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When you walk through a storm 
Hold your head up high 

And don't be afraid of the dark 
At the end of the storm 
There's a golden sky 

And the sweet silver song of a lark 

Walk on through the wind 
Walk on through the rain 

Though your dreams be tossed and blown 
Walk on, walk on 

With hope in your heart 
And you'll never walk alone 

You'll never walk alone 

Walk on, walk on 
With hope in your heart 

And you'll never walk alone... 
You'll ne-ever walk alone 
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ABSTRACT

Continuity Between Islamic Resistence Groups in Indonesia: 

From Independence to Reformasi

Compiled by Mas Evan Hynd

The  rise  of  hard  line  or  radical  Islamic  groups  in  Indonesia  can  be  seen

throughout it's history, particularly from the period of the war for independence to the

development of the Republic of Indonesia and even now. Due to the large of size of

this topic I chose to focus on just two of these movements or groups. The first one is

the  Daru’l  Islam  (DI)  movement  and  the  second  is  the  Jemaah  Islamiyah  (JI)

movement. The name JI is very well known in South East Asia and Australia. They

are the group resposible for the Bali Bombings and some others that followed it. 

During this research project I relied mainly on books, magazine articles and

internet  material  written  in  both  English  and  Indonesian  for  the  sections  of  my

oproject that related to Indonesian history, the chronology of the DI movement, as

well as the JI movement. Intially I was very interested in these respective movements

in  and  of  themselves.  After  doing some  reading  though  I found  out  there  was  a

connnection between the two of them. After this I decided that I would like to found

out the exact connection and relationship between the two and  investigate the reasons

why these groups arose in the first place.
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DI was a movement that was active in the 1950's and early 1960's in Indonesia,

particularly in  West  Java.  It  was established  by a  religious,  political  and  military

leader called Kartosuwiryo. This movement was based on a  radical interpretation of

Islam that saw the implementation of Islamic Law, the establishing of an Islamic State

or Caliphite and waging war under the pretext of waging Jihad against the areas which

had not yet done both these things. When Indonesia became independent the country

was set up not as an Islamic State. So in response this saw the DI movement establish

it's own country and state structure in a number of places in the new repuiblic named

the Islamic State of Indonesia (NII – Negara Islam Indonesia). Of course this action

lead to conflict with the new government and it turned into a civil war.

Although DI was smashed eventually in 1962, the ideological and operational

legacy  of  the  movement  continued  on.  The  original  members  that  survived

reorganised DI as an underground movment as well. These elements would breed and

develop  into  various  groups  under  various leaders  under  the  repressive  regime of

Suharto and the New Order. One of these groups would develop into JI under the

leadership of two men who, while not directly involved in DI, were inspired by and in

agreement with the ideology and goals of DI. Working with old members of DI these

men Abdullah Sungkar and Abu Abakar Ba'asyir developed JI into what can be called

a child of the DI movement. JI strengthened in the period of Reformasi and remains a

dangerous group that is prepared and still capable of committing acts of terrorism.

Besides researching these movements  I also chose to conduct interviews at

three Islamic boarding schools about some of the issues that arose during my study of

DI and JI. I interviewed one of the leaders of each of these respective schools  in order
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to find out their persepective and thoughts about issues of Islamic Law, interpretations

of Jihad and the problem of terrorism that is based on Islamic language and themes. 

Finally I came to form a number of ideas or suggestions in order to help deal

with some of the problems that arose during my research. Pulling foreign troops out of

the  Middle  East  and  allowing  governments  and  populations  there  to  orgainse

themselves  instead  of  foreign  intervention  would  help  improve  relations  and

perspectives between Islamic and non-Islamic regions and populations in the world.

Forming  bridges  that  cross  not  just  religion  but  culture  and  other  differences

throughout the world would be an important step in order to maximise understanding

and minimise radicalism and conflict. Peaceful means to resolve any conflict should

be attempted as the first  measure in  any situation.  Usually war will  not  solve the

problem  and  will  in  fact  make  the  situation  worse.  Fighting  the  root  causes  of

radicalism  and  terrorism  also  should  include  erradicting  poverty,  inequality  and

injustice. If these steps are taken it will be a massive boost to the effort to eradicate

the attractiveness of radical and potentially violent religious beliefs and goals besides

the unpleasent but sometimes necessary law enforcement techniques. 
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ABSTRAK

Kontinuitas di Antara Pergerakan Perlawanan Islam di Indonesia: Dari

Kemerdekaan ke Masa Reformasi.

Disusun Oleh Mas Evan Hynd

Di seluruh sejarah Indonesia sudah ada permunculan pergerakan perlawanan

yang berdasarkan penafsiran Islam yang garis keras. Sebab topik ini luas sekali saya

memilih memfokuskan atas dua pergerakan saja. Yang pertama adalah pergerakan

Daru’l Islam (DI) dan yang kedua adalah pergerakan Jemaah Islamiyah (JI). Maka kita

semua sudah mendengar mengenai Jemaah Islamiyah. Itulah kelompok yang terkenal

karena Bom Bali dan pemboman lain-lain yang berikutnya. 

Agar meneliti topik ini saya mengandalkan metode penelitian studi arsip untuk

bagian yang meliputi konteks sejarah dari Indonesia, kronologi pergerakan DI maupun

menyelidikan kelompok JI. Saya sangat tertarik tentang kaitan persis di antara  DI dan

JI dan alasan-alasan kenapa kedua-duanya muncul semula. Alasannya saya memilih

pergerakan DI dan JI adalah keduanya berhubungan. DI berlaku pada masa lalu,

selama 50’s dan 60’s. DI adalah pemerontakan yang melawan Republik Indonesia. DI

membentuk Negara baru yang berdasarkan. DI membentuk negara baru yang

berdasarkan Syriat dan nilai serta norma Islam. DI dihapuskan oleh RI pada tahun

1962. 

4



Ternyata warisan DI akan terus untuk mengilhami kalangan Islam yang garis

keras untuk memperjuang tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Salah

satunya adalah JI. Ada kontinuitas sejarah dari DI sampai JI. Bukan hanya ideologi

dan tujuannya, tetapi juga masih ada orang-orang asli dari DI yang mengikuti usaha

untuk NII dengan JI pada Masa Reformasi.

Di samping itu saya melakukan wawancara dengan berbagai Ustad atau

pengasuh Pondok Pesantren agar mengetahui pendapat mereka terhadap soal-soal

kunci yang berkenaan dengan permunculan DI dan JI. Misalnya, penerapan Syriat,

penafsiran konsep Jihad dan terrorisme. Karena salah satu tujuan saya merupakan

mengerti permunculan kekerasan atau terrorisme yang berdasarkan wacana dan tema

agama Islam, saya juga kehendak mengetahui pandangannya tentang sebagaimana

memecahkan persoal kerkerasan itu. 

Akhirnya terhadap hasil dari riset lapangan di tiga Pondok Pesantren yang

sudah saya amatkan, saya percaya yang lebih penting adalah semua tentara asing

dimundurkan dari Timor Tengah dan jembatan yang lintas agama, negara, budaya dan

lain-lain harus dibangungkan untuk memecahkan persoalan terrorisme. Tahap-tahap

ini terlibat pembicaraan dan upaya untuk menyelesaikan repot-repot sekalian melalui

cara damai. Semoga cara seperti ini akan membantu menumpas akal radikalisme dan

terrorisme dan seterusnya menghalangi permunculan kembali dari kelompok terroris

yang berdasarkan Islam garis keras.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penetapan Topik Pokok: Dari Piagam Jakarta ke DI dan JI.

Latar belakang penelitian saya dimulai waktu saya ditanyakan di Borobudur

pada bulan Oktober 2004 bagaimana topiknya untuk studi lapangan pada semester

mendatang.  Karena saya belajar  ilmu politik,  sejarah dan studi  keamanan selain

bahasa  Indonesia  di  ANU  (Australian  National  University)  di  Canberra  saya

kehendak dengan keras agar saya sanggup melibatkan unsur-unsur tersebut di atas

dalam studi lapangan saya. Meskipun demikian pada awalnya saya tertarik dalam

Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) dan persoalan yang barangkali muncul kalau

penerapan  Syariat,  atau  Hukum  Islam,  dilakukan  di  Indonesia.  Sesudah  saya

menyelesaikan  pelajaran  di  UGM  Yogyakarta,  dulu  saya  memulai  penelitiannya

melalui  membaca  dokumentasi  terhadap  Piagam  Jakarta  dan  hal-hal  yang

berkaitannya.

Sesudah  saya  membaca beberapa buku dan berdiskusi  dengan bermacam-

macam anggota keluarga, para rekan dan saudara, saya memutuskan bahwa saya

harus  mengesampingkan  soal-soal  hukum  tertentu  tentang  penerapan  Syariat  di

Indonesia  karena  saya  bukan  mahasiswa  yang  belajar  hukum  sama  sekali  di

universitas. Semakin lama saya menjadi semakin tertarik dalam sebuah pergerakan

politik dan agama dinamai DI (Dar’ul Islam) yang mucul di seluruh Jawa Barat pada

masa  lalu  yang  berkaitan  dengan  persoalan  penerapan  Syariat  di  Indonesia.
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Sementara penelitian pergerakan DI ini adalah permulaan baik, pada saat itu saya

sudah menyadari topik dari DI saja kurang cukup untuk penelitian saya.  

Saya merasa wajib untuk menyampaikan terima kasih kepada usulan Ibunya

yang menganjurkan saya membaca sebuah buku tentang persoalan terrorisme dan

sebagaimana itu bersangkutan dengan pergerakan Islam yang garis keras tertentu di

Indonesia.  Ternayata  Ibu  saya  tidak  sengaja  menasehat  sebuah  buku  yang  akan

berupa  buku  kunci  bagi  saya  yang  secara  luas  mempengaruhi  topik  topiknya.

Berjudulnya ‘In the Shadow of Swords’1 ditulis oleh Sally Neighbour. Bukan hanya

DI  disebut  di  buku  itu,  tetapi  pergerakan   JI  (Jemaah  Islamiyah)  disebut  oleh

penulisnya  sebagai  berhubungan  dengan  DI  juga.  Baru-baru  ini  JI  menjadi

pergerakan  terkenal  di  seluruh  Asia  Tenggara,  khususnya  masyarakat  Australia

karena Bom Bali pada tanggal 12 Oktober, 2002. Sesudahnya, saya mengubah topik

pokok, bukan pergerakan DI saja, melainkan termasuk kedua DI dan GI. Demikian

dengan  topik  ini  saya  bisa  menenuhi  minat  bidang  dan  keinginan  saya,  melalui

penelitian  ilmu  politik,  sejarah  Indonesia,  agama  Islam,  bahasa  Indonesia  dan

khususnya soal-soal keamanan.

Menentukan Fokus Penelitian

Perlawanan Islam dan Sebutir Perjalanan ke Pesantren Terkenal

Semula waktu saya menentukan topik penelitian, saya sudah menyadari bahwa

salah satu  kesulitan bagi  saya  adalah proses  mempersempit  fokusnya. Sudah ada

berbagai pihak-pihak yang ingin  Syariat diterapkan di Indonesia pada masa lalu dan

bahkan sekarang selain DI dan JI. Oleh karena itu saya perlu mewujudkan pendekatan,

1 Neighbour, Sally, In the Shadow of Swords – On the Trail of Terrorism from Afghanistan to
Australia, Harper Collins, Australia, 2004.
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yakni  sebuah  proses  dengan  cerah  untuk  membedakan  antara  DI  dan  JI  daripada

pihak-pihak lain. Maka, menurut rencananya, penelitian saya akan memfokuskan pada

kontinuitas sejarah di antara DI dan JI sebagai  pergerakan perlawanan Islam, dan

meninjau  teori  dan  pelaksanaan  (theory  and  practice)  dari  keduanya,  khususnya

penggunaan kekerasan agar menuju tujuannya. 

Di  samping itu  saya ingin  membentuk  sebuah  pemahaman  tentang alasan-

alasan yang mengakibatkan permunculannya di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan

untuk baru meneliti  pergerakan DI yang muncul  di  Jawa Barat.  Alasan  yang satu

adalah sementara telah ada pergerakan DI yang muncul di daerah lain pada saatnya,

misalnya Aceh, jika saya melibatkan semuanya lalu topiknya akan terlalu besar untuk

ukuran  laporan  ini.  Saya  akan  memfokuskan  di  Jawa  Barat  saja,  saya  mampu

melakukan penelitian yang patut tentang pergerkan DI di sana. Alasan yang kedua

adalah  pergerakan DI di  Jawa Barat  paling penting dibandingkan pergerkan DI di

daerah lain karena pergerkanlah di Jawa Barat yang bersifat pemicu untuk memulai

pemberontakan di daerah lainnya.

Akan tetapi, saya merasa bahwa fokus ini kurang cukup, yaitu cuma melayani

sebagai pangkalan untuk penelitiannya. Kegiatan belakangan akan menginspirasikan

saya untuk memperluas fokus penelitiannya. Pada awal Februari tahun ini, Pak Habib

mengantarkan para mahasiswa Malang sekalian ke Pondok Pesantren Al-Islam. Di

sana ada peluang bagi saya agar bertemu dan berbicara dengan Ustad pesantren itu

maupun dua kakak laki-laki  Amrozi,  salah satu  pelaku bom Bali.  Pengalaman itu

asyik sekali, dan saya mendesak diri sendiri untuk melaksanakan wawancara dengan

sejumlah Ustad atau Kiai. Saya merencana untuk mempertanyakan mengenai hal-hal
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yang berkenaan dengan persoalan yang timbul dari menyelidikan pergerakan DI dan

JI.  Misalnya,  penerapan  Syariat  di  Indonesia,  penafsiran  Jihad serta  dan

kesalahpahaman di antara Negara Islam, khususnya Indonesia dan Negara Barat. 

Penjelasan Konsep–Konsep Kunci 

Ternyata sebagian yang penting dari penyelidikan ini merupakan pengertian

dari  beberapa  konsep-konsep  mendalam  yang  akan  saya  sebutkan  di  bagian  ini.

Penjelasan-penjelasan yang berikutnya akan meliputi konsep-konsep kunci itu, yaitu

Syariat,  Jihad dan Terrorisme. Semoga penjelasan-penjelasan yang singkat ini akan

memperkenalkan pemahaman yang dasar dari konsep-konsep kunci ini yang seringkali

disebut dalam laporan ini.

Syariat – 

Pada dasarnya Syariat atau Syariath bermaksud Hukum Islam. “Hukum Islam

ini berdasarkan keinginan Allah yang abadi dan tetap demi kemanusiaan” melalui tiga

sumber, yakni yang pertama Al-Qur’an, yang kedua Sunnah, dan yang terakhir ilmu

hukum  (jurispudence  atau  fiqh)  Islam.2 Syariat  dapat  ditanggapi  sebagai  Hukum

Allah,  sebagai  kewenangan  atau  kedaulatan  Allah.  Karena  hukum  selain  Syariat

dibuat  oleh  manusia,  oleh  sebab  itu  hukum  itu  kelemahan  dan  tidak  sempurna.

