawan,” kata Yosef. 

Pendiri KKI, Pastor Avent Saur mengemukakan, gerakan kemanusiaan dari para relawan, 

baik itu dari KKI, Gepak dan lainnya telah memberikan dampak positif berupa perhatian dari 

Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah 

Kesehatan Jiwa dan Napza. Pihak kementerian memberikan pelatihan kesehatan jiwa untuk 

para tenaga kesehatan dan kader di lima kabupaten di Flores: Manggarai Barat, Manggarai, 

Manggarai Timur, Ende, dan Kabupaten Sikka. Itu terjadi pada September-Desember 2021. 

“Sangat diharapkan, para nakes di kabupaten-kabupaten lain juga akan diberikan pelatihan 

yang sama,” pintanya. 
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Saat ini para tenaga kesehatan dan kader di lima kabupaten tersebut terus aktif 

memberikan layanan kepada penderita dan memberikan edukasi kepada sekian banyak 

pihak. 

Persediaan obat cukup memadai. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur rencananya akan 

mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk menangani kesehatan jiwa. 

“Di NTT, ada Rumah Sakit Jiwa Naimata di Kupang yang melayani sekian banyak penderita. 

RSUD di wilayah Provinsi NTT yang memiliki poli jiwa hanya tiga: RSUD Maumere di 

Kabupaten Sikka dengan tenaga psikiater tetap (PNS), RSUD Aeramo di Kabupaten Nagekeo 

dengan tenaga psikiater kontrak, dan RSUD Provinsi di Kupang dengan tenaga psikiater 

kontrak,” jelas Pater Avent. 

Pihaknya berharap dalam waktu ke depan, semua RSUD di 20 kabupaten di NTT akan 

menyediakan layanan kesehatan jiwa. 

Vinsen Deo dari Gepak juga mengemukakan kemajuan layanan kesehatan jiwa tampak 

nyata dari kerja kolaborasi untuk ikut mengurus dokumen kependudukan dari para ODGJ. 

“Dari kerja-kerja kami bersama tim relawan dari Gepak sudah ada sekitar 30-an OdGJ yang 

mulai pulih dan difasilitasi dokumen administrasi kependudukannya (adminduk),” ujar 

Vinsen. 

Menurut Vinsen, proses pengurusan dokumen adminduk ini gampang-gampang susah. Di 

lapangan mereka menemui ada ODGJ yang ternyata sudah punya nomor induk 

kependudukan (NIK) tapi justru dipakai oleh orang lain saat dicek ke Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil. 

Vinsen melanjutkan, ada ODGJ yang sebelumnya adalah orang-orang yang sehat dan 

merantau ke Kalimantan dan Papua sudah punya dokumen adminduk. Sayangnya karena 

mengalami gangguan jiwa mereka dikirim kembali ke Sikka tapi dokumen adminduknya 

tidak diurus. Ada lagi ODGJ yang memang sama sekali tidak memiliki dokumen 

kependudukan. 

Ketiadaan dokumen kependudukan membawa dampak yang sangat besar bagi para ODGJ. 

Padahal, setiap warga negara wajib memiliki dokumen adminduk. Tanpa dokumen tersebut, 

ODGJ akan kesulitan mengakses berbagai layanan dari pemerintah. 

“Urusan dokumen adminduk ini prosesnya gampang-gampang ribet. Apalagi untuk para 

ODGJ. Bersyukur orang dinas kependudukan sangat welcome kepada kami. Ibu kadisnya 

(kepala dinas – red) baik sekali dan merespon kerja dari relawan,” ujar Vinsen. 

Hubertin Pega, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, mengakui 

sangat merespon kerja dari relawan yang mengurus ODGJ. Menurut Hubertin semua jenis 
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bantuan yang diterima warga negara selalu berbasis pada dokumen adminduk terlebih 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

“Tentunya saya bangga dan berterima kasih bahwa ada relawan yang mau terlibat dan 

masuk pada kerja-kerja mengurus para ODGJ. Kami tentu merespon sekali. Semoga 

kedepannya ada juga lembaga lain yang bisa menunjukan kepedulian mereka seperti para 

relawan dari KKI dan Gepak ini,” ujar Hubertin. 

Kikis Stigma ODGJ 

Direktur Pusat Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose Dokter Ronald Susilo 

mengatakan ODGJ kerap dianggap sebagai aib dalam keluarga dan masyarakat. Tentu itu 

adalah stigma yang keliru dan mesti dikikis. 

