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DISTORSI1 MAKNA JIHAD
Oleh: Mokh. Iman Firmansyah

Abstrak
Artikel ini merupakan kajian terhadap banyaknya pemberitaan tentang tindakan teror bom di
Indonesia. Selain pelakunya masih muda, teror bom yang mereka lakukan dianggap sebagai
“jihad” dan “perbuatan suci”. Keyakinan para pelaku teror seperti itu tentu merupakan
pemutarbalikan konsep dan fakta (distorsi) dalam memaknai jihad dan harus diluruskan.
Terorisme adalah tindakan secara radikal sehingga menimbulkan ketakutan, sedangkan jihad
adalah bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan (pemikiran, harta, dan jiwa
raga) untuk menegakkan agama Allah yang damai (rahmatan lil ‘alamiin). Alhasil, dari segi
arti, bentuk, maupun tujuannnya antara terorisme dan jihad sangatlah berbeda.

Kata kunci: Distorsi, Terorisme, dan Jihad

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus terorisme di Indonesia berkembang semakin pesat.
Pesatnya perkembangan tersebut ditandai dengan sering terjadi berbagai aksi teror di
Indonesia. Aksi-aksi teror itu dilakukan teroris dalam beberapa bentuk serta lokasi
yang berbeda.

Menurut Abu Wildan (ia adalah teman dekat Noordin M. Top) bersedianya
pelaku/teroris melakukan bom bunuh diri pada usia muda karena menurut mereka
telah memiliki keyakinan bahwa, “apabila meninggal dunia, mereka akan mati
syahid, diterima di sisi Allah, dan akan masuk ke surga firdaus”. Dalam keyakinan
mereka juga bahwa, “di surga nanti akan disediakan bidadari-bidadari.” Inilah yang
dalam pemahaman pelaku bom bunuh diri disebut “jihad” (Kristanti, 2009).

Keyakinan pelaku tentang “jihad” tersebut, diperkuat dengan pernyataan
Samudra (2004) bahwa rangkaian bom tersebut merupakan bentuk jihad fisabilillah.
Menurutnya, “jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi
Islam, tidak ada makna selain itu.” Oleh karena keyakinan tentang “jihad” itulah,
tindakan teror bom dianggap oleh mereka sebagai perbuatan suci.

Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, artikel ini mencoba menggali makna
tentang terorisme dan jihad. Dengan demikian diperoleh kejelasan perbedaan tentang
keduanya.

1 Distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, penyimpangan, dan sebagainya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan).
[Tersedia]: Online: Pranala (link):http://kbbi.web.id/distorsi. Diakses 22 Agustus 2014.
Dalam kajian ini dimaksudkan pemutarbalikan konsep dan fakta jihad dengan tindakan
terorisme.
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B. PENGERTIAN TERORISME

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan
semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik (KBBI,
2001). Seperti halnya dikemukakan Muladi (2002) terorisme adalah “perbuatan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa
berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan.”

Hasil konvensi PBB tahun 1937 menyebutkan terorisme adalah segala
bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud
menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau
masyarakat luas. Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan bahwa, “terorisme merupakan
kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman
serius terhadap kedaulatan setiap negara…”.

Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan terorisme adalah
teror dari pelaku/teroris dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut
terhadap sasarannya. Dengan kata lain terorisme terdiri dari teoris, terror, cara
kekerasan, dan hasilnya rasa takut.

C. PELAKU DAN SASARAN TEROR

Pelaku teror menurut Muladi (2002) dapat merupakan individu, kelompok,
atau negara. Senada dengan hasil konvensi PBB tahun 1937 bahwa terorisme
merupakan tindakan dari perseorangan, sekelompok orang, atau oleh suatu negara.

Sama halnya dengan pelaku teror, sasaran teroris adalah seseorang,
kelompok atau suatu bangsa (Loqman, 1990). Menurut Adji (2002) sasaran teroris
mengalami perluasan. Semula sasaran terorisme adalah kepala negara atau anggota
keluarga kepala negara tersebut, kini menjadi seseorang, kelompok masyarakat atau
negara serta korbannya banyak masyarakat sipil.