Selanjutnya Syariat  sudah dianggap oleh pihak tertentu sebagai sumber kewenangan

yang unggul dan paling sesuai dibandingkan hukum Negara lantaran  Syariat  berasal

dari kewenangan Allah.3 

2 Esposito, John L. (ed.), The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, New York, 2003,
pp.288
3 Hooker, M.B., ‘The State and Shari’a in Indonesia’, pp.33-47 di dalam Salim, Arskal dan Azyumardi
Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003,
p.33
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Salah  satu  pertanyaan  utama  yang  diperdebatkan  dalam  persoalan  Syariat

merupakan  terhadap  pertanggungjawaban  agar  penerapan  Syariat.  Ada  dua  aspek

pokok dalam perdebatan ini. Aspek yang pertama, ada kewajiban dan harapan bagi

penduduk Islam yang terserah orang Islam pribadi, misalnya Sholat  dan puasa, yang

hampir  mustahil  bagi  Negara  untuk  tegakkan.4 Namun  aspek  yang kedua  tentang

kewajiban dan harapan Islam dalam masyarakat  pada umumnya, seperti  hubungan

sosial  dan  ekonomik,  yang  sangat  rumit.  Apakah  Negara  mesti  berperan  untuk

melaksanakan Hukum Islam dan mengatur masyarakat menurut asas-asas Islam, atau

sebaliknya  apakah  terserah  masyarakatlah  sendiri  agar  bertanggung  jawab  untuk

menuju  Syariat?  Pertanyaan dinamis  di  antara  Negara dan  Syariat ini  merupakan

persoalan yang sudah seringkali muncul dalam topik saya dan tersebut dalam laporan

ini juga sesuai dengan hasil penelitiannya.

Jihad -

Jihad adalah istilah yang kedua terkenal dan biasanya disalahpahami. Makna

Jihad bukan Crusade atau Holy War, melainkan Jihad bermasksud yang lebih luas.5

“Kata Jihad berasal dari kata dasar dalam Bahasa Arab yang berarti ‘untuk berusaha

keras,’ ‘untuk berjuang,’  ‘untuk berperang,’ artinya persis tergantung atas keadaan.”6

Sebetulnya ada dua tingkat  pemahaman utama dalam konsep  Jihad.  Yang pertama

berarti  perjuangan di dalam sanubari.  Yakni melawan perbuatan buruk diri  sendiri

4 Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, ‘Introduction: The State and Shari’a in the Perspective of
Indonesian Legal Politcs’, pp.1-16 di dalam Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, Shari’a and Politics in
Modern Indonesia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003

5 Emerick, Yahiya, The Complete Idiots Guide to: Understanding Islam, Penguin Group, New York,
2004, 
6 Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, 2003, pp.159-160, op.cit
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untuk  menyempurnakan  diri.  Yang  kedua  bermaksud  perjuangan  di  luar  sanubari

untuk melawan apa pun yang buruk atau tidak jujur, maupun mengamalkan perbuatan

yang patut  di  masyarakat  umum.7 Misalnya menolong para penghuni  yang miskin,

mencela kecurangan  pula  memperang  musuh  asal  diselenggarakan  sesuai  dengan

peraturan. Untuk perang  Jihad dinyatakan dengan pantas ada persyaratan.  Jihad itu

harus dilaksanakan oleh pemerintah Islam atau pemimpin Islam yang ditanggapi dan

dihormati  di  seluruh  dunia.8 Sebelum  perang  dimulai  semestinya  ada  kesempatan

untuk berundingan perdamian dan bila ada perang Jihad, lalu orang-orang yang tidak

bersenjata atau tidak berdosa tidak boleh dibunuh.9

Di samping semuanya, dari ayat-ayat dalam Al-Qur’an Pak Nurhakim sudah

menciptakan penjelasan lain  yang lebih  lanjut  tentang makna  Jihad.  Menurut  Pak

Nurhakim Jihad bisa dipahami sebagai “upaya serius dalam mendayagunakan potensi

psikis maupun non psikis untuk suatu tujuan yang mulia: berdakwa memperjuangkan

kebenaran islam, mempertahankan diri, mendapat  keridlaan Allah, dan mendapatkan

hasil maksimal dari suatu upaya yang mulia. Jadi, dalam al-Qur’an Jihad tidak hanya

digunakan untuk satu pengertian saaja, seperti perang melawan musuh, tetapi untuk

beberapa  pengertian  yang  luas.  (Tetpai)  Tetapi  perang  yang  diperlukan  seperti

mempertahankan diri juga bagian dari Jihad itu sendiri.”10 

7 ibid, p.160
8 Emerick, The Complete Idiots Guide to: Understanding Islam, 2004, p.177, op.cit
9 Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, 2003, p.160, op.cit
10 Nurhakim, Moh., ‘Makna Jihad Dalam Konteks Multikultural’, pp.131-137, Nurhakim, Moh.,
Agama di Tengah Perulatan Ideologi Politik dan Budaya Global, UMM Press, Malang, 2005, pp.132-
133
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Terrorisme –

Walaupun definisi  seksama dari  terrorisme terus  diperdebatkan,  saya sudah

membentuk  definisi  dari  terrorisme  yang  singkat  demi  laporan  ini.  Terrorisme

merupakan pengunaan kekerasan atau kekejaman yang membunuh atau meluka orang-

orang  yang  tidak  bersenjata  atau  tidak  bersalah,  yaitu  penduduk  sipil,  untuk

menyebabkan  ketakutan  dan  kekecau-balauan  untuk  mecapai  tujuannya.  Biasanya

tujuannya  merupakan/berupa  politik.  Akhirnya  pelaku  terrorisme  bisa  pihak  yang

berupa negara atau bukan negara..

Rumusan Masalah 

Menurut rangkanya, ada sejumlah masalah kunci dari topik yang sudah saya

pilih untuk diselidiki, yakni:

1) Bagaimana hubungan di antara pergerakan DI dan JI? 

2) Kenapa pergerakan masing-masing itu muncul?

3) Bagaimana  tujuan  dan  tindakan  pergerakan  masing-masing

ditanggapi oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya?

4) Dewasa ini, bagaimana benturan dari dinamis di antara persoalan

terroris dan peristiwa-peristiwa internasional serta dalam negeri?

12



Tujuan

Sesungguhnya ada dua niat pokok yang ingin saya raih dalam hasil penelitian

ini. Pertama merupakan keinginan untuk memuaskan minat saya sendiri. Seperti yang

tersebut  dalam  bagian  Latar  Belakang  di  atas,  saya  tertarik  dalam soal-soal  yang

terlibat  ilmu  politik,  sejarah  Indonesia,  agama  Islam,  maupun  bidang  keamanan.

Demikian saya sempat memperluas pemahaman dan kemampuan saya dalam minat

bidang  ini.  Dalih  yang  kedua  adalah  keprihatinan  untuk  mengerti  masalah  yang

muncul  dari  penelitiannya,  khususnya  persoalan  terrorisme.  Saya  ingin  membuat

saran-saran sehingga membantu memecahkan kegiatan terroris pula pertarungan dan

ketidakpahaman di antara pihak agama, budaya, negara dan sebagainya di Indonesia.

Akhirnya, lagi pula saya berharap pengalaman ini yang saya lewati akan memenuhi

saya  dengan  semangat  untuk  memulai  pengembangan  hubungan  di  antara  para

kenalan dan rekan agar mencapai lintas budaya dan agama di Indonesia dan Australia

juga.

Metode Penelitian

Semula  waktu saya memilih  metode-metode penelitian demi  topiknya, saya

belum  menentukan  rangka  penelitian.  Ternyata  semakin  lama  metode-metode

penelitian yang akan saya pakai  sebetulnya berubah beberapa  kali  sebab sejumlah

fakta-fakta  yang  muncul  sambil  saya  melaksanakan  penelitian.  Menurut  susunan

laporannya bab yang pertama meliputi konteks sejarah, sementara bab kedua tentang

sejarah  pergerakan DI dan bab ketiga  terhadap pergerakan JI.11 Saya memutuskan

11 Sementara sejerah pergerakan DI sebagai semacam kelompok yang melawan Republik Indonesia
sudah dibuktikan maupun dicatat, pergerakan JI berkenaan persoalan terrorisme di Indonesia sangat
berdebat. Kelanjutnya, saya sudah tahu bahwa jika saya meneliti JI dan persoalan terrorisme, saya akan
barangkali mengalami halangan atau argumen keras yang menantang patokan saya. Saya tertarik
sebagaimana hasil penyelidikan soal-soal tersebut di atas terbentuk.
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untuk mengandalkan metode studi arsip karena itulah cara yang lebih manjur untuk

bab-bab ini yang mencerminkan peristiwa-peristiwa sejarah dan menyangkut banyak

teori  juga.  Pada awalnya saya merasa lebih  yakin tentang pendekatan ini  daripada

yang lain sebab saya sudah mengumpulkan buku dan majalah yang sesuai  dengan

penelitian. Rupanya metode studi arsip tidak pernah berubah sama sekali selama saya

melakukan larporan ini. 

Di samping itu, saya ingin memakai metode lain untuk mengumpulkan data

lagi untuk bab keempat terhadap riset  lapangan di pesantren, termasuk wawancara,

pengamatan maupun angket dulu. Padahal saya menghapuskan metode angket sebab

metode itu tidak sesuai dengan rangka penelitian yang utama. Untunglah saya sempat

menyelenggarakan  wawancara  dengan  tiga  pengasuh  dari  tiga  pondok  pesantren

terlibat satu dari NU (Nahdlatul Ulama). Saya memutuskan pesantren-pesantren ini

sebab  saya  ingin  mengumpulkan  pandangan-pandangan  beragam  dari  Islam  yang

keras  dan  lebih  moderate  juga.  Pada  awalnya  saya  memakai  gaya  wawancara

terstruktur,  yaitu  daftar  pertanyaan,  tetapi  sewaktu-sewaktu  selama  wawancaranya,

saya  menambah  pertanayaan  baru  setempat  berlangsung  lantaran  balasan  yang

diungkapkan oleh orang yang saya wawancarai. 

14



BAB I

KONTEKS SEJARAH

1.1  Pendahuluan

Dalam bab  ini  saya ingin  memperkenalkan  beberapa  pokok  dalam sejarah

Nusantara  Indonesia  yang penting  untuk  dipahami  sebelum mengajukan persoalan

pergerakan  Daru’l  Islam  yang  akan  saya  teliti  dalam  bab-bab  yang  berikutnya.

Pertama  dalam  gambaran  singkat  masing-masing  akan  ada  keterangan  mengenai

kedatangan  dan  pengaruh  yang  pertama  agama  Islam  di  Indonesia.  Yang  kedua,

sebagaimana  peristiwa-peristiwa  tertentu  mempengaruhi  perkembangan Islam  di

Indonesia hingga masa kini. Mudah-mudahan melalui pendekatan ini mencerminkan

sejumlah  fakta  kunci  yang  akan  membantu  memberikan  penjelasan  tentang

pemunculan pergerakan Daru’l Islam di Indonesia.

1.2 Kedatangan dan Pengaruh Islam

Kedatangan agama Islam di seputar nusantara Indonesia sekitar abad ke-15,

umenembus untuk pertama kali  di pulau Sumatra dan daerah Jawa Barat.12 Namun

kemampuan pengaruh Islam untuk menangani daerah lain di Nusantara, kecuali pulau

Sulawesi, kurang seampuh dibandingkan pulau Sumatra dan Jawa Barat. Oleh sebab

itu sebuah pemahaman Islam yang lebih formal dan keras sudah berpengaruh kuat di

pulau Sumatra, Jawa Barat dan Sulawesi. Tidak bisa disangkal bahwa pengaruh ini

12 Kingsbury, Damien, The Politics of Indonesia, Oxford University Press, Melbourne, 1998, pp.27-28
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bisa  membantu  menjelaskan kenapa kemunculan  pergerakan Daru’l  Islam di  Jawa

Barat sudah terjadi di daerah yang terharu oleh agama Islam dulu. 

Penyebaran Islam terus terjadi di bawah kerajaan Mataram sampai penjajahan

Belanda. Selama abad ke-19 dan ke-20 di bawah pendudukan Belanda agama Islam

menjadi  sumber  dari  kekuatan  dan  perlawanan  melawan  kekuatan  Belanda.13

Meskipun demikian, sampai Perang Dunia Kedua, para pemeluk Islam belum mampu

membentuk diri sendiri dalam rombongan politik bersatu. Sebelum meneliti dampak

pendudkan Jepang, satu pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa begitu?

1.3 Kebhinnekaan di antara Masyarakat Nusantara

Dari sudut historis, di dalam dinamika masyarakat Indonesia ada alasan jelas

yang mencerminkan kenapa agama Islam sudah mengalami begitu banyak halangan

agar menjadi kekuatan tunggal sampai sekarang ini. Keanekaragaman di antara kedua

masyarakat  Indonesia  dan  kekuatan  Islam  pada  umumnya  selalu  ada  sejak

penembusan  Islam  dari  Indonesia.  Pertama-tama,  nusantara  Indonesia  terdiri  dari

banyak pulau, suku bangsa, agama, kebudayaan dan kepercayaan. Dengan kata lain,

masyarakat Indonesia merupakan heterogen. Misalnya mengenai agama, masyarakat

pada  umumnya  sudah  menerima  dan  bercampur  macam-macam  agama  dan

kebudayaan  secara  terbuka.   Maka  syncritisme  ini  sebetulnya  menurunkan

kemampuan dan keteranan dari pengembangan sekelompok yang  berdasarkan satu

agama atau ideologi politik keras atau fundamentalis. 

13 ibid, pp.12-13
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Yang  kedua,  meskipun  demikian  sekitar  85-90%  dari  penduduk  Indonesia

beragama Islam, namun ada banyak pikiran  yang berbeda di  antara  kaum Islam.14

Pengikuti-pengikut Islam di Indonesia dapat diasingkan dalam dua pihak utama. Ada

yang dikenal  sebagai  abangan  dan  yang  dikenal  sebagai  santri.  Keagamaan  para

abangan  merupakan  nominal saja,  sedangkan  keagamaan  para  santri merupakan

formal atau lebih keras. Bahkan di antara para pemeluk yang santri ada perbedaan.