“Penyakit gangguan jiwa bukan aib. Ini penyakit medis yang sama dengan penyakit kronis 

lain seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain,” tegas Dokter Ronald. 

“Jangan sembunyikan, jangan merasa malu apalagi menganggap itu aib, tetapi bawalah ke 

dokter, berkontak dengan fasilitas kesehatan dan pasti ada jalan keluar,” lanjutnya. 

Karena itu, kata Dokter Ronald, penanganan ODGJ mutlak membutuhkan penanganan medis 

yang tepat. Menurutnya, Renceng Mose menjadi salah satu pusat rehabilitasi bagi 

penyandang gangguan jiwa yang penanganannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

penanganan secara rawat jalan dan penanganan secara rawat inap. Pasien yang tergolong 

dalam penanganan rawat jalan ialah pasien-pasien dengan kondisi stabil yang 

membutuhkan pengobatan medis namun bisa dirawat sendiri di rumah oleh keluarganya. 

Sementara, pasien rawat inap merupakan pasien dengan kondisi tidak stabil yang tidak 

hanya membutuhkan pengobatan medis, melainkan juga pendampingan khusus dan rutin 

oleh pihak medis serta keluarga. 

Untuk menghilangkan gejala-gejala gangguan jiwa, kata Dokter Ronald, murni melalui 

pengobatan medis, sedangkan terapi-terapi lainnya dilakukan setelah gejala tersebut 

berkurang atau stabil. 

“Pure medis untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa. Apabila gejala ini berkurang atau 

stabil maka diperlukan terapi lainnya,” jelas Dokter Ronald. 

“Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendukung percepatan penyembuhan 

pasien,” sambungnya. 

Untuk pasien ODGJ yang dipasung, menurut Dokter Ronal, memerlukan penanganan yang 

relatif berbeda dengan pasien lainnya. Merawat pasien yang dipasung tidak serta-merta 
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melepas pasungan tersebut, kemudian membawanya ke pusat rehabilitasi Renceng Mose. 

Yang dilakukan terlebih dahulu adalah menggali atau menganalisis gejala pasien. 

“Kami menggali atau analisa dulu, kenapa dipasung, sejak kapan, gejalanya apa, kemudian 

diberi obat minum selama dua minggu. Jika belum ada perubahan membaik maka 

pasungnya dilepas dan dibawa ke Renceng Mose,” tuturnya. 

Permasalahannya, menurut Dokter Ronal, ketika pihak medis hendak melepas pasung 

pasien untuk dirawat di Renceng Mose, mereka harus mendapatkan izin dari keluarga dan 

kepala desa lebih dahulu, serta memberitahu camat. Mereka juga perlu memastikan siapa 

yang akan bertanggung jawab terhadap biaya hidup pasien selama di Renceng Mose. 

“Kami siap rawat tetapi siapa yang bertanggungjawab untuk pembiayaan mereka” ucapnya. 

Pembiayaan selalu menjadi polemik dan dilema bagi pihak Renceng Mose ketika 

memutuskan untuk menerima atau merawat pasien baru. 

“Tidak mudah untuk membiayai tiga kali makan, dua kali snack, tiga kali obat, perlengkapan 

mandi, dan masih banyak lagi. Kami perhatikan yang sakit, lalu siapa yang perhatikan kami,” 

ungkapnya. 

Dokter Ronald bilang, hingga saat ini, ada sekitar 21 orang pasien sedang dalam masa 

perawatan inap dan sekitar 400 sampai 500 pasien dalam perawatan jalan. Dirinya berharap 

pemerintah tidak hanya memperhatikan penyandang gangguan jiwa tetapi juga seluruh 

perawat yang menangani ODGJ. 

“Kami kekurangan perawat di Renceng Mose, mau rekrut tapi tidak punya biaya. Kami 

berharap ini menjadi perhatian pemerintah,” tutupnya. 

(nama para pasien ODGJ redaksi gunakan inisial dengan catatan ada di antara para ODGJ 

yang saat ini sudah pulih dan juga atas permintaan keluarga) 
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Dian Cahyani 
Jawa Pos Radar Jember 

 
Lahir di Jember, 3 Maret 1997. Sejak mahasiswa tidak aktif dalam kegiatan apapun. Lulus, 

kuliah langsung jadi jurnalis. Kini saya aktif menjadi jurnalis di Jawa Pos Radar Jember. 