D. MOTIF TERORISME: KAJIAN KE ARAH DISTORSI MAKNA JIHAD

Tindakan terorisme memiliki motif yang berbeda. Menurut Wolfe (1990)
motif timbulnya terorisme bukan hanya terbatas pada motif politik, namun sudah
meluas ke nonpolitik, seperti: motif ekonomi, motif sosial, dan motif ideologi. Motif
politik dilakukan karena ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Motif ekonomi
merupakan motif timbulnya terorisme karena keadaan ekonomi semakin tidak
menentu serta susahnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga membuat
seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Motif sosial
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merupakan keinginan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai pikiran
keras yang bersatu dan mendirikan suatu organisasi sosial dengan cara yang radikal.
Motif ideologi merupakan motif atas apa yang diperbuatnya berhubungan dengan
keyakinan agama yang dianutnya.

Di Indonesia, motif ideologi lebih mengemuka dari pada motif-motif lainnya
karena berbagai kasus teror diakui teroris sebagai bagian dari “jihad”. Rojay (2012)
menguraikan berbagai kasus teror bom yang terjadi di Indonesia dengan
mengatasnamakan “jihad”. Bom malam Natal 24 Desember 2000 yang terjadi di
beberapa kota di Indonesia yang merenggut 16 orang meninggal, 96 orang luka-luka,
dan 37 mobil rusak. Pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi Bom Bali, dimana 202
orang meninggal dan 300 orang lainnya luka-luka. Tanggal 5 Agustus 2003 terjadi
bom di JW Marriott yang merenggut 11 orang meninggal dan 152 orang luka-luka.
Pada tanggal 9 September 2004 terjadi bom di depan Kedutaan Besar Australia, lima
orang meninggal dan ratusan orang lainnya luka-luka, serta mengakibatkan
kerusakan di beberapa gedung di sekitarnya seperti: Menara Plaza 89, Menara
Grasia, dan Gedung BNI. Pada tanggal 1 Oktober 2005, di Raja’s Bar dan Restoran,
Kuta Square, dan Nyoman Kafe Jimbaran Bali terjadi lagi ledakan bom yang
merenggut 22 orang meninggal dan 102 orang luka-luka. Pada tanggal 17 Juli 2009,
dua ledakan bom terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Pada tanggal 15
April 2011 terjadi ledakan bom di Masjid Mapolresta Cirebon saat melaksanakan
shalat Jumat, pelaku bom meninggal dan melukai 25 orang lainnya.

Beberapa contoh kasus terorisme di atas dilakukan dengan cara bom bunuh
diri dan usia pelaku pun masih muda. Dalam kasus pengeboman tanggal 17 Juli
2009, pelakunya adalah Dani Dwi Permana (18 Tahun) di hotel JW Marriott dan
Ikhwan Maulana di hotel Ritz Carlton (Kristanti, 2009). Sama halnya dengan M.
Syarif pelaku bom bunuh diri pada saat melakukan shalat Jumat di Mesjid
Mapolresta Cirebon yang menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jendral
Timur Pradopo diperkirakan berusia 20-24 tahun (Tijar, 2011).

Bersedianya pelaku melakukan bom bunuh diri pada usia muda, menurut
Abu Wildan mereka telah memiliki keyakinan bahwa, “apabila meninggal dunia,
mereka akan mati syahid, diterima di sisi Allah, dan akan masuk ke surga firdaus”.
Dalam keyakinan mereka juga bahwa, “di surga nanti akan disediakan bidadari-
bidadari.” Inilah yang dalam pemahaman pelaku bom bunuh diri disebut “jihad”
(Kristanti, 2009).

Keyakinan pelaku bahwa perbuatan tersebut adalah “jihad”, diperkuat
dengan pernyataan Samudra (2004) dimana rangkaian bom yang terjadi merupakan
bentuk jihad fisabilillah. Menurut Samudra, “jihad adalah berperang melawan orang-
orang kafir yang memerangi Islam, tidak ada makna selain itu.” Karena pemahaman
dan keyakinan tentang “jihad" seperti itu, tindakan teror bom dianggap oleh mereka
sebagai perbuatan suci.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_malam_Natal_2000
http://id.wikipedia.org/wiki/24_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002
http://id.wikipedia.org/wiki/5_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
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E. TERORISME BUKANLAH JIHAD

Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) diartikan sebagai usaha
dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan di jalan Allah baik dengan harta
benda, jiwa, dan raga. Dalam pengertian lain jihad merupakan kerja profesional yang
disertai dengan pengorbanan jiwa (totalitas manusia) dan harta benda, kesabaran,
tanpa pamrih, ikhlas semata-mata untuk mencapai ridha Allah, bersungguh-sungguh
untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta senantiasa dalam koridor yang diridhai
Allah. Dengan demikian dalam setiap aspek kehidupan terdapat jihad di dalamnya
(Mawardi, 2014).