Contohkan  ada  yang  lebih  konservatif,  yang  lebih  modern  dan  yang  lebih

fundamentalis. Pemeluk-pemeluknya yang beraneka diwakili oleh  pihak-pihak Islam

masing-masing,  misalnya  ada  lemabaga  Muhammadiyah yang berdasarkan  pikiran

Islam  yang  lebih  modern.  Keadaanlah  akan  menpersulitkan  upaya  Soekarno  agar

membentuk  Negara  Indonesia,  serta  usaha  perlawanan  Islam  untuk  membentuk

Negara Islam Indonesia. 

1.4 Benturan Pendudukan Jepang

Salah satu benturan yang penting dari pendudukan Jepang selama tahun 1942-

1945 partai politik Islam yang terutama sampai 1952 adalah Masjumi (Madjelis Sjuro

Mulimin  Indonesia).  Masjumi  dibentuk  oleh  kekuatan  Jepang  dan  termasuk  dua

lembaga  sosial  dan  pendidikan  Islam  yang  terutama  di  Indonesia,  yaitu

Muhammadiyah dan NU (Nahdatul  Ulama).  Akan tetapi  ada sejumlah masalah di

antara  bermacam-macam  anggota  dan  kelompok  terlibat  di  Masjumi.  Pada

pertengahan  tahun  1952  NU,  lembaga  berdasarkan  Islam  yang  lebih  konservatif,

mengundurkan diri dari Masjumi. Oleh karena itu Masjumi kehilangan dukungan di

kedua daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu pengaruh cabang Jawa Barat

Masjumi  dan  ketua  umumnya,  bernama  Isa  Anshary,  juga  mengancam  untuk
14 Van Dijk, C., (Penerjemah Grafiti Pers), Daru’l Islam: Sebuah Pemberontakan, (Judul Asli:
Rebellion Under the Banner of Islam – The Daru’l Islam in Indonesia), Grafiti Pers, Jakarta Pusat,
1983, p.36

17



menyebabkan perpisahan di dalam Masjumi karena dukungannya demi tujuan dari NII

(Negara Islam Indonesia)  secara  langsung15 sedangkan kebanyakan para  pemimpin

Islam  sementara  mendesak  penerapan  Islam  di  Indonesia,  mempercayai  bahwa

keadaan pada saat itu penduduk Indonesia belum siap untuk pelaksanaan tujuannya.

Di semuanya, mereka juga tidak mendukung penggunaan kekerasan melawan RI. 16

Di  samping  perpisahan-perpisahan  itu,  Masjumi  dipaksa  agar  menghadapai

desakan dari  Presiden Soekarno, PNI (Partai  Nasional Indonesia) serta PKI (Partai

Komunis  Indonesia)  yang  menghawatirkan  tentang  ancaman  dari  parpol  (partai

politik) Islam di Indonesia. Alasan-alasannya termasuk kecemasan mengenai kesatuan

dari RI yang baru lantaran ada beberapa daerah di mana kebanyakan penduduknya

merupakan non-Islam. Sebagai contoh di pulau Bali yang sebagian besar penduduknya

beragama  Hindu-Buddhist  serta  daerah  Ambon,  Timor  Barat  dan  lain-lain  yang

sebagian besar penduduknya beragama Kristen.17 Bila ada upaya untuk melakukan

penerapan  Syariatt dalam  UUD  (Undang-Undang  Dasar  atau  Constitution)  RI

kemudian daerah-daerah seperti yang disebut di atas barangkali akan berusaha agar

memisahkan  diri  sendiri  dari  RI.  Alasan  yang  lain  kenapa  ada  tekanan  terhadap

Masjumi adalah kegagalan Masjumi untuk menentang dan mengecam pergerakan DI

di Jawa Barat. Pemimpin Masjumi dicurigai oleh Pemerintah RI sebagai menyokong

pergerakan DI dan pemimpinnya Sekarmadiji Maridjan Kartosuwiryo.18 

15 Kahin, Audrey R. Dan George Mct. Kahin, Subversion as Foreign Policy - The Secret Eisenhower
and Dulles Debacle in Indonesia, The New Press, New York, 1995, p.43

16 Bruinssen, Martin van, ‘Genealogies of Islam Radicalism in post-Suharto Indonesia’, July 2002, p.2

17 Kahin dan Kahin, Subversion as Foreign Policy, 1995, p.44, op.cit.
18 ibid, pp.44-45
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Selain pembentukan Masjumi, dampak lain merupakan pelatihan militer dari

pemuda  Indonesia,  termasuk  satuan  militer  Islam.  Pelatihannya  bermaksud  untuk

mengaja  ketertiban  Indonesia  maupun  mempersiapkan  kekuatan  perlawanan  agar

menantang  serangan  dilakukan  oleh  kekuatan  sekutu.19 Sementara  sebagian  dari

kekuatan ini berdasarkan ideologi nasionalis, kemudian menjadi pangkal dari ABRI

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sedangkan nasib dari satuan militer Islam

atau  laskar  Islam akan  sangat  berbeda.  Melewati  peristiwa-peristiwa  tertentu  dan

pengalamannya selama perang kemerdekaan dan pengembangan Republik Indonesia,

laskar  itu  di  Jawa Barat  akan membentuk dasar dari  perlawanan Islam yang akan

berupa pergerakan DI kemudian.

1.5 Perang Kemerdekaan dan Pembangunan Negara Baru

Selama masa Perang Kemerdekaan (1945-1949) ada sejumlah kejadian kunci

yang  harus  disugukan  dulu  sebelum  peninjauan  sejarah  pergerakan  Daru’l  Islam.

Memang  tanpa  peristiwa-peristiwa  ini  pergerakannya  tidak  bisa  dinyatakan

seyogyanya. Pada awalnya setelah Kenyataan Kemerdekaan pada tanggal 17 Augustus

1945  dilakukan  oleh  Soekarno  dan  Hatta20,  sudah  ada  pembentukan  pemerintah

republik  maupun  parpol  sambil  masa  Perang  Kemerdekaan.  Di  antara  mereka

termasuk Masjumi, PNI, pula PKI.. Keterlibatan partai yang bukan berdasarkan Islam,

misalnya PKI  adalah  pertanda  bahwa  bakal  dari  Republik  Indonesia  menuju  agar

menjadi  Negara yang bukan Islam. Memang kelihatannya seperti  itu  waktu  dalam

pidato Soekarno memaparkan bahwa “Indonesia  bukan negara agama, juga negara

sekuler, tetapi negara Pancasila”21, pada Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 juni 1945. 
19 Kingsbury, The Politics of Indonesia, 1998, p.35, op.cit.
20 Van Dijk, Daru’l Islam, 1983, p.49, op.cit.
21 Karman, Yonky, ‘Sekitar Sila Pertama Pancasila’, pp.9-13 di dalam Maarif, A. Syafii, et al, Syariat
Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, Paramadina,
Jakarta, 2001, p.9
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Sukarno

Yang kedua ada sidang Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia

yang bermula sambil masih di bawah pendudukan Jepang sekitar pada pertengahan

tahun 1945. Salah satu semacam subpanitia (sub-committee) dibentuk dan bertemu

pada tanggal 22 Juni.  Niat  sidang ini  menyangkut soal  yang sangat sensitif,  yakni

peran agama dalam sususan negeri. Ada perwakilan dari kelompok Islam dan yang

bukan. Apalagi kelompok Islam tidak bersatu, sebenarnya dipisahkan sesuai dengan

keinginannya yakni jika Indonesia harus menjadi Negara Islam atau bukan. 

Pada akhir pertemuan-pertemuan tersebut,  ada persetujuan kompromis yang

disebut  Piagam  Jakarta  (The  Jakarta  Charter).  Artinya  bahwa  “pertama,  urutan

kelima prinsip telah berubah. Ketuhanan, yang disebut Soekarno sebagai dasar kelima

yang menjadi  landasan  masyarakat  Indonesia,  sekarang  menjadi  pertama.”22 Yang

kedua dan paling penting adalah pemasukan dari ‘kata tujuh’ yang terkenal sekarang

ini  di  dalam mukadimah  dari  UUD RI.  Yaitu,  “dengan  kewajiban  melaksanakan

syariat-Syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya.”23 Seandai  kata  Syariatt  disahkan

dalam  UUD  RI  maka  oleh  sebab  itu  Pemerintah  Indonesia  dipaksakan  agar

22 Van Dijk, Daru’l Islam, 1983, p.38, op.cit.
23 ibid, p.38
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menyelenggarrakan hukum Islam dalam masyarakat. Demikianlah bisa didebat bahwa

pada saat itu wujud bakal dari Indonesia adalah sebagai Negara Islam.

Akan tetapi bukan nasib Piagam Jakarta untuk menjadi  bagian tetap dalam

UUD. Walaupun demikian pada tanggal 16 Juli UUD dan mukadimahnya termasuk

Piagam Jakarta sudah siap, waktu kekuatan Jepang menyerahkan diri pada tanggal 14

bulan  Augustus  dan  dalam  waktu  tiga  hari  kemudian  Soekarno  menyatakan

kemerdekaan, keadaannya berubah.24 “Keesokan harinya, 18 Augustus, PPKI (Panitia

Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia)  bersidang.”25 Karena  kecepatan  penyerahan

Jepang  mengagetkannya,  rencana  untuk  melaksanakan  kemerdekaan  butuh

diperlancarkan.  Untuk  mengumpulkan  sebanyak  dukungan  mungkin  dalam  waktu

dekat,  PPKI  menghapuskan  semua  bagian  dalam  UUD  dan  mukadimahnya  yang

barangkali  membuat  masalah  atau  halangan  agar  mencapai  kesatuan  melawan

kekuatan  Belanda  dalam  masa  depan.  Kelanjutnya  ‘kata  tujuh’  itu  tersebut,  yaitu

Piagam Jakarta, disisihkan oleh Pemerintah Indonesia yang baru.26 

Bisa dipertanyakan berapa pengaruh pemasukan Piagam Jakarta dalam UUD

dan mukadimahnya akan terjadi dalam pergerakan DI. Mungkin pemasukannya akan

dianggap  sebagai  tahapan  baik  untuk  meraih  tujuannya.  Akan  tetapi,  menurut

pendapat penulis Van Dijk, bahkan pemasukan Piagam Jakarta tidak akan cukup agar

memuaskannya. Karena ada keperluan untuk kompromis, para pemimpin Islam garis

keras sekali  yang ingin menunaikan NII tidak terlibat  di  perdebatan tentang peran

24 ibid, p.49
25 ibid, p.49
26 ibid, pp.51-52
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agama di hukum dan UUD Indonesia. Barangkali apapun kurang daripada penerapan

NII tidak cukup untuk para pihak Islam garis  sangat keras,  seperti  pergerakan DI.

Maka peristiwa-peristiwa  ini  adalah dorongan lain  yang mendesak pemberontakan

Islam di Jawa Barat.

Yang ketiga terjadi pada bulan Januari tahun 1948. Dikenal sebagai Perjanjian

Renville,  perjanjian  ini  di  antara  pihak  Belanda  dan  pihak  Indonesia  bermaksud

bahwa  Indonesia  sudah  mencapai  kemerdekaan  yang  terbatas  asal  syarat-syarat

tertentu  dipenuhi.  Oleh  sebab  persetujuannya pihak  Indonesia  harus  menyerahkan

tanahnya  di  Jawa  Baarat  kepada  pihak  Belanda,  sedangkan  pihak  Belanda

memperbolehkan Divisi Siliwangi satuan militer Indonesia memindahkan diri ke Jawa

Tengah.27 Namun akibatnya telah  ada  ketinggalan satuan militer  Islam yang tidak

menyerah dan terus menantang kekuatan Belanda di Jawa Barat. Kekuatan Islam ini

menanggapi  tindakan  tersebut  yang  disetujui  oleh  pihak  Indonesia  sebagai

penghianatan. 

Akhirnya  waktu  kemerdekaan  Indonesia  diraih  pada  tahun  1949,  negara-

kebangsaan yang baru dilahirkan. RUSI (Republic of the United States of Indonesia)

sudah dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Sebagai tanggapan

terhadap kemerdekaan lengkap dan praktis, khususnya penyususan Indonesia dalam

sejenis negara yang bukan Islam, dan yang kedua penghianatan dari kekuatannya di

Jawa Barat melalui Persetujuan Renville, pergerakan DI itu memperluaskan tindakan

militer  pada  tahun  1949  melawan  Repuiblik  Indonesia.  Dalam  kaca  mata

27 ibid, p.48
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pemberontakannya, Republik yang baru tidak absah dan oleh karena itu  tidak ada

sama sekali.28

28 Kingsbury, The Politics of Indonesia, 1998, p.48, op.cit
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BAB II

PERGERAKAN DARUL ISLAM

2.1 Pendahuluan

Bab  ini  bmendeskripsikan  dua  hal.  Pertama  mendeskripsikan  mengajukan

sejarah  singkat dari pergerakan DI di Jawa Barat. Pada bagian ini memfokuskan pada

DI yang ada di  Jawa Barat,  apabila  sesuai  daerah lain  di  mana perpergerakan DI

muncul,  juga akan disebutkan.  Yang kedua berusaha  mewujudkan pangkalan agar

melacaki  hubungan  dari  perpergerakan  DI  ke  pergerakan  JI.  Mudah-mudahan

gambaran dari masa lalu ini akan menyoroti permulaan dari sebuah kaitan ideologi,

praktik serta peronsil yang dilanjutkan pada masa ini. 

2.2 Kronologi Singkat Pergerakan DI 1948-1962

Pergerakan  Daru’l  Islam  secara  resmi  berdiripada  tahun  1948.  Saatnya

pemberontakannya sudah menyatakan  jihad29 melawan pihak Belanda selama masa

Perang Kemerdekaan dan sudah dipimpin oleh seorang lelaki bernama Kartosuwiryo.

         Kartosuwiryo

29 Kingsbury, The Politics of Indonesia, 1998, p.48, op.cit.
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 Kartosuwiryo adalah seorang politikus Islam radikal yang berkekuatan gaib,30

serta pemimpin militier dari satuan militer Islam sukarela bergelar Hizbullah (Army of

God).31 Satuan  militer  ini  sudah  didirikan  dan  dilatih  oleh  pihak  Jepang sebelum

Perang  Dunia  Kedua  berakhir  untuk  menghadang  pihak  sekutu  dan  meraih

kemerdekaan.  Padahal,  tujuan  pergerakan  ini  sendiri  tidak  hanya  melawan  pihak

Belanda saja, tetapi bahkan untuk melawan pihak-pihak apa pun yang menghalang

upaya mereka agar menyelengarrakan NII, terutama penerapan Syariat. Menurut sudut

“pemberontakan terhadap negara sekuler setelah kedaulatan...legitimasi kewibawaan

pemerintahan hanyalah dapat dijalankan oleh kaum Muslimin ortodoks yang bertindak

atas nama Allah serta menurut aturan-aturan syariat  Islam.”32  Akhirnya pertikaian

terhadap peran agama dalam susunan negara Indonesia dan penghianatan Persetujuan

Renville,  yang  tersebut  dalam  bab  pertama,  akan  menuju  pemberontakan  dari

pergerakan DI melawan RI.