Menjadi jurnalis seperti mengalami kecelakaan yang 'agak' menyenangkan. 

 

 

   



Potensi Alam yang Kian Terancam 

Ironi Petani di Puger, Sawah Kekeringan Meski Musim Hujan 

ksploitasi tambang batu kapur dan pabrik semen di Kecamatan Puger, Gunung 

Sadeng, menuai dampak signifikan. Warga yang menggantungkan nafkahnya pada 

pertanian kini menderita kekeringan dan nyaris adanya penurunan panen. 

Pemindahan saluran air menjadi salah satu pemicunya. 

Pagi itu, sekitar pukul sembilan, Wandi (nama samaran) membopong tiga pipa paralon dari 

sawah menuju rumahnya. Wajahnya lusuh, berkeringat. Maklum, ia sudah tiga jam mengairi 

sawahnya yang terletak di kawasan Puger Wetan. Lokasi sawahnya berbatasan dengan 

pabrik milik PT Semen Imasco Asiatic.  Padahal, saat itu, Jember sedang dikepung banjir. 

Saban sore hingga malam, Jember diguyur hujan. Termasuk, di Puger Wetan. 

“Urung mari jane, garek sa’kedo’an (Belum selesai sebenarnya. Tinggal satu kotak sawah- 

red),” ujar Wandi sebelum akhirnya menemui Jawa Pos Radar Jember di beranda rumahnya. 

Kondisi itu sudah dialaminya sejak tiga tahun belakangan. Tepatnya, saat PT Semen Imasco 

Asiatic memindahkan saluran pengairan pada lahan pertanian masyarakat. Perusahaan 

tersebut diduga telah melakukan pembelokan terhadap aliran irigasi sekunder sehingga  

mengakibatkan petani mengalami krisis air. Saluran irigasi tersebut menjadi salah satu 

saluran penting yang mengairi  lahan pertanian seluas kurang lebih 300 hektar yang terletak 

di desa Puger Wetan dan Puger Kulon. 

Dampaknya, produktivitas lahan menurun. Petani dibebankan dengan biaya produksi yang 

lebih tinggi untuk mengairi sawahnya. Terlebih, di musim- musim kemarau yang 

berlangsung pada pertengahan tahun. 

Wandi mengungkapkan, biaya pengairan yang dibebankan padanya bisa mencapai Rp 6 juta. 

Nominal ini bisa saja membengkak seiring dengan tingginya atau naiknya harga bahan bakar 

solar. Sedangkan, untuk produktivitas tanah sawah yang dihasilkan juga mengalami 

penurunan. Ia mencontohkan, satu petak sawah milik salah satu warga kini mengalami 

penurunan hasil panen (jagung, padi, kedelai). Idealnya, sekali panen, ia dapat menghasilkan 

3 ton padi, namun kini jumlahnya mengalami penurunan hingga 2,5 ton. Bayang- bayang 

Puger menjadi desa yang sulit air pun makin menghantui Wandi. Menurutnya, jika hal itu 

terus dibiarkan, akan ada lebih banyak lahan sawah yang terdampak karena kesulitan air. 

“Kalau diburuhkan (membayar orang-red) makin mahal, karena mengairinya butuh  waktu 

lebih lama,” tuturnya. 

Wandi menggerutu bila mengingat kembali harga jual padi dari sawahnya yang turun drastis 

tahun lalu, sampai sekitar Rp 3 ribu per kilogram. Hasil panennya itu bahkan menyusut 
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hingga 1 kuintal. Belum lagi, ongkos pengairan dan pupuk yang makin mahal yang mesti ia 

tanggung. Imbasnya, pendapatannya sebagai petani pun turun drastis. 

Kondisi seperti itu membuat sejumlah warga di Puger Wetan, tempatnya tinggal, akhirnya 

memutuskan untuk mencari pendapatan ke luar kota, bahkan ke luar negeri. “Ada yang jadi 

TKI (Tenaga Kerja Indonesia-red), tapi jarang,” imbuhnya. 