Dari pengertian di atas, ternyata jihad memiliki berbagai bentuk. Menurut
Rohimin (2006) dalam Quran, jihad tidak terbatas pada bentuk-bentuk tertentu saja,
karena ajaran jihad bersifat kontinyu serta tidak terbatas pada ruang dan waktu.
Batasan utama dalam jihad adalah fisabilillah yaitu untuk kepentingan menegakkan
agama Allah. Oleh karena itu, menurut Rohimin (2006) bentuk-bentuk jihad dalam
Quran mencakup jihad dengan pemikiran, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa
raga.

Dilihat dari besar kecilnya, jihad terbagi atas jihad kecil dan jihad besar. Hal
itu didasarkan pada hadits riwayat Imam Baihaqi, ketika selesai dari perang Badar,
Nabi Muhammad SAW., bersabda: “Kita baru kembali dari jihad kecil. Kemudian
shahabat bertanya, ‘ya Rasulullah, apakah jihad besar itu? Kemudian Rasulullah
bersabda, ‘jihad melawan nafsu’.” Dari hadits tersebut ternyata peperangan pun
masih tergolong jihad kecil, bukanlah jihad besar. (HR. Al Baihaqi di dalam kitab Az
Zuhd (384) dan Al Khathib Al Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdad (6/171) dari
Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu).

Berdasarkan pemaparan tentang terorisme dan jihad, ternyata di antara
keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Terorisme adalah tindakan secara radikal
sehingga menimbulkan ketakutan, sedangkan jihad adalah bersungguh-sungguh
mengerahkan segala kemampuan (pemikiran, harta, dan jiwa raga) untuk
menegakkan agama Allah yang damai (rahmatan lil ‘alamiin). Dengan demikian,
dari segi arti, bentuk, maupun tujuannnya antara terorisme dan jihad sangatlah
berbeda.

Perbedaan yang jelas antara terorisme dengan jihad didukung pula oleh
beberapa hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh International Crisis Group
(ICG) menghasilkan bahwa salah satu hasil perang terhadap terorisme di Indonesia
adalah ditingkatkannya pengawasan terhadap hubungan-hubungan dengan institusi
di Timur Tengah dan aliran pemurni Islam yang dikenal dengan Salafi. Para
pengamat dari luar dan juga beberapa orang di Indonesia cenderung menganggap
Salafi bertentangan dengan muslim di Indonesia, berkembang secara sembunyi-
sembunyi, dan berbahaya karena mengajarkan kekerasan. Penelitian dari ICG
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menyimpulkan bahwa kebanyakan pelaku peledakan di beberapa tempat, tidaklah
sesuai dengan ajaran Islam (Faiz, 2011).

Penelitian yang yang dilakukan Setara Institute menyimpulkan bahwa
terorisme muncul akibat adanya pemahaman tentang Islam yang dangkal.
Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa dangkalnya pemahaman tentang Islam
menimbulkan Islam garis keras yang bersifat intoleransi. Karena bersifat radikal dan
dangkalnya pemahaman tentang Islam itulah kemudian menjadi potensi yang cukup
besar untuk bertransformasi menjadi kelompok teroris (Naipospos, 2012).

F. PENUTUP

Dari uraian sebelumnya, sangat jelas bahwa telah berkembang distorsi
makna jihad. Teroris telah diidentikkan dengan umat Islam. Terorisme juga telah
disamakan dengan jihadisme. Stigma-stigma tersebut melekat kuat sehingga opini di
masyarakat Indonesia semakin terbentuk dan meluas karena salahnya persepsi. Oleh
karena itu, rekomendasi dari tulisan ini adalah sangat penting dilakukan pendidikan
anti teroris dari mulai SMP sampai dengan perguruan tinggi, mengingat para pelaku
bom bunuh diri umumnya berusia pada jenjang pendidikan itu.
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