2.3 Ideologi atau Teori (Theory)

Pertama-tama soal  yang lebih  penting adalah penjelasan  mengenai  ideologi

pergerakan DI. Menurut  pandangan pergerakan DI, “pihak Negara Islam Indonesia

adalah ‘anugerah Allah’, tata tertib yang diwahyukan Ilahi,  dan oleh karenya tetap

abadi,  yang ditentukan oleh  syariat  Islam sebagaimana dijamin oleh al-Quran dan

Hadits  Rasul.  Dalam tertib  politik  yang ditentukan  berdasarkan  agama ini,  semua

kedaulatan berada di tangan Allah.”33 Selanjutnya si dunia dapat dipisahkan di dalam

30 Bruinssen, ‘Genealogies of Islam Radicalism in post-Suharto Indonesia’, 2002, p.2 op.cit
31 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.9

32 Jackson, Karl D., (Penerjemah Grafiti Pers) Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan:
Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Judul Asli: Traditional Authority, Islam, and Rebellion), Grafiti Pers,
Jakarta, 1990, p.14
33 ibid, p.9
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dua daerah.  Daerah yang pertama yang dikenal  sebagai  Daru’l  Islam atau Daerah

Islam (Abode of Islam) yang berdasarkan nilai-nilai Islam, misalnya Hukum Islam.34

Daerah  yang  kedua  dikenal  sebagai  Daru’l  Harb atau  Daerah  Perang  (Abode  of

War).35 

Makna Daru’l Harb merupakan si daerah di mana para orang kafir, yakni para

orang belum beragama Islam, masih berkuasa, artinya daerah di mana Islam belum

berkuasa.36 Oleh  sebab itu  perjuangan agar mempersebar  pengaruh dan  kekuasaan

Islam menjadi kewijaban untuk Daru’l Islam. Untuk mencapai niat itu, salah satu cara

di antara lainnya merupakan berperang.37 Namunnya pendapat agama Islam ini sudah

lama dan pada masa ini  umumnya tidak berkepentingan atau arti  yang besar.  Sial

sekali, bagi sejumlah kelompok Islam yang ekstreme pada amsa lalu dan sekarang ini,

pendapat atau ideologi ini meneruskan menyita ketertarikan dan kesetiaannya.

2.4 Perkembangan Pergerakan DI

Selama dua tahun terakhir Perang Kemerdakaan pergerakan DI menjadi pihak

yang  berpengaruh  terkuat  di  Jawa  Barat.  Pada  tahun  1948  pegerakan  DI  sudah

menguasi  sekitar  sepertiga  dari  daerah  Jawa  Barat.  Persetujuan  Renville

mengakibatkan  kekuatan  Kartosuwiryo  ditanggapi  sebagai  satu-satunya  gerakan

kemerdekaan  yang  terpercaya  di  seluruh  Jawa  Barat  selama  satu  setengah  tahun

terakhir  sebelum kemerdekaan  Indonesia.38 ”Jadi  memberikan  kepada  Darul  Islam

bulan-bulan  berharga  untuk  menegakkan  legitimasi  tentara  dan  pemerintahan

34 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.10
35 Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, 2003, p.62, op.cit
36 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.10
37 ibid, p.10
38 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, p.20
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sipilnya.”39 Pada tanggal 7 Augustus 194940 Kartosuwiryo menyatakan pengembangan

NII dan  membangungkan aparat  negara dan pemerintah  sendiri.  Sekalipun  jumlah

pemberontak berubah dari  tahun ke tahun, paling banyak 13,000 pada tahun 1957

sementara terdapat jumlah rata-rata 4,000 orang gerilya aktif.41 Di samping tentaranya,

pemerintah pergerakn DI juga terdiri dari, di antara lain, kepolisian, para pemungut

pajak maupun administrasi sipil.42 

Sebetulnya pada tahun 1953 NII terdiri dari tujuh KW (Komando Wilayah) di

bawah pimpinan Kartosuwirjo, siapa sudah menjadi Iman dari NII pada saatnya.43 Di

Jawa  Barat  sendiri  “dari  tahun  1950  sampai  tahun  1962  pangkalan-pangkalan

terpenting  DI  adalah  di  Keresidenan  Priangan  yang meliputi  kabupaten  Bandung,

Sumedang, Garut Tasikmalaya dan Ciamis, tiga kabupaten terakhir yang merupakan

wilayah-wilayah teras dukungan bagi gerakan”44 (lihat Peta 1)45. 

Peta 1

39 ibid, p.20

40 International Crisis Group, ‘Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian
Embassy Bombing’, Crisis Group Asia Report No.92, 22 February 2005, p.2
41 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, p.22
42 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.10

43 International Crisis Group, ‘Recycling Militants in Indonesia, 22 February 2005, p.2
44 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, p.22
45 ibid, p.23
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Kartosuwiryo juga berkerjasama dengan pergerakan pemberontakan Islam lain

di Indonesia sekitar pada tahun 1950’s. Misalnya semacam pergerakan dipimpin oleh

Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan yang lain dipimpin oleh Daud Beureureh di

Aceh, bersatu dengan Kartosuwirjo terhadap Pemerintah Indonesia.46 

Pada awal tahun 1949 pemerintah Indonesia menuju kembali ke Jawa Barat.

Divisi  Siliwangi  dari  TNI (Tentara  Nasional  Indonesia)  dikirimkan ke Jawa Barat

untuk menuntut kembali kewenangannya di sana. Namunnya “...kedatangan mereka

dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  mencolok  mata  terhadap  kewibawaan  negara

berdaulat.”47 Peperangan  yang pertama di  antara  TNI dan  kekuatan  Kartosuwiryo,

dikenal sebagai Peristiwa Antralina, terjadi di Malangbong, Jawa Barat, pada tanggal

25 Januari 1949. Sebenarnya perjuangan di antara TNI dan kekuatan pemberontakan

akan berlaku sampai tahun 1962. Menyangkut  peyelenggaraan and pertahanan dari

NII, pergerakan DI menggunakan berbagai  siasat  atau  taktik.  Selain  serangan dan

tembak-menmbak  dengan  TNI,  siasat  kekuatan  DI  terlibat  menyerang  desa-desa,

kantor-kantor pemerintah RI, markas-markas TNI, kendaraan-kendaraan, kereta-kereta

api,48 pemboman  bioskop  dan  pasar,  peracunan  perairan,  perampokan  dan

pemerasan.49 Dengan kata lain, siasat terroris. Namunnya, tidak bisa disangkal bahwa

sebagian  penggentarannya  adalah  tanggapan  mati-matian  untuk  menghidupi

pemberontakan karena pada saatnya TNI mengendalakan dan mencegah kemampuan

pemberontakan menerima banutan dari di luar daerah dari kekuasaan.  

46 Abu, Murba, ‘Memahami Terorisme di Indonesia’, pp.726-790 di dalam Abegebriel, A. Maftuh,
Abeveiro, A. Yani dan Sr-Ins Team, Negara Tuhan – The Thematic Encyclopaedia, SR-Ins Publishing,
Jakarta, Jogjakarta, Semarang, 2004, p.735
47 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, p.22
48 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, p.22
49 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.10
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Sekalipun  Indonesia  sanggup  mencapai  kemerdekaan  pada  tanggal  27

Desember 1949, kira-kira pertengahan 1950’s RI sedang menghadapi keadaan yang

sangat sulit. Di samping pemberontakan-pemberontakan daerah yang tersebut di atas,

pada saatnya ada kesusahan ekonomi dan pertanyaan-pertanyaan tentang sebagaimana

pemerintahan negaranya. Lantaran desakan dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia),  Sukarno  menyatakan  UU  dalam  keadaan  perang  pada  tahun  1957.50

Menyusul pembentukan pemerintah berontak di pulau Sumatra oleh sejumlah perwira

tentara  pada  tahun  1958,   Presiden  Sukarno  menyampaikan  percobaan  Indonesia

dengan Liberal Democracy sudah gagal dan berakhir pada tahun 1959.51 Selanjutnya,

Presiden  Sukarno  menyatakan  tata  acara  politik  yang  baru  bergelar  Guided

Democracy. Di bawah acara ini Presiden Sukarno mampu melarang parpol Masyumi

melalui pemakaian dalih dukungan Masyumi demi pergerakan DI. 

Akhirnya kekalahan pergerakan DI sebagai  pemerintah alternatif  ketimbang

pemerintah RI mendatang setelah sekitar 13 tahun dari  perjuangan. Peristiwa yang

amat penting untuk nasib pergerakan DI terjadi pada tanggal 24 April 1962. Selama

suatu tembak-menembak Kartosuwiryo terluka dan kemudian tertawan pada tanggal 4

Juli  tahun yang sama.52 Dua bulan kemudian, Kartosuwiryo dituntut hukuman mati

dan  sudah  ditembak,  hidupnya berlalu  pada  tanggal  12  September  1962.53 Selian

kehilangan pemimpin pokok dan Iman juga, perang saudara dahsyat lamanya sudah

menghabiskan  kebanyakan  kemampuan  dan  kekuatan  dari  pemberontak  untuk

meneruskan perjuangan. Semakin lama TNI semakin kuat dan kemampuan menumpas

pergerakan DI sebagai kekuatan militer dan memaksa penyerahan dari pimpinannya.
50 ibid, p.10
51 ibid, pp.10-11
52 Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, 1990, pp.28-32
53 ibid, p.32
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Setelah kemenangannya, RI sanggup menuntut kekuasan dan kewenangan kembali di

keseluruhan Jawa Barat. 

2.5 Kesimpulan

Ketika pemberontakan pergerakan DI dimusnahkan oleh RI, ternyata jumlah

orang sipil dan prajurit ditewas selama perang saudara dahsyat itu sekitar 25,000 serta

“seluruh jalannya sengketa-sengketa kira-kira...120,000 rumah dibakar dan hilangan

harta  benda  berjumlah  650  juta  rupiah.”  54 Meskipun  demikian  kematian

Kartosuwiryo,  penyerahan  pimpinan  yang  utama  melalui  ikrar  bersama serta

pemusnahan perlawanan bersenjata, warisan pergerakan DI terus setelah tahun 1962.55

Kartosuwiryo menjadi martir  dan bersama dengan pergerakan DI akan mengilhami

keturunan-keturunan dari  perlawanan Islam yang garis  keras  dan  bersenjata  untuk

meneruskan  perjuangan  melawan  Daru’l  Harb.  “...bagi  aktivis  negara  Islam,

perjuangan DI...merupakan titik awal perjuangan untuk mendirikan Negara Islam di

Indonesia.”56 Bab yang berikutnya akan menunjukkan bahwa warisan ini akan terbukti

menghantui dan menodai hadapan RI, melewati pemunculan kembali dari kelompok

Islam yang garis keras sekerang ini.

54 ibid, p.24

55 International Crisis Group, ‘Recycling Militants in Indonesia, 22 February 2005, p.2, op.cit.
56 Abu, ‘Memahami Terorisme di Indonesia’, 2004, p.735
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BAB III

ADA APA DENGAN PERGERAKAN JI?

3.1 Pendahuluan

Harapan bab ini  agar memperkenalkan pergerakan JI dan mempertunjukkan

bagaimana pergerakannya terkait dengan pergerkan DI. Saya sudah mebahas sejarah

DI,  termasuk  ideologi  dan  pelaksanaan  tujuannya.  DI  terbukti  sudah  pernah

menggunakkan kekerasan dan siasat terror untuk mejaga dan mempertahankan Daru’l

Islam melawan Daru’l Harb, yaitu RI. Untuk menjelaskan kaitan di antara keduanya

saya  akan  meliputi  sejarah  dari  titik  pergerakaan  DI  Jawa  Barat  ditumpas  dan

kemudian bergerak di  bawah tanah maupun mengamati  para seorang pribadi  yang

bersangkutan  DI  sampai  penciptaan  pergerakan  JI  pada  tanggal  1  Januari  1993.57

Setelah  bagian  itu,  saya  akan  menyoroti  aspek-aspek  beragam  yang  penting  dari

pergerakan JI terlibat ideologi, pimpinan, susunan JI serta pelaksanaannya. Melalui

cara ini saya akan mengajukan kesamaan-kesamaan dan  hubungan akrab di antara

pergerakan DI dan JI.

 3.2 Pertanyaan Kontroverisal 

Persoalan yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah apakah pergerakan JI,

yaitu kelompok terroris Islam yang garis keras dan diduga di balik bom Bali dan lain-

lain, sebetulnya ada. Menurut patokan saya, sungguh-sungguh JI berada di Indonesia

masa ini. Pandangan ini saya sadar sangat diperdebatkan dan ada banyak sikap yang

akan menentang pandangan saya. Ada berbagai pihak yang tidak percaya JI ada atau

57 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.103, op.cit.
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tidak  bertanggung  jawab  atas  serangan-serangan  bom  di  Indonesia.  Padahal  saya

percaya ada cukup banyak bukti yang menerangkan JI ada dan juga JI menanggungkan

serangan-serangan bom di Indonesia. Untuk mebuktikan patokannya, saya terutama

mengandalkan  penelitian  yang  dikumpulkan  dalam  sejumlah  laporan  ICG

(International  Crisis  Group)58,  sebuah  buku  berjudul  ‘In  the  Shadow  of  Swords’,

dokumen-dokumen JI dikenal sebagai PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah

Al-Islamiyyah), yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul ‘Tuhan Negara’59 serta

beberapa sumber lain yang terlihat dalam bagian bibliografi. Di samping contoh yang

berikutnya di bawah, di seluruh bab ini saya akan menyebut bukti apa pun yang sesuai

untuk membuktikan patokannya.