Radar Jember pun mencoba mengkonfirmasi Migrant Care untuk memastikan data tentang 

jumlah penduduk Puger Wetan dan Puger Kulon yang menjadi pekerja migran. Bambang 

Teguh Karyanto, project manager Migrant Care Jember, mengatakan bahwa Kecamatan 

Puger belum menjadi kantong buruh migran. Dia juga mengungkapkan, pihaknya tidak 

memiliki data spesifik tentang jumlah warga daerah tersebut yang merantau ke luar kota 

atau ke luar negeri. “Puger belum menjadi kantong buruh migran. Karena kenaikan jumlah 

buruh migran hanya sekitar 1,2 orang setiap tahunnya,” ungkapnya. 

Polusi dan Janji Palsu Lapangan Kerja 

Salah satu organisasi yang getol melakukan advokasi terhadap warga Puger adalah Front 

Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Muhammad Fajar, salah satu 

aktivisnya, mengungkapkan setidaknya ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh 

masyarakat Puger Wetan dan Puger Kulon terkait pabrik semen tersebut. 

Pertama, persoalan terkait polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan pada 

pabrik. Kedua, keberadaan PT Semen Imasco Asiatic ternyata memicu perpecahan di 

masyarakat, antara petani yang setuju dan yang menolak. Dan masalah yang terakhir adalah 

adanya dampak pada lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Fajar mengatakan, keberadaan pabrik dan perusahaan tambang di Puger ternyata tidak 

menjadi angin segar terhadap penyerapan tenaga kerja seperti yang digembar-gemborkan. 

Sebagian besar warga Puger Wetan dan Puger Kulon, lanjut dia,  saat ini mencari nafkah 

sebagai buruh perantauaan ke luar pulau, seperti  Bali, Kalimantan dan Sumatra.  “Dulu, 

penduduk dijanjikan akan dipekerjakan. Nyatanya, sekarang mungkin cuma beberapa orang 

yang bekerja di sana,” ungkapnya. 

Fajar sempat menemui beberapa petani di Puger. Mereka mengeluhkan tentang 

penyerapan tenaga kerja yang tidak maksimal. Menurut mereka, perusahaan cenderung 

merekrut tenaga dari luar negeri untuk merampungkan pekerjaannya. Problem di Puger 

sendiri, lanjut dia, kurang mendapatkan perhatian publik. Selama ini, nyaris tak ada pakar 

yang turut menyoroti kondisi tersebut. Sedangkan, kelompok-kelompok yang membantu 

advokasi ternyata tak cukup memiliki sumber daya manusia (SDM) yang punya keahlian 

terkait isu yang dihadapi warga, misalnya ahli hidrologi. 
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“Kalaupun, ada ahli yang dilibatkan (oleh pemerintah-red), kita tidak pernah dikasih tahu. 

Tapi, sejauh ini, saya yakin belum pernah ada ahli yang melakukan pengamatan secara 

khusus,” ujar alumni UIN KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember itu.  

Sayangnya, lanjut Fajar, advokasinya di Puger sekarang ini mandek, sejak dilayangkannya 

surat keeberatan dari petani Puger untuk mengalihkan saluran irigasi yang dilakukan PT 

Imasco. Surat ini dilayangkan pada pertengahan 2020. Kini, masyarakat setempat menunggu 

respon dari PU Bina Marga Provinsi, Bupati, Gubernur. Penyebab lainnya adalah adanya 

pandemi Covid-19 yang menurutnya cukup beresiko sehingga tidak memungkinkan bagi 

mereka untuk menggelar aksi-aksi protes. 

Tidak Ada Data 

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PU Bina Marga Dai Muttaqin mengatakan, 

pihaknya belum bisa menjelaskan dengan lengkap terkait penyelesaian masalah aliran irigasi 

di Puger. Dia beralasan, dirinya baru sekitar dua minggu ini bertugas di posisi tersebut. 

“Kami tidak bisa memberikan data informasi mengenai itu. Karena, kasus itu sudah lama dan 

orang yang menangani berbeda,” ungkapnya. 

Namun, menurutnya, pemindahan saluran irigasi di Puger Wetan dan Puger Kulon bukanlah 

hal yang fatal. Sebab, sawah masyarakat masih bisa teraliri air. Hanya saja, jaraknya jadi 

lebih jauh. 

Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember Sendi Desta Galuh mengatakan, 

pemindahan saluran irigasi itu hanya berdampak pada perbedaan jarak aliran air ke sawah-

sawah, dulu dan sekarang. Kajiannya beberapa tahun lalu menyimpulkan bahwa pengalihan 

saluran air itu tidak mempengaruhi kualitas air yang ada di sawah sehingga tidak akan 

mengakibatkan tanaman mengalami keracunan atau kerusakan. (nur) 
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I Made Argawa 
Tempo 

 

Selama mengikuti pelatihan dan fellowship ini beberapa hal yang saya dapat, khususnya 

pemahaman soal isu kemanuasiaan dan palang merah internasional yang dibawakan oleh 

teman-teman panitia  dan mentor. Isu kemanusiaan merupakan hal yang baru bagi saya 

yang selama ini hanya bekerja sebagai wartawan di Bali. Bali minim isu soal ini. Tentunya ini 

menjadi pengalaman baru dan memberikan tantangan yang berbeda. 

 

 

 



 

Di Bali, Pekerja Seks ODHA Merana Karena Pandemi 
  

enpasar – Perempuan paruh baya pengidap HIV/AIDS itu –  sebut saja Bunga (54) –  

tak pernah menyangka dirinya harus kembali terjun ke dunia prostitusi setelah 

sewindu pensiun. Tekanan ekonomi akibat perceraian dan pandemi Covid-19 

memaksa pasien dari klinik pengobatan milik Yayasan Kerthi Praja tersebut mengais rupiah 

dari pekerjaan lama yang mungkin dapat membahayakan kesehatan dirinya dan orang lain. 

  

Demi menghindari razia aparat, ia dan tiga pekerja seks lainnya pun melakukan praktik 

prostitusi secara sembunyi-sembunyi. “Sekarang transaksi di media sosial, lewat MiChat,” 

ujarnya saat ditemui Tempo di kantor Yayasan Kerthi Praja, Denpasar, 11 Januari lalu.  

  

Bersama ketiga rekannya, Bunga menyewa tempat kost di Denpasar yang memiliki empat 

ruangan dan semuanya menjadi tempat prostitusi. Ia dan seorang temannya tinggal di sana, 

sedangkan dua yang lain tidak. Bunga menilai kost sekaligus tempatnya bekerjanya itu 

cukup aman. Apalagi, mereka semua memegang gembok pintu gerbang. Pemilik kost, kata 

Bunga, tahu pekerjaan penghuninya. 

  

“Jika di tempat sebelah ada sidak (inspeksi mendadak - red), kami aman. Kan pintu gerbang 

digembok dari dalam,” ungkapnya. Begitu pun, lanjut dia, jika ada pelanggan di malam hari, 

mereka bisa leluasa masuk. 

  

Semenjak lokalisasi di Kawasan Sanur sepi akibat terpukul pandemi, praktik prostitusi kini 

berpindah ke online. Dalam sehari, dia bisa bertransaksi dengan lima pria hidung belang 

dengan tarif Rp 250 ribu per pertemuan. Sebagai Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sejak 

2009, dia selalu mewajibkan pelanggannya menggunakan pengaman serta menolak 'tamu' 

yang masih di bawah umur. 

  

“Jika ketahuan bisa kena tegur,”kata Bunga yang juga penyuluh di Yayasan Kerthi Praja. 

  

Berbeda dengan Bunga, Riana (nama samaran), 28 tahun, justru harus kehilangan 

pekerjaannya di sebuah tempat karaoke di Denpasar karena pandemi Covid-19. Saat ini, ia 

mencoba peruntungan dengan berjualan alat kecantikan secara online. 

  

“Saya ketahuan positif pada 2017. Saat itu batuk dalam waktu lama,” ujarnya. 

  

Ia mengaku “nakal” karena sering berganti pasangan dan melakukan hubungan seksual 

beresiko. Sebagai pemandu lagu di tempat karaoke, Riana seringkali mendapatkan 

permintaan lebih dari konsumennya yang sebagian enggan menggunakan kondom. 
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Perempuan asal Medan itu sempat pindah ke beberapa tempat karaoke seperti di Batam 

hingga Timor Leste, sebelum akhirnya menetap di Bali pada akhir 2019. Saat terindikasi 

positif HIV/AIDS, ia dirujuk untuk mendapatkan perawatan di Yayasan Kerthi Praja. 

  

Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah memukul bisnis hiburan di Bali. Banyak 

tempat karaoke yang bangkrut. Kondisi tersebut juga memaksa Sisi (nama samaran) 29 

tahun, asal Banyuwangi, melepas mata pencahariannya sebagai pemandu karaoke.  Ibu satu 

balita itu kini fokus sebagai ibu rumah tangga. 