Sebuah  contoh  asyik  yang  membuktikan  bahwa  JI  sebenarnya  ada  dan

menanggunkan  kejadian  pemboman,  misalnya  bom  Bali.  Menurut  mantan  pelajar

Pondok Pesantren Ngruki, Noor Huda Ismail yang menulis tentang pengalaman dia

dalam  dua  artikal  dari  Koran  Jakarta  Post,  dia  diberi  kesempatan  untuk  menjadi

anggota dari Jemaah Islamiya oleh seguru di Ngruki namanya Abu Hausna.60 Bukan

hanya itu,  Pak  Ismail  memaparkan  tidak  ada  kesangsian bahwa semua guru  yang

mengajar  waktu  dia  sendiri  belajar  di  Ngruki  mendukung  penerapan  Syariat dan

menolak  hukum  seukular  Nasional  dengan  semangat.61 Selain  itu,  Pak  Ismail

melakukan  wawancara  dengan  orang-orang  terroris  yang  mantan  pelajar  dari

58 International Crisis Group, ‘Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the “Ngruki Network” in
Indonesia’ ICG Indonesia Briefing, 8 August 2002, International Crisis Group, ‘Jemaah Islamiyah in
South East Asia: Damaged But Still Dangerous’, ICG Asia Report No.63, Jakarta, Brussels, 26 August
2003, International Crisis Group, ‘Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian
Embassy Bombing’, Crisis Group Asia Report No.92, 22
59 Abegebriel, A. Maftuh, ‘Ada Apa Dengan Dokumen JI; Sebuah Penghampiran Hermeneutik’,
pp.825-984 di dalam Abegebriel, A. Maftuh, Abeveiro, A. Yani dan Sr-Ins Team, Negara Tuhan – The
Thematic Encyclopaedia, SR-Ins Publishing, Jakarta, Jogjakarta, Semarang, 2004. PUPJI diterbitkan
pada bulan Mei, tahun 1996, International Crisis Group, ‘Jemaah Islamiyah in South East Asia', ICG
Asia Report No.63, 26 August 2003, 11

60 Ismail, Noor Huda, ‘Ngruki: Is it a terrorism school?’ Part 1 of 2, The Jakarta Post, p.7, 14/3/05
61 Ismail, Noor Huda, ‘Ngruki: Is it a school Islam or terrorism?’ Part 2 of 2, Jakarta Post, p.7, 15/3/05
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Pesantren Ngruki. Kebanyakan mereka melaksankan latih-latihan di kubu militer di

Filipina  atau  Afghanistan  jadi  para  anggota  JI.  Salah  satu  tawanannya,  bernama

Hasan,  mengaku  dia  berteman  dengan  Abdullah  Sungkar,  mantan  amir  JI,  dan

mengunjungi Pilipina, Pakistan, Afghanistan dan sebagainya agar memperlajari ajaran

Islam yang garis  keras  dan  mengikuti  Jihad.62 Hasan  juga  berteman  dengan  para

pelaku bom Bali, yang mantan para pelajar Pesantren Ngruki.

3.3 Dari Kematian DI Sampai Kelahiran JI

Dari reruntuhan DI, tetap ada pergerakan yang terus perjuangannya di bawah

tanah.  Salah  satu  warisan  yang sudah  berpengaruh  penting  untuk  kelanjutan  dari

perjuangan Daru’l Islam merupakan penemuan dua tokoh utama, Abdullah Sungkar

dan  Abu  Bakar  Ba’asyir  pada  tahun  1960’s  di  Solo.63 Walaupun  keduanya tidak

mengikuti  pergerkan  DI di  Jawa  Barat,  mereka  menyetujui  dengan  tujuannya dan

dikilhaminya.  Setelah  kematian  Kartosuwiryo dan DI di  Jawa Barat,  Sungkar  dan

Ba’asyir sendiri memutuskan agar menanggungkan hadapan warisan DI di Indonesia.

Suharto

62 ibid
63 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.12, op.cit.
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Setelah Peristiwa Gerakan 30S, pihak Islam yang mendukung peran lebih kaut

bagi Islam dalam resim Suharto yang baru sebetulnya menghadapi penindasan mereka

sendiri dari Orde Baru. Ketakutan Orde Baru tentang pemunculan Islam sebagai pihak

politik yang mengancam RI bersifat Pancasila. Oleh karena itu harapan umat Islam

yang  mau  menerapkan  Syariat di  Indonesia  kecewa  sekali.  Sebagai  tanggapan

Sungkar  dan  Ba’asyir  berusaha  membangun  pos  radio,  bergelar  ‘Radio  Dakwah

Islamiyah Surakarta’ pada tahun 1967 agar memanggil penerapan Syriaat dan Jihad di

seluruh  Jawa  Tengah.64 Selanjutnya mereka  mendirikan  Pondok  Pesantren  Ngruki

pada tahun 1971 untuk memperlajarkan para pelajar ajaran Islam yang garis keras.65 

Sekitar waktu yang sama, mantan para pemeluk dan kekuatan DI berkumpul

kembali. Aparat polisi menduga kekuatan DI yang baru ini mengundang Sungkar dan

Ba’asyir,  di  antara  lain,  untuk  menjadi  anggota  DI  pada  tahun  di  Solo  pada

tahun1976.66 Tujuan gugusan ini dipercayai sama dengan tujuan DI pada masa lalu,

pembentukan NII. Dua tahun kemudian keduanya dengan 200 anggota DI lain dituntut

oleh Pemerintah dan diduga merencana penggulingan Pemerintah dan mendirikan NII.

Sungkar dan Ba’asyir dipenjara 10 tahun, tetapi hukuman ini dikurangi dan mereka

hanya dipenjara  46  bulan.67 Meskipun  demikian  keduanya dibebaskan  pada  tahun

1982, tiga tahun kemudian mereka mengungsi dari Indonesia pada tanggal 1 April dan

bersembunyi di  Malaysia setelah ada aparat polisi  berupaya memenjarakan mereka

lagi.  Tampaknya, keduanya menyembunyikan diri  di  setempat  yang sama di  mana

anggota JI yang asli bersembunyi setelah kerobohan pergerakan DI.68 Dari titik itu,

64 International Crisis Group, ‘Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the “Ngruki Network” in
Indonesia’ ICG Indonesia Briefing, 8 August 2002, p.6
65 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.14, op.cit.
66 ibid, p.15
67 ibd, pp.15-16
68 ibid, pp.30-31 Seorang lelaki yang membantu Sungkar dan Ba’asyir waktu mereka baru datang di
Malaysia bernama Abdul Wahid Kadungga. Dia sendiri merupakan mantan anggota dari pergerakan DI
yang menjadi pengungsi dan pergi ke Jerman setelah DI berakhir pada 60’s. International Crisis Group,
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Sungkar  dan  Ba’asyir  memulai  membangun  jaringan  internasional  berdasarkan

tujuaannya dari Jihad dan Syariat. 

Salah  satu  periode  dan  kejadian  yang sudah berpengaruh luas  dan  penting

untuk pengembangan dari pergerakan JI adalah Perang di Afghanistan. Selama 1980’s

pihak USSR (Union of Socialist Soviet Republics) menyerang pihak Islam garis keras

yang pada saatnya sudah campur tangan di Afghanistan. Pihak Islam ini terdiri dari

kelompok beragam dari  di  seluruh Dunia.  Di  antara  lain-lain,  banyak orang-orang

Indonesia  yang  Islam  garis  keras  mengungunji  Afghanistan  untuk  mengikuti

perjuangan di  sana.  Terlibat  di  antaranya sudah ada pejuang-pejuang yang dikirim

oleh  Sungkar  dan  Ba’asyir.69 Kebanyakan  pejuang-pejuangnya  para  aktivist  Islam

keturunan  kedua  dan  ketiga  yang  ayah  dan  kakeknya  memperjuangkan  demi

pergerakan DI juga.70 Bakal banyak para pejuangnya akan berupa para pemimpin dan

pendukung pergerakan JI.71 Tidak hanya mereka ingin melawan tentara USSR, tetapi

juga bagi diri mereka, hal yang terutama adalah pelaksanaan latihan-latihan militer.

Niatnya  yang  benar  adalah  mempersiapkan  diri  untuk  memperjuang  terhadap

kekuasaan  Suharto  di  Indonesia.  Kelompok  itu  ingin  memjatuhkan  Suharto  dan

kemudian menciptakan NII.72

Sambil pejuang-pejuang di Afghanistan sedang berlatih dan bertarung dengan

pihak USSR, ketegangan sudah muncul di antara kalangan dari mantan para anggota

DI. Sungkar berupaya untuk menguasai segenap kalangan DI yang baru di Malaysia.

‘Al-Qaeda in Southeast Asia’ ICG Indonesia Briefing, 8 August 2002, p.16, op.cit.

69 ibid, p.41
70 ibid, p.42
71 Misalnya Ali Gufron (Muklas), ibid, p.42
72 Jones, Sidney, ‘The Political Impact of the ‘War on Terror’ in Indonesia’, Working Paper No.116,
Asia Research Centre - Murdoch University, p.5
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Perbuatan ini membuat perpisahan di antara kalangannya. Pihak Sungkar menerima

sokongan  dari  para  prajurit  yang  baru  pulang  dari  Afgahnistan.  Penampakan

perpisahan ini adalah tanda bahwa pandangan dan tujuaan pihak Sungkar semakin

berbeda  daripada  pihak  DI  yang  asli  yang  sudah  lama.  Akhirnya  pihak  Sungkar

memisahkan diri  dari  kalangan DI yang asli  dan membentuk diri  sendiri  di  dalam

pergerakan yang baru, yaitu JI pada tanggal 1 Januari 1993.73 

3.4 Ideologi atau Teori (Theory)

Pergerakan JI bisa dianggap sebagai anak buah dari pergerakan DI.74 Memang

warisan  ideologi  dari  DI  muncul  kembali  dalam  pandangan  dunia  JI.  Misalnya

menurut Ba’asyir, si dunia dipisahkan di dalam dua pihak serupa pandangan DI. Bagi

Ba’asyir  sendiri,  ada  pihak  Allah  yang  terdiri  dari  umat  Islam  dan  seharusnya

mendukung penerapan Syariat dan pihak Satan yang terdiri dari yang tersisa sekalian

dan mencegah dan  menolak  Syariat.75 Kalau  dibandingkan  dengan pandangan  DI,

tidak ada perbedaan yang penting,  JI ingin meneruskan ideologi atau teori  DI dan

memperluas tujuan pada masa ini saja.

Apa  lagi,  bukan  hanya JI  ingin  melibatkan  Indonesia  dalam  pembentukan

Negara Islam, melainkan mereka sangat ingin melibatkan semua Asia Tenggara dalam

sebuah  Negara  Islam,  bergelar  Daulah  Nusantara.76 Dalam kaca  mata  JI,  Daulah

Nusantara  itu  dihapus  oleh  Kamal  Ataturk  pada  tahun  1924  dan  JI  mau

mengambilkan kekuasaan itu di seluruh Asia Tenggara. Tentu saja JI menyalahkan

73 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.103, op.cit.
74 Fealy, Greg dan Lindsay, Tim, ‘Islam, Terrorism and Indonesia’, ALC/MIALS Public Event,
15/10/03, p.7
75 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.1-2, op.cit.
76 Fealy, Greg dan Lindsay, Tim, ‘Islam, Terrorism and Indonesia’, ALC/MIALS Public Event,
15/10/03, p.13
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dunia  barat,  khususnya  AS  (Amerika  Serikat)  dan  Israel  untuk  memulai  perang

melawan agama Islam dan ingin merusak sasaran yang mewakili negara-negara ini.

3.5 Pimpinan JI

Pada awalnya Sungkar adalah pemimpin JI. Tetapi setelah kematiannya pada

tahun 1999, peran Ba’asyir di  dalam kalangan JI berdebat  sekali.  Tuntutan bahwa

Ba’asyir  adalah  pemimpin  keagamaan  (spiritual)  atau  amir  dari  JI  disangkal  oleh

kedua Ba’ayir sendiri  dan Muklas.  Pada bulan September 2003 Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat menutunt bahwa Bas’asyir bukan pemimpin JI, walau pun dia dihukum

4 tahun dipenjara  atas  tuntutan  penghianatan.  Akhirnya waktu hukuman dipenjara

diturunkan sampai 18 bulan. Namunnya Pengadilan itu menyatakan JI sebenarnya ada

serta Sungkar  dan Ba’asyirjuga bertanggungjawab atas pembentukan JI.77 Memang

kalau kita menyimak bukti rupanya secara cerah betul Ba’asyir memimpinnya setalah

Sungkar mati.

   

Abu Bakar Bas’asyir

77 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.319-320, op.cit.
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Menurut permohonan pengadilan yang terpisah, Ba’asyir merestui serangkai

bom-bom, termasuk pemboman melawan gereja pada periode Hari  Natal 2000 dan

bomb Bali.78 Apa lagi, pada akhir 2001, para tersangka terroris yang ditahan oleh ISD

(Singapore Internal Security Department) dan 13 dari 15 tersangkanya mengakui diri

jadi anggota JI dan beberapa di antaranya mengetahui Ba’asyir sebagai pemimpin JI.79

Selanjutnya  fakta  dibenerkan  melalui  pengakuan  dari  anggota  JI  yang lain,  yakni

seorang bernama Abu Bakar Bafana.80 Sementara Ba’asyir akan berperan pemimpin

politik  dan  keagamaan,  manyangkut  pemimpin  operasi  militer,  seorang  bernama

Hambali  menanggunkannya.81 Hambali  sudah kaitan dengan kelompok terroris  Al-

Qaeda dan berteman dengan Khalid Sheik Mohammad. Dialah perencana utama dari

serangan pada tanggal September 11, 2001.82

3.4 Susunan Pergerakan JI

Meskipun  demikian  ada  beberapa  kelompok  Islam  yang  garis  keras  di

Indonesia,  termasuk  JI,  kelompok-kelompok  ini  berupa  bagian  sangat  kecil

dibandingkan  penduduk  keseluruhan  di  Indonesia.83 JI  sendiri  menyatakan

keanggotaan dari 2000 anggota dan 5000 mangka pada tahun 199884. Salah satu cara

yang dipakai oleh JI untuk merekrutkan para anggota adalah melalui menemui pelajar-

pelajar di Pesantren yang berdasarkan penafsiran dan pengajaran dari Islam yang keras

78 ibid, p.320
79 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.249-251, op.cit.
80 Fealy, Greg dan Lindsay, Tim, ‘Islam, Terrorism and Indonesia’, ALC/MIALS Public Event,
15/10/03, p.7
81 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.167-169, op.cit.

82 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.51, op.cit.

83 Jones, ‘The Political Impact of the ‘War on Terror’ in Indonesia’, Working Paper No.116, pp.2-3,
op.cit.
84 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.326, op.cit.
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sekali.  Ada lebih banyak 14,000 pesantren di seluruh Indonesia, dan ada sejumlah

yang seperti itu.85 

Di dalam pergerakan JI, ada banyak perbedaan di antara masing-masing para

anggota maupun pengasuhnya. Sebagai contoh, menyangkut penggunaan kekerasan

atau siasat terroris, ada perpisahan di antara yang mendukung pemboman bunuh diri

dan memperangi  para orang asing atau wisatawan dan yang tidak  mendukungnya.

Misalnya yang tidak  setuju  dengan penggunaan kekerasan,  sebaliknya mendukung

berusaha  dakwa.dan  cara mensosialiasasikan  Syariat di  masyarakat.86 Maka  dalam

kaca mata fraksi pra pemboman yang dipimpin oleh Hambali, peristiwa seperti bom

Bali dapat dibenarkan demi tujuan pelaksanaan Syariat dan mendirikan NII.87 

3.7 Perkembangan JI 

Untuk memajukan warisan dari perjuangan DI tetapi sesuai dengan keinginan

dan  penafsiran  Sungkar  dan  Ba’asyir,  salah  satu  tahapan  yang  penting  bagi

pengembangan  JI  sudah  menciptakan  kubu  militer  untuk  melatih  anggota-anggota

untuk  Jihad.  Dengan bantuan dari  kelompok perlawanan Islam lokal,  yakni  MILF

(The  Moro  Islamic  Liberation  Front),  JI  sanggup  membangunkan  kubu  militer

bergelar Hudaibiyah di daerah Mindanao bagian selatan Pilipina pada tahun 1994.88

Lebih dari  1000 orang dilatih  di  kubu itu.89Tidak lama setelah  kematian  Sungkar,

Ba’asyir dan Hambali berkunjung ke Kaula Lumper di Malaysia untuk mengahadiri

pertemuan yang khusus. Harapan pengikut-pengikutnya adalah pembentukan jaringan

85 Wagstaff, Jeremy, ‘Fighting Terror in an Islamic Nation’, Far Eastern Economic Review, August 21,
2003, Vol.166, Iss. 33;  pg. 12
86 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.158-159, op.cit.
87 Jones, ‘The Political Impact of the ‘War on Terror’ in Indonesia’, Working Paper No.116, p.3, op.cit.
88 ibid, p.108
89 ibid, p.108
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internasional Islam di seluruh Asia Tenggara. Berbagai kelompok dan kalangan Islam

yang  garis  keras  memutuskan  berkerjasama  di  negara  masing-masing  untuk

melanjutkan strategi dari Jihad dan perjuangan demi Daulah Nusantara.90

3.8 Pelaksanaan (Practice)

Di antara metode-metode yang dipakai oleh pergerkan JI untuk mewujudkan

Daulah Nusantara adalah pendidikan Al-Qur’an, berupaya dakwa, menghormati baru

Hukum Islam maupun  mengambil  uang untuk  pergerakan.  Walaupun,  di  samping

semuanya, JI mengutamakan penggunaan kekerasan melawan musuh-musuhnya untuk

meriah niatnya.Pemboman pertama dari  kampanye  Jihad JI terjadi  di  Medan pada

bulan Mei 2000.91 Sasarannya serangan ini adalah geraja-gereja. Menurut sudut JI,

serangan  ini  merupakan  balasan  dendam  atas  persetruan  dan  kematian  penduduk

beragama Islam di pulau Ambon. Pemboman berikutnya terjadi pada tanggal 1 August

2000.92 Sasarannya serangan itu adalah duta besar Pilipina, Leonides Caday. Menyusul

pemboman di kedutaan besar Pilipina, ada rangkaian pemboman selama periode Hari

Natal  pada  tahun  2000.  Serangan-serangan  ini  terjadi  di  seluruh  6  propinsi  dan

menyebabkan 38 gereja terbakar, 19 orang terbunuh, maupun 120 terluka.93 Selama

pembicaraan tentang rancangan bom-bom iti, ternyata Bas’syir berada di pembicaraan

dan mengesahkan pemboman itu juga.94

90 ibid, p.168
91 Jones, ‘The Political Impact of the ‘War on Terror’ in Indonesia’, Working Paper No.116, p.5, op.cit.
92 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.220, op.cit.
93 Fealy, Greg dan Lindsay, Tim, ‘Islam, Terrorism and Indonesia’, ALC/MIALS Public Event,
15/10/03, p.12
94 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.220-221, op.cit.
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Tentu saja pemboman yang terkenal sekali adalah yang terjadi di Bali pada

tanggal 12 Oktober 2002.  Bom itu  membunuh  202 orang dan meluka sekitar  350

orang.95 

Peristiwa pemboman yang lain tejadi pada tanggal 5 August 2003 di Jakarta.

Sasaran  kali  ini  adalah  Hotel  Marriot  dan  ternyata  12  orang  tewas  sebab

peledakannya. 

Dalam waktu yang cepat, kepolisian Indonesia mengetahui bahwa tersangka

pelaku pemboman itu adalah seorang bernama Asmar Latin Sani, seanggota JI.96 Pada

tanggal  9  September  2004,  pukul  10:30,  ada  peledakan  di  luar  kedutaan  besar

95 Fealy, Greg dan Lindsay, Tim, ‘Islam, Terrorism and Indonesia’, ALC/MIALS Public Event,
15/10/03, p.1
96 Wagstaff, Jeremy, ‘Fighting Terror in an Islamic Nation’, Far Eastern Economic Review, August 21,
2003, Vol.166, Iss. 33;  pg. 12
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Australia di Jakarta dilakukan oleh pelaku pemboman yang mewakili pergerakan JI.97

Akibatnya, ada lebih dari 100 korban tewas.

3.9 Kesimpulan

Sudah ada kemajuan untuk mencegah dan menumpas pergerakan JI. Sudah ada

lebih dari  200 anggota JI ditangkap termasuk anggota senior seperti Hambali pada

pertengahan bulan August 2003.98 Menyangkut Ba'asyir Apa lagi, menyangkut salah

satu pelaku bom bali Amrozi, dia diberi hukuman mati pada tanggal 7 August, 2003.99

Amrzoi

Meskipun demikian JI kehilangan sejumlah para anggota senior ini, landasan

dukungan dan  kemampuan untuk mengambil  uang,  JI  masih  dapat  mengandalkan

uang dan bantuan dari jaringan Al-Qaeda.100 Oleh sebabnya, JI tetap kekusaan untuk

mengancam, menyeramkan dan merusak sasaran di seluruh Asia Tenggara. Kelanjutan

dari JI meyita perhatian nasional dan internasional sebagai pihak yang memperjuang

demi  penerapan  Syariat   melalui  Jihad  yang  keras  sekali,  atau  dengan  kata  lain

memperjuang atas warisan DI, ada banyak kelompok Islam garis keras yang sudah

muncul dan siaga untuk meniru perilaku JI juga.101 

97 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, pp.332-334, op.cit.
98 International Crisis Group, ‘Al-Qaeda in Southeast Asia’ ICG Indonesia Briefing, 8 August 2002,
p.1, op.cit.

99 Wagstaff, Jeremy, ‘Fighting Terror in an Islamic Nation’, Far Eastern Economic Review, August 21,
2003, Vol.166, Iss. 33;  pg. 12

100 Neighbour, In the Shadow of Swords, 2004, p.315, op.cit.
101 ibid, p.328
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BAB IV

HASIL RISET DI LAPANGAN: 

WAWANCARA DI TIGA PONDOK PESANTREN

4.1 Pendahuluan

Dalam bab ini saya akan melaporkan tentang hasil wawancara yang sudah saya

lakukan di tiga Pondok Pesantren di Indonesia. Tujuan wawancara ini adalah untuk

meneliti  soal-soal  penting  yang sudah  muncul  sepanjang penelitian  saya terhadap

pergerakan DI dan JI. Pada umumnya soal-soal ini termasuk pemahaman dari Syariat,

penafsiran dari Jihad, dan persoalan  penggunnan kekerasan dan terrorisme berkaitan

agama Islam dalam konteks pada masa ini. Saya memutuskan mewancarai tiga Ustad

atau Pengasuh Pesantren di  Pesantren yang berbeda agar mengumpulkan jawaban-

jawaban yang mewakili pikiran beragam yang berada di Indonesia sekarang ini. Saya

berharap bahwa bab ini akan menyoroti sejumlah persoalan kunci yang bersangkutan

dengan permunculan kerkerasan yang berdasarkan wacana dan tema agama Islam dan

mengusulkan beberapa pemecahan juga. 
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4.2 Hasil Wawancara Pertama

Pada tanggal 15 April, 2005, saya mewancarai Bapak Direktor Pondok

Pesantren Ngruki. Ada beberapa pendapat menarik yang diungkapkan oleh Bapak

Direktor selama wawancara itu. Yang paling penting dan menarik terlibat;

manyangkut pemahaman dia mengenai Syariat, dia berpikir “artinya mengatahui

Allah baik, maupun tahu sifatnya dari itu” yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan.

Menurut Bapak Syariat adalah merupakan tuntutan dari seorang beriman.  Dia

memberi contoh, seorang Islam perlu “menyerahkan diri untuk Allah” dan mematuhi

semua “hal-hal yang diperintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya” di Al-Quran.

Di antaranya, Ibadah kepada Allah tuntutan dari Syriat. Tentang masalah yang berada

di umat Islam sekarang, dia berpikir kalau orang pribadi mematuhi Syariat secara

sempurna, masalah ini bisa dipecahkan.

Tentang proces pelaksanaan Syariat, dia kira mensosialisasikan Syariat di

masyarakat, seperti cara Dakwa, pengajaran, pengamalan dan perjaungan lebih manjur

daripada metode lain. Perjuangan untuk menerapkan Syariat itu harus dilakukan di

mana bisa, dan harus diupayakan di mana belum siap. Menurut dia, pada saat ini umat

Islam di Indonesia belum siap untuk menyelenggarakan Syariat tetpai bila siap, perlu
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dilaksanakan dengan lancar dan formal, misalnya di UUD dan sebagainya. Menurut

Bapak Direktor, kalau Syariat diterapkan di Indonesia, dia yakin penduduk yang

bukan beragama Islam dilindungi dan tidak diganggu. Inilah ketakutan yang muncul

waktu saya meneliti persoalan Syariat di Indonesia.

Terhadap Jihad dia kira artinya memperjuangkan tantangan apa pun yang

menghadang usaha untuk umat Islam berkembang, misalnya, mematuhi Syariat.

Tetapi dia percaya tidak mesti dengan perang. Tentang persoalan terrorisme,

pandangan Bapak merupakan bahwa perang melawan Iraq sebetulnya jauh lebih buruk

daripada yang terjadi di peristiwa boom bali dan lain-lain, misalnya Bom Bali dan

pemboman WTC (World Trade Centre). Dengan kata lain, kegiatan dilakukan oleh

Amerika Serikat di Iraq adalah terrorisme dan ditunjukkan kepada Islam. Terrorisme

yang mirip bom bali cuma reaksi terhadap terrorisme Barat. 

Sebagai tahapan untuk memecahkan persoalan terrorisme, dia menasehat sikap

dari semua pihak harus berubah. Dia kira agam Islam tidak dipahami sepenuhnya oleh

Dunia Barat. Dunia Barat harus melihat Islam sebagai mitra dan bukan musuh. Dia

merasa agama Islam ditanggap secara negatif. Sebaliknya aspek positif dari semua

agama harus disoroti dan dimajukan untuk perbaikan dari segenap dunia ini. Kita

sekalian harus bekerjasama untuk menhapuskan akal radikalisme dan terrorisme di

seluruh dunia.
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4.3 Hasil Wawancara Kedua

   Pada tanggal 29 April, 2005 saya melakukan wawancara dengan Bapak Mohammad

Nafi, Sebuah Pengasuh di Pesantren NU terletak di Malang. Di antara pandangan-

pandangan diucapkan olehnya, yang lebih menarik termasuk;  Menurut  dia,  Syariat

berarti serangkaian nilai dan norma Islam yang sesuai untuk kedua seorang Islam dan

lingkungannya,  yakni  semua  aspek  kehidupan.  Menyangkut  hubungan  Islam  dan

Hukum, yang lebih penting adalah keadilan, harus positif. Bapak Nafi berpikir “agama

Islam diturunkan untuk kesejahteraan untuk kedamaian bagi  semua orang”.  Tetapi

tidak usah untuk Syariat saja di dunia ini, hukum apa pun yang baik untuk segenap

masyarakat. Bisa bercampur nilai agama yang ternyata nilai universal untuk keadilan

bagi semua.  Pendapat ini lebih cerdas dan sesuai dengan masyarakat Indonesia karena

Indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk,  terdiri  dari  bermacam-macam  suku,

agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Tetpai pendapat ini sedikit luar biasa pendapat

lain yang lebih formal dan keras.
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Tentang penafsiran Jihad dia percaya “kalau penafsiran Jihad perang saja, itu terlalu

sempit”. Jihad juga bermaksud konfrontasi situasi yang buruk, misalnya kemiskinan

dan ketidaksamaan. Waktu ditanyakan kalau dia percaya kelompok terroris bernama

Jemaah Islamiyah sebetulnya ada di Indonesia, dia percaya tidak berada sama sekali.

Terhadap  persoalan  terrorisme,  dia  kira  sebenarnya  salah  satu  masalahnya pokok

adalah  kesalahpahaman  tentang  Islam  dan  kegiatan  yang  salah  yang  berikutnya

sebagai balasan. Untuk memecahkan persoalan radikalisme dan terrorisme dunia barat

harus belajar  agama Islam dan menyelesaikan masalah apa pun melalui  cara yang

tidak  keras.  Akal  radikalisme  dan  terrorisme  berasal  dari  ketidaksamaan,

ketidakpahaman dan kebijakan luar negeri  Barat untuk memberantas terrorisme itu

berlebihan atau overacting. 

4.4 Hasil Wawancara Terakhir 

     Wawancara yang terakhir terjadi di  Pondok Pesantren Al-Islam dengan Bapak

Ustad Zakaria, sebuah pengasuh di Pesantren itu. Sejumlah pendapat  yang penting

dikatakan olehnya adalah; Menurut pendapat Bapak Ustad Zakaria selama ini umat
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Islam di Indonesia belum siap untuk menerapkan Syariat. Tetapi jika waktunya sudah

datang untuk melakukan penerapan Syariat, “semestinya dari seluruhnya mereka yang

beriman yang sudah mengerti ilmunya baik dari rakyat maupun permerintah semua.

Itu harus diajak semua begitu, tidak ada kecuali”. 

    Menyangkut  konsep  Jihad Bapak  Zakaria  kira  sungguh-sungguh  artinya  bisa

perang. Perang itu harus menghadapi pihak-pihak yang menrongrong atau menggangu

ajaran Islam. Tetapi, bila kendala apa pun ditumpas lalu perang itu harus berhenti.

Tujuan Jihad, terlibat “menjadi semua orang itu hanya Allah saja diibadahi jadi kalau

ada orang di dunia ini masih ada yang belum beribadah kepada Allah itu langkap tetap

Jihad” dan menegakkan Islam. 