  

Sisi menjadi ODHA empat tahun lalu setelah menderita sakit dan luka di punggung yang tak 

kunjung sembuh. Saat Puskesmas memintanya tes darah, hasilnya ternyata positif HIV/AIDS. 

Menurut dia, bekerja di tempat karaoke membuatnya sulit menolak setiap permintaan plus 

dari konsumen, termasuk menghindari hubungan yang beresiko tinggi. 

  

Meski dinyatakan positif, Sisi tak terlalu menghiraukan kondisinya. Dia baru rutin berobat 

setelah “ditemukan” oleh Bunga dan Yayasan Kerthi Praja yang saat itu melakukan sidak di 

tempatnya bekerja. Saat ini, dia berencana melakukan tes HIV/AIDS pada anaknya yang 

masih berusia 12 bulan untuk mengetahui apakah tertular atau tidak.  “Suami juga rutin cek 

kesehatan. Hasil tesnya negatif,” pungkasnya. 

  

Transaksi Online Sulitkan Pelacakan HIV/AIDS 

  

Koordinator program penanggulangan HIV untuk pekerja seks perempuan di Yayasan Kerthi 

Praja, dr Ni Luh Putu Ariastuti, menerangkan pihaknya memang mengalami kesulitan untuk 

melakukan pendataan pekerja seks perempuan yang melakukan transaksi secara online. 

  

“Lebih sulit mengidentifikasi keberadaan mereka,” ujarnya. 

  

Rumitnya mengakses keberadaan mereka membuat potensi penyebaran HIV/AIDS makin 

besar. Apalagi, lanjut dokter Putu Ariastuti, pihaknya kini masih mencari strategi untuk 

menjangkau pekerja seks perempuan online. 

  

“Banyak akun online pekerja seks perempuan tidak dipegang sendiri, ada adminnya,” 

katanya. 

  

Saat ini, Yayasan Kerthi Praja memiliki 11 petugas lapangan untuk menjangkau pekerja seks 

perempuan dan 4 orang menjangkau pria yang berhubungan sesama jenis. 

  

Selama pandemi, pihaknya tetap menjalankan layanan pada pekerja seks perempuan ODHA. 

Pemerintah juga masih memberikan bantuan seperti logistik reagen, ARV dan obat IMS. 
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Selain itu, Putu Ariastuti berharap pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya, 

baik secara offline maupun online tentang HIV, alat pencegahan (kondom), tes dan 

pengobatan yang tersedia. “Sehingga mudah diakses oleh semua komunitas pekerja seks 

perempuan dan pelanggannya,” ujarnya. 

  

Yayasan Kerti Praja didirikan pada 1 Januari 1992 oleh tiga orang, yakni Prof. dr. Dewa 

Nyoman Wirawan, MPH, Dr.dr. Partha Muliawan, M.Sc (OM) dan Anak Agung Sagung Mas 

Partini. 

  

Saat ini, ada 1.145 ODHA yang mengakses ARV di Yayasan Kerthi Paraja dan mendapat 

layanan di klinik WM Medika. Obat yang tersedia di yayasan untuk HIV/AIDS ada sepuluh 

jenis, yakni TLE, TLD, Duviral, Nevirapine, Efavirenz, Tenofovir, Lamivudine, Lopivia, DTG, 

Ricovir-EM dan Abacavir. 

  

Putu Ariastuti menjelaskan, penggunaan masing-masing obat berbeda, tergantung dari 

regimen ARV yang digunakan oleh pasien. Ia mencontohkan, jika pasien mengkonsumsi obat 

TLE, maka pasien hanya minum obat satu kali sehari pada waktu yang sama tiap harinya. 

Sedangkan jika pasien menggunakan regimen ARV yang terdiri dari Duviral dan Nevirapine 

maka pasien harus mengkonsumsi obat tersebut dua kali sehari. 

  

“Selain di Yayasan Kerthi Paraja, layanan HIV/AIDS non-pemerintah juga bisa diakses di 

Klinik Bali Peduli dan Klinik Bali Medika,” tambahnya. 

Tidak Ada Santunan, Tapi Terima Pelatihan 

Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali A.A Ngurah Patria 

Nugraha menjelaskan, jika selama pandemi Covid-19 kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Bali 

mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah sepinya lokalisasi hingga penutupan di 

masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

“Tapi, prostitusi sekarang beralih ke media sosial,” ujarnya. 