     Bapak  Zakaria  berpikir  ada  dua  kalangan  bernama  Jemaah  Islamiyah.  Yang

pertama  menyeluruhi  segenap  orang  beragama  Islam  di  Dunia  ini.  Yang  kedua

kelompok diduga terroris. Sial sekali jawabnya tentang kalau kelompok ini sebetulnya

ada benar-benar meragukannya dan maka tidak jelas. Namunnya pendapat dia tentang

terrorisme sangat jelas. Dia merasa Amerika adalah terroris internasional. Misalnya

perang di Iraq sementara ini. Menurut dia karena Mujahideen berkembang di daearah

itu, seterusnya Amerika ketakutan. Memang dia merasa perang melawan terrorimse,

sebetulnya  perang melawan  agama  Islam,  termasuk  di  Indonesia.  Apa  lagi,  sebab

Australia  membantu Amerika,  Australia juga akan terkena oleh reaksi  Mujahideen

Islam. Yakni menjadi sasaran kekerasan sebagai balasan dendam. Untuk mecahkan

persoalan ini, negara-negara Barat seharusnya berhenti campur tangan dan menyeragni

negara yang Islam dan ajaran Islam.
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KESIMPULAN

Sekarang  saya  ingin  meringkaskan  segenap  hasil-hasil  dari  penelitian  saya

dalam kesimpulan yang singkat ini. Pertama-tama saya mau menyampaikan beberapa

pikiran dan perasaan saya mengenai proyek penelitian ini. Semula minat saya terhadap

topik  ini  luas  sekali  tetapi  malah  sepengetahunannya  cukup  kecil.  Selama

perjalanannya, saya sudah belajar dan mengetahui banyak mengenai sejarah Indonesia,

berbagai  pergerakan  Islam  yang  berada  di  Indonesia,  ajaran  Islam  dan  persoalan

terrorisme di Indonesia. Selain itu saya sudah bertemu sejumlah orang yang menarik

dan mungkin kontroverisal  juga.  Ternyata pengalaman ini   bagus  dan asyik sekali

secara keseluruhan. 

Untuk  mengerti  setidak-tidaknya  sebagian  kecil  mengenai  permunculan

kekerasan  atau  terrorisme  yang berdasarkan  wacana  dan  tema  agama  Islam yang

berada di Indonesia pada masa ini, kita semua mengerti sejumlah aspek-aspek kunci

dari sejarah Indonesia. Tentu saja ada kekerasan lain yang tidak berhubungan dengan

agama Islam tetapi fokus topik saya tentang yang berdasarkan agama Islam. Dulu,

yang harus dipahami adalah sejarah konteks Indonesia. Semakin lama perkembangan

dari Nusantara Indonesia menuju sebuah masyarakat yang majemuk dan terdiri dari

bermacam-macam pulau, bahasa, agama dan sebagainya pada masa kemerdekaan. Di

daerah  tertentu  ada  kalangan  Islam  yang  ingin  Indonesia  menjadi  Negara  yang

berdasarkan Syariat, yaitu NII, padahal ternyata Indonesia menjadi Negara yang tidak

seperti itu. RI akan  menentang dan melawan tujuan NII. 
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Penafsrian  dan  ajaran  Islam dari  pergerakan  DI  keras  sekali  dan  bersama

dengan Persejutuan Renville menyebabkan perpisahan di antara RI dan kekuatan DI di

Jawa Barat dan daerah lain Menurut pergerakan DI, RI tidak sah dan membangunkan

NII dan menerapkan hukum Syariat. Bahkan setelah kematian NII dan pergerakan DI,

warisan ideologi, personil dan pelaksanaan DI terus hidup. Warisan ini dilanjutkan

oleh, di antara orang lain, seorang bernama Sungkar dan temannya Ba'asyir. Tujuan

NII  menyita ketertarikan mereka dan selama periode sampai masa reformasi, Sungkar

dan Ba'asyir berusaha keras  menciptakan dan menpersiapkan sebuah kekuatan, yaitu

Jemaah Islamiyah, untuk menjatuhkan RI dan mendirikan NII. 

 Soal-soal yang mengakibatkan permunculan kelompok terroris Islam yang garis

keras  seperti  JI  rumit  sekali.  Akar  radikalisme dan terrorisme terlibat  kemiskinan,

ketidaksamaan,  ketidakadilan,  penidasan  penduduk  dan  lain-lain.  Selain  itu,

semestinya ada ideologi dan penyelenggaran masyarakat yang menawar harapan atau

sistem  alternatif  dari  penyelenggaran  masyarakat  untuk  menarik  perhatian  dan

dukungan dari penduduk. Semula DI kemudian JI sekarang menawar sesuatu seperti

itu,  yakni  dalam  bentuk  yang  berdasarkan  ajaran  Islam  yang  garis  keras.  Ada

kesamaan di antara pandangan dibicarakan oleh Bapak Direktor Pesantren Ngruki dan

Ustad Zakaria tentang konsep hukum Syariat dan DI dan JI. Mislanya kalau Syariat

diterapkan  di  Indonesia,  Hukum  Islam  itu  seharusnya  baru  Hukum  saja  dipatuhi

diakui  di  seluruh  Indonesia.  Hukum yang lain,  termasuk  ideologi  Pancasila,  akan

dilarang. Pandangn ini  sangat  keras  dan menurut  saya tidak  sesuai  bagi  Indonesia

Sebagai  perbandingan,  Bapak  Nafi  berpikir  bahwa  Syariat dan  hukum  lain  yang

positif bisa diterapkan bersama-sama pada waktu yang sama. 
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Di samping itu, juga peristiwa-peristiwa lain bisa membantu perkembangan dari

kelompok seperti JI. Misalnya perang dan Amerika Serikat campur tangan di Timor

Tengah. Unsur-unsur lain yang mendesak terrorisme termasuk pendekatan salah untuk

memecahkan  persoalan  ini.  Ketakutan,  kebodohan  maupun  kekerasan  akan  selalu

menjadi pagar atau halangan untuk pemecahan akal radikalisme dan terrorisme asal

semua pihak saling tidak mengerti secara pantas juga.
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SARAN-SARAN

Saya ingin menyuarakan saran-saran yang sudah saya bentuk untuk membantu

pemecahan persoalan kekerasan dan terrorisme yang berdasarkan wacana dan tema

agama Islam.

• Ajaran  agama  apa  pun  yang  garis  keras  bisa  jadi  pangkalan  untuk

radikalisme  dan  kekerasan.  Demikian  untuk  mengurangi  pengaruh  dan

kekuatan dari pihak agama yang garis keras semua pihak di seluruh dunia

perlu  membangunkan  jembatan  yang lintas  agama,  budaya dan  lain-lain

untuk mendorong saling pengertian dan perdamaian.  Pendekatan ini  bisa

termasuk  pembicaraan,  pelajaran  agama,  mahasiswa  pertukaran  dan

sebagainya.

• Untuk mencegah dan menumpas akal radikalisme dan terrorisme, salah satu

pendekatan  seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  di

seluruh Dunia,  bukan hanya Indonesia,  merupakan untuk menanggulangi

dan kemiskinan, ketidakadilan dan ketidaksamaan.
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• Kebijakan Luar Negeri  Barat,  khususnya Amerika  Serikat,  pada saat  ini

sedang  memburukkan  hubungan  di  antara  pihak-pihak  Islam  dan  dunia

Barat.  Perang  sendiri  tidak  bisa  menyelesaikan  persoalan  terrorisme.

Sebaliknya  perang  bisa  mendorong  dan  medesak  kegiatan  terrorisme.

Beberapa  pihak  Islam  percaya  bahwa  perang  memberantas  terrorisme

sebetulnya perang melawan agama Islam. Maka cara atau pendekatan lain,

seperti secara damai, harus diutamakan agar  memecahkan persertuan atau

pertikaian  di  dunia  ini.  Selain  itu,  semua  tentara  dari  luar  negeri  perlu

ditarik  segera  dari  Timor  Tengah  dan  penyelenggaran  negara-negara  itu

seharusnya terserah masing-masing negara mereka sendiri di sana. 

• Tentu saja masih ada keperluan  terus usaha militer  untuk memberantas

ancaman terrorisme dalam waktu  yang dekat.  Upaya internasional  harus

diteruskan. Namunya, berhati-hati  dengan usaha militer.  Sebenarnya bisa

dikatakan bahwa upaya AS dan lain-lain untuk memberantas terrororisme

itu ternyata tindakan terrorisme juga.
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LAMPIRAN I

FOTO-FOTO LAIN DARI PESANTREN NGRUKI



LAMPIRAN II

Transcript of Wawancara Satu. 

Terjadi pada tanggal 15 April 2005

Lokasi: Pesantran Negruki

Dengan: Bapak Pondok Pesantren Ngruki

A: Siapa nama Anda?

B: Nama Saya sinkat dari dulu sampai sekarang tak berubah, Pak ?-? kata
majemuk.

A: Di sini Anda bekerja sebagai apa?

B: Sekarang ini sudah berjalan dua tahun saya sedikit sebagai direktor
pesantren.

A: Pada umumnya apa yang Anda pahami mengenai konsep Syriat?

B: Ya, orang ?-?, itu konsekwensi logis melaksanakan Syriat ya. Jadi
melaksanakan Syriat adalah tuntutan dari ?(Arabic)? Berarti menetahui ?-?
Allah  baik dari ?-? maupun tahu sifatnya dari itu maknanya menjadikan
seluruh aspek kehidupan ?-?. 

Tentu menyerahkan diri untuk Allah adalah melaksanakan semua apa yang
menjadi hal-hal yang diperintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Dan
itu semua diterahkan oleh ?(Arabic)?. Berarti ?-? ?-? itu menuntut kita
membenarkan apa pun yang dijelaskan oleh ?-?.Minta ?-? apa saja yang
diperintahkan dan dicontohkannya.

Kemudian kita tidak melaksanakan ibadah kecuali menurut tutuntan Syriat ?
(Arabic)?. Makna melaksanakan Syriat adalah merupakan tuntutan dari
pengakuan seorang ber?-?. Tentu di dalam pelaksanaannya menurut paham ?-?
sekala prioritas mana yang sudah bisa dilaksanakan, harus dilaksanakan, mana
yang belum terus diupayakan.

Pensosialisasiannya kemudian sampai kepada pelaksanaannya ?-? ?-? akhir
yang paling tinggi yaitu bagaimana melaksanakan syriat itu terkait juga adalah
termasuk penegakan hukum dan penegakan hukum tentu harus dipayungi ya
harus dipayungi harus didorongi oleh sebuah ya kekuatan agama maka dan itu
adalah kaitan dengan kebijakan negara. 

A:  Menurut pendapat Anda, bagaimana bersangutan dengan hukum
Indonesia pada masa ini?



B: Ada mungkin dua persoalan pokok sebetulnya bagaimana Syriat harus
diterapkan. Yang pertama adalah sosialisasi mendakwakan kebaikan-kebaikan
Syriat Islam baik dalam bentuk wacana dalam bentuk ?-? ?-? ?-? ?-? saya
dengan argumen-argumen yang lebih kuat begitu, termasuk juga ?-? kita
membandingkan ya dengan hukum-hukum di luar Islam dari segi ?-? dan ?-?.
Itu terus kita wacanakan, kita tawarkan. Terutama yang paling pokok dan
kepada umat Islam sendiri, karena umat Islam pada umumnya di Indonesia
menggangap Islam ?-? sebatas agar ?-? ?-? ?-? ?-?. Sehingga kadang kala
kalau di pasar itu tidak peduli ?-?. 

Kadang sebetulnya ?-? tidak ada sistem perdagangan secara syriat secara ?-?,
tidak berjual hal-hal yang arah tidak menggunakan hal-hal yang ?-?, tidak ada
unsur-unsur ?-? dalam perdagangan itu adalah, apa namanya, ?-? CUT OFF.

A: Apakah Anda percaya bahwa Indonesia mesti menjadi Negara yang
berdasarkan Syriat? 

B: Tidak mencari, mengupayakan. Karena yang diminta oleh ?-? bukan hasil
kok. Yang di minta oleh ?-? sejauh mana kamu melaksanakan. Pertama
memahami terlebih ?-?. Kemudian melaksanakan mendakwahkannya dan
memperjuangkan. Itu tidak akan lepas. Boleh jadi saya memperjuangkan
belum sampai kepada ?-?. ?-? apa yang saya maui, tapi saya sudah berjalan ke
atas situ. Tadi pagi saya bukan Islamic ?-? yang kepentingan. Tapi adalah
bagaimana Syriat itu bisa berjalan minimal secara individual. Tapi tentu secara
individual tidak ?-? melaksanakan secara sempurna karena ada terkait dengan
bermasalah. 

Berarti bagaimana ?-? Syriat dan seterusnya dalam hal ruang lingkup yang
lebih cukup. Termasuk yang kedua mensosialisasikan Syriat Islam kepada
non-Islam ya karena seringkali orang-orang yang non-Islam itu memandang
bahwa Islam itu dengan pandangan yang keliru, misunderstood religion.
Bahkan memang ada upaya-upaya yang jelas-jelas mereka itu akan
menumbuhkan citra buruk kepada Islam. Mereka sendiri tidak mau
memperlajari dengan, apa namanya, sebenar-benarnya ?-? Islam sendiri. Tapi
justru sudah ?-? di dalam dirinya pandangan yang salah. 

Sih, apa yang dimunculkan selalu hal-hal negatif kalau berbicara Syriat Islam
dipotongkan ?-?. Kalau berbicara Syriat Islam mesti ?-? ?-?. Mau
bicarakan ?-? ?-? ide jihad dan perang. Tapi salah satu aspek dan itu sebabnya
semua tidak harus cuma dilakukan. Bisa ?-? apa yang mencuri tidak
dipotongkan ?-? ?-? kondisi tidak ya apa nama, tidak mendukung untuk itu
begitu. 

A: Kalau Syriat diselenggarakan di Indonesia, apakah Anda cemas bahwa
hak-hak penduduk Indonesia yang bukan beragama Islam dibatasi?

B: Kenapa, Islam itu sendiri ada tiga tahap. Iman sebagai terlandasan ideologi,
landasan ?-? tidak ?-?. Kemudian Islam adalah praktik daripada, apa namanya,
pembuktian keimanan dalam Islam. Kalau ada ?-?, ?-? itu cara melakukan ?-?
sesuatu dengan yang terbaik ya. ?-? terbagi dua ?-? dalam ibadah dan ?-? di



dalam ?-?. ?-? di dalam melakukan hubungan interaksi antara seseorang ?-?
Bukan saya dengan manusia tapi juga dengan ?-? yang lalu. Islam sudah
mengaku bagaimana seorang anak dengan ayah, mesti ada hak dan
kewajiaban, antara suami dan isteri ada hak dan kewajiban, ada antara tetangga
dengan tetangga ada hak dan kewajiban. Tetangga juga masih bisa ?-? bedakan
di situ yang haknya berbeda ada tetangga yang saudara dan Muslim, tentu
haknya lebih daripada yang ?-? tetangga yang Muslim. 