  

Ngurah Patria mengatakan, ODHA bukanlah orang yang lemah dan tidak berdaya, tapi 

mereka bisa menjadi subjek yang berdaya. Selama ini, Dinas Sosial Provinsi Bali dan lembaga 

swadaya masyarakat secara berkala telah memberikan pelatihan sosial-ekonomi. 

  

“Untuk itu, tidak harus memberikan santunan ekonomi yang menjamin kehidupannya,” 

ujarnya. 

  

Pelatihan yang dimaksud Ngurah Patria adalah kelompok usaha bersama atau disebut KUBE 

oleh Dinas Sosial. ODHA mendapatkan pelatihan memelihara ternak untuk dijual kembali, 
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budidaya tanaman serta pelatihan keterampilan. “Dengan kegiatan tersebut diharapkan 

para ODHA bisa mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi beban anggota keluarga 

lainnya,” ujarnya. 

Anggaran Dipangkas, Jaminan Obat Tetap 

Selama pandemi, kegiatan KPA Provinsi Bali otomatis berkurang drastis. Sebagai gantinya, 

mereka lebih banyak melakukan sosialisasi melalui media daring. Ngurah Patria enggan 

menyebutkan anggaran yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali. Dia hanya 

menyebutkan bila ada pemangkasan anggaran penanggulangan HIV/AIDS yang cukup besar 

dalam dua tahun terakhir hingga sekitar 60 persen. 

“Jadi, kegiatan turun ke lapangan selama pandemi tidak berjalan,” ujarnya. 

  

Namun, program pencegahan, promosi dan sosialisasi kepada kelompok rentan seperti di 

desa, sekolah dan perusahaan masih tetap berjalan. Ketersediaan obat Antiretroviral  (ARV) 

bagi ODHA di Bali saat ini juga masih normal. Meskipun, lanjut dia, di awal masa pandemi 

sempat ada masalah distribusi yang terkendala oleh kebijakan lockdown di negara 

produsen. 

  

“Untuk stok ARV diupayakan langsung oleh Dinas Kesehatan yang mengacu pada 

Kementerian,” ujarnya. 

  

Kasus HIV/AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan di Pulau Dewata tahun 1987 pada 

seorang wisatawan asal Belanda yang dirawat di RSUP Sanglah. Tahun lalu, provinsi ini 

mencatat 25.699 kasus yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. 
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Kendati tahun ini angkanya turun drastis, kasus penularan HIV/AIDS di Bali cenderung 

meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2011 misalnya, Dinas Kesehatan 

menemukan kasus sebanyak 21.031 dan pada tahun 2012 naik sekitar 21.511. Angka 

tersebut terus menanjak pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2013 terdapat 29.037 

kasus yang terdeteksi, pada 2014 sebanyak 32.711, pada 2015 sekitar 30.353, pada 2016 

sebanyak 41.205, pada 2017 tercatat 48.300, pada 2018 sebesar 46.656, pada 2019 ada 

50.282 dan tahun 2020 terdapat sekitar 41.987 kasus. 

  

“Jumlahnya masih lumayan banyak. Namun, bedanya, masyarakat sekarang ini sudah sadar 

untuk periksa. Fasilitas kesehatan pun sudah banyak,” jelas Ngurah Patria. 

 

 
  

Provinsi Bali, lanjut dia, masuk enam besar tingkat nasional kasus HIV/AIDS. Peringkat 

pertama Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua. Sebagian besar kasus 

tersebut ditemukan pada pria 16.174 kasus dan 9.525 kasus pada perempuan. 

  

Data dari KPA Provinsi Bali, untuk usia HIV/AIDS didominasi oleh pasien berusia 25 tahun 

hingga 49 tahun atau sekitar 70,6 persen. Selain itu, usia 20 tahun hingga 24 tahun sebanyak 

15,8 persen. Sisanya sebanyak 7,1 persen ada di usia lebih dari 50 tahun. 

  

Di Bali sendiri, Kota Denpasar menempati urutan pertama jumlah kasus, yakni sekitar 13.754 

kasus HIV/AIDS. Urutan kedua disusul oleh Kabupaten Badung mencapai 3.427 kasus. 

Selanjutnya, Buleleng (3.170 kasus), Gianyar (1.983 kasus), Jembrana (1.134 kasus), Tabanan 

(1.091 kasus), Karangasem (524 kasus), Klungkung (368 kasus), dan Bangli (248 kasus). 
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