Kemudian ada juga yang tetangga yang bukan Muslim juga dia punya hak, hak
tetangga. Ada kewajiban yang kita harus tunaikan kepada tetangga, termasuk
tetangga yang non-Islam. Tapi kita harus menghormati hak-hak dia tidak boleh
menggangu selama dia tidak menggangu. Termasuk juga kepada orang kafir,
ya orang kafir dalam arti ?-? ?-? bagi dua orang kafir yang pasif jadi tidak
mau, mau gangu sama orang Islam terserah adalah kita keyakinan kita berbeda
dong itu, apa namanya, merupakan ?-? ?-? ?-? ?-? percaya menjadikan
iman ?-? ?-? dengan adanya perbedaan-perbedaan itu ?-? Islam ?-? ?-?
hubungan itu. Ah sekarang dengan orang kafir ?-? mereka itu tidak. Apa
namanya, tidak melakukan ?-? karena ?-? itu sebetulnya sama dengan, apa,
melakukan hal yang ideal dengan cara yang terbaik, ?-? ya?

Lawan dari idealkan ?-? seorang Muslim itu ada akidah ?-? ?-? ?-? kamu tidak
boleh ?-? siapa pun tadikan Islam sudah mengaku. Dan masuk ?-? bagaimana
seorang Muslim dengan Allah. Allah boleh dimanfaatkan semaksimal
mungkin tapi dalam rangka kepada Allah. Kamu tidak dalam rangka beribadah
sebetulnya kita ?-? bohong. Kemudian kita biarkan saja bohong itu ?-?
termasuk melakukan sebuah ?-? hormat ya. Kadang kita dimanfaatkan atau
mungkin memanfaatkan yang belum ?-? ?-? tidak membenarkan orang
berlebihan seperti ?- - - - - - -?. Dan sebuah ?-? ?-? terhadap bukan ?-? ?-?
hadap Allah. Semua bentuk ?-? pasti dengan ?-? akibat ?-?. Dunia maupun ?-?
sering ada akibat-akibat yang bersifat dunia ?-? saja. Seperti ?-? bohong
saya ?-? ?-?. Di dunia ?-? tentu akan terjadi. Apa ?-? ?-? ?-? ?-? di dalam
kehidupannya. Jadi itu ?-? ?-? mengajarkan untuk ?-?, termasuk kepada
Allah ?-? ?-?. Jadi tidak boleh orang Islam untuk menyerangi tanpa sebab.
Orang tidak boleh tapi kalau sudah ?-? ?-? Islam ada jawaban untuk itu. ?-?
usaha saya yakin saya ?-? ?-? dan balasan itu gurukan itu boleh kamu balas
dengan kebutuhan yang ?-? ?-?. Tapi juga Islam tidak mau lebih mengarahkan
kepada kebaikan paham apa ?-? ?-? ?-?. Tapi ?-? siapa yang memberi maaf
dalam merangka Islam dalam merangka kebaikan, perdamaian, ya kalau
memang mereka ?-? kalau tidak dibalas justru mereka akan ?-? lebih ?-?
harus ?-? seperti itu. 

Apa namanya tujuan Islam sendiri di situ tidak diganti. ?-? ?-?
paham ?-? ?-? ?-? siapa yang memberi maaf dalam merangkai istilah
perbaikan ada  ?-? ?-? ?-? ?-?. Kalau tadi membalas itu ?-? saja ?-? ?-? ?-?.
Tapi kalau kita memberi maaf dan ?-? itu ada keuntungan ya bukan
saja ?-? ?-? ?-? tapi kita punya keuntungan. Ah satu contoh apa harus ?-? ?-?
untuk tidak ?-? yang mungkin mereka katakan HAM penegakan Syriat selalu
diarahkan kepada menjaga dan apa menjaga eksistensial nakal manusia.

Satu, agamanya. Kalau agama sudah digangu semua menjadi murahkan. Tapi



yang paling tinggi dinilai begitu ?-?. Kemudian yang kedua ada hayat, hidup.
Barang siapa yang membunuh, mematikan, melukai yaitu itu hak kita
mempertahankan kamu. Jangan boleh kita menggangu itu. Kemudian yang
ketiga akal. Syriat Islam mengharamkan makanan dan minuman yang di situ
juga ada unsur-unsur ?-? termasuk ?-?  ?-? merusakan akal di antaranya. Akal
ini memang ?-? tinggi di dalam ?-? dan apa pun yang akan merusak akal itu
harus dihindari. Kemudian yang keempatnya adalah mau hati. ?-? ?-? ketika
ada orang yang bertanya ?-? ?-? ?-? ?-?. Bagaiman kalau ada orang ?-? ?-?
aku.   

?-?-?-? Jangan ?-?-?-?-? Bagaimana ?-?-? kalau ?-?-? menyerangi aku. ?-?-?
perangi dia. Tapi bagaimana kalau nanti aku yang terbunuh ?-?. Kamu diserta.
Kalau dia yang terbunuh bagaimana? ?-? Dia dinerakakan. Di sini berarti
mempertahankan hak yang berkaitan dengan ?-?-? suatu  ?-?-?. Karena kalau
tidak adalah ?-?-?. Tanya sekarang ?-?-? sudah seenaknya menggangu harta
orang kadang ?-?-? menjadi ?-?-? orang menjadi tidak berani untuk melakukan
padahal ?-?-? jadi ?-?-? mempertahankan harta itu. Termasuk membeli, negara
itu. 

Kemudian yang kelima harga diri makna dalam Islam tidak boleh ?-?-?. ?-?-?
gossip itu ya? Gossip itu sekalipun kejelekan ?-?-? memang ?-?-? ada. ?-?-?
tidak boleh kita kata-kata ini begitu. Apa lagi kalau tidak ada itu ?-?-?
sudah ?-?-? tapi menghancurkan saudara fitnah. Sudah fitnah itu lebih besar
lagi ?-?-? seperti itu. 

Yang keenamnya adalah ?-?-?. Di antara ?-?-?-?-? Dilarang ?-?-?

Yaitu semua Syriat Islam di situ juga ada dan tadi kami sudah ?-?-? hak asasi,
human rights itu sebetulnya di situ. Yaitu Islam mempertahankan tidak
boleh ?-?-? hal-hal yang menyangkuti.

A: Metode-metode apa yang boleh jika Syriat diterapkan di Indonesia,
misalnya melalui Pemilihan atau Politik?

B: Tadi ini sosialisasi. Tadikan mau memperlajari, mau mengamalkan mau
mendakwakan mau memperjuangkan, untuk memperjuangkan tentu dari diri
sendiri ?-?. Kemudian keluarga masyarakat lingkungan dan dia bisa
mempengaruhi. Kemudian di luar pengaruh mungkin dalam ruang lingkup
yang lebih besar termasuk mungkin nanti kalau memang wakil-wakil orang
Muslim itu di DPR atau di mana maka ?-? berkait tidak ?-? mengaju kepada
Syriat kalau mereka semua mau menerima Syriat Islam bahkan mungkin non-
Islam ?-? Syriat Islam seperti ini ?-?  tidak keberatan. Kenapa tidak? Begitu. 

Tapi memang perlu, apa namanya, tadi maka kami perlu mengadakan seminar
mau ?-? mengadakan diskusi termasuk kami akan juga mengundang para
pastor. Mari kita berdiskusi. Itu dalam merangka sosialisasi. Karena sosialisasi
dua arah. Sosialisasi terhadap Muslim sendiri untuk memahamkan bahwa
Syriat itu wajib hukumnya dan itu tuntutan ?-?. Kemudian yang kedua non-
Muslim jangan ?-? takut terhadap ?-? Syriat. Kami tidak ?-? siapa pun dan



kami tidak akan menggangu siapa pun. ?-?-?-?-?

A: Apakah alasan-alasan untuk menerapkan Syriat pada masa lalu, misalnya
pada waktu empat  puluhan dan lima puluhan, alasan-alasan yang sama
kenapa umat Islam mau penerapan Syriat sekarang?

B: Ya, kondisi itu tergantung bagaimana orang yang membuat ?-? itu
ya? ?-? ?-? juga menolak semuanya. Tapi kemudian dilaksanakan,
didakwakan, dibuktikan di dalam kenyataan. Akhirnya juga mereka menerima.
Ada pun tentang kesejahteraan kita kenapa dulu tidak melakukan Syriat?
Mereka belum siap. Terutama orang Muslim sendiri menggangap bahwa Syriat
itu bukan sesuatu tuntutan ?-?-? yang wajib. Orang Indonesia kebanyakan mau
?-?-? untuk ?-?-? iman dan ?-?. Sholat aja mungkin tahu ?-?-? dengan wajib
sholat mereka mungkin tahu sholat ?-?-? tapi sholat itu tidak dilaksanakan dan
ini harus perlu ?-?-?. Jadi kok bagian sebetulnya bukan bagaimana hasil, tapi
bagaiman upaya. Untuk mengarah ke situ karena penegakan Syriat itu
hukumnya wajib itu.

A: Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep Jihad? 

B: Jihad bukan tadi, urut-urutan itu mau memperlajari, mau mengamalkan,
mau mendakwakan mau memperjuangkan. Memperjuangkan itu termasuk
apabila ada tantangan yang menghalang-halangi ya, kemudian yang
menyerangi di situlah namanya perjuangan namanya jihad. Tapi tidak mesti
harus dengan perang, memperjuangan itukan termasuk perang enak. Termasuk
mungkin perang ?-?-? diskusi begitu. Sampai kepada kalau mereka memang
melakukan sesuatu yang memang menghalang-halangi juga sholat itu tidak
perlulah pemahaman sampai tiga ?-?-? begitu. Atau mungkin babi itu
dihalalkan ?-?-?. Orang Madura kalau ada setiap menghalalkan babi mereka
tidak sholat ?-? mau berdua sampai mati begitu ya. Mau mati untuk itu, begitu.
Kita ingin ?-?-?  mati ?-?-? benar ?-?-? matang. 

A: Di bawah keadaan apa boleh seorang atau umat Islam mengunkan
kekerasan dalam konsep Jihad?

B: Ya, tadi saya katakan, konsep dasar Islam itu ?-?. Tetapi di situ ada ?-?-?
perangan antara ?-?-?-?-? ?-?-?-?. Pasti ?-?-? antara hak dan ?-?-?-? terus
terjadi. Konsep Islam ?-?-? pasti akan menghadapi adalah kebatilan itu dan itu
apabila kebatilan sudah melakukan ?-?-?-? saya yakin saya ?-?-?-?-?-?-? tahu
kamu harus membalas. Maka balas ?-?-? seperti apa yang ditindakan oleh
mereka kepada kamu. Tetapi juga ayat itu ?-?-?-?-? tapi kalau kamu sabar
Sabar itu adalah lebih pahit bagi orang marah. ?-?-?-?-?

Jadi konsep Jihad manakah ?-?-?-? ?-?-?. Pada saat orang melakukan .... Maka
tadi konsep dasarnya kamu tidak berbuat ?-?-? tapi tidak ?-?-?
diperlakukan ?-?-? oleh siapa pun.  ?-?-? melakukan ?-?-? sejak ?-?-? itu
dengan tangan dengan kekuatan dengan power. Kalau masih juga belum
mampu dengan omongan kalau belum mampu ya dengan hati benci
kepada ?-?-? itu sendiri sambil berdoa kepada Allah begitu.



A: Pemahaman agama Islam terhadap persoalan terrorisme, bagaimana itu? 

B: Ya, sekarang saya  kembalikan tanya duga, kira-kira alasan Amerika
menginvasikan Iraq apa itu?

A: Jawab saya, tidak usah.
B: Apakah pindasan harus juga dilawan dengan pinadasan lagi? Apakah itu
juga bukan perbuatan terroris? Saya ingin tanya sekarang kenapa orang barat
itukan ?-?-? terroris itu ditujukkan kepada Muslim. Sekarang pelanggaran-
pelanggaran hak asasi, yang jelas-jelas nampak kenapa dia tidak ?-?-? terroris.
Unfair!  

Saya sudah sampaikan kepada semua wartawan yang datang, kata saya dulu
Amerika mengadakan invasi karena, apa namanya, ?-?-? senjata ?-?-?
(weapons of mass destruction). Setelah ditetili ternyata tidak terbukti, tidak
ada, karena memang sebetulnya tidak ada,cuma alat aja untuk ?-?-? masih
supaya menyerang. Alasan dua sebetulnya. Oil dan Islamicphobia. 

Saya bilang argumen saya silakan ?-?-? saya kalau pun anda tidak bisa
apa ?-?-? dapat sejarah akan membuktikan apa yang saya sampaikan. Alasan
dua ?-?-? apa tidak pemaksaan ?-?-?. Demokrasi itukan sebetulnya sebuah
wacana juga di dalam sebuah sistem. Tentu belum ?-?-? belum final.
Sebagaimana juga orang Rusia mengatakan sistem kommunisme ?-?-? yang
terbaik begitu. Hanya mari kita ?-?-? ada argumentasi dengan ?-?-?. Kenapa
harus dengan ?-?-?? Kenapa muncul terrorisme saya urut sebetulnya.
Terrorisme itu saya urut saja.

Awalnya Rusia itu akan ?-?-?-? ?-?-?-? dalam rangka mengawasi perminyakan
Timor Tengah. Karena setiap hari lewat ?-?-?-? Arab itu minyak keluar ya
terutama ke Amerika dan barat. Sejak mungkin timor tengah sendiri cuma
dapat bagian 25% persen terlalu tinggi begitu ya? ?-?-? Amerika tahu itu. Lalu
mereka mau invasi dari utara kemudian ke selatan Amerika tahu ini harus ada
yang mencegah. ?-?-? Afghanistan. Lalu Afghanistan dibantu dengan bantuan-
bantuan mliter dan pelatihan-pelatihan mereka juga mengadakan, apa
namanya, akademi militer di sana. Untuk melatih para Mujahedin di sana. Dan
di antara para Mujahedin di situ adalah mahasiswa dari berbagai Negara
termasuk yang dari Indonesia ketika mereka belajar di Pakistan. Karena
saudaranya diserang seperti itu dan jelas antara Rusia dengan Afghanistan itu
adalah antara muslim dengan kommunis, antara ?-?-?-?-? dengan apa
namanya, anti-Tuhan mereka terpanggil untuk, ya, karena tidak habis itu
saudara-saudara Muslim Afghanistan itu dengan kekuatan Rusia.
Hanya ?-?-?-? Ternyata kekuatan Rusia yang dari dulu ?-?-?- pernah selesasi
oleh Amerika tidak pernah kalah dengan sebuah Negara kemudian jatuhlah
kekuatan Rusia itu. 

Lalu Afghanistan mengumumkan dengan apa lewat Taliban begitu ?-?-?
lakukan Syriat Islam. Islamphobia muncul di situ dan  ada dua kepetingan oil
karena Amerika sudah mengamankan investasi ini untuk tadi dua kepentingan,
apa namanya, baik dari ?-?-? maupun ?-?-? untuk explotasi minyak mereka
sudah melakukan ?-?-?-?. ?-?-?-? dikuasi oleh Muslim menurut mereka ini



adalah sesuatu tantangan yang akan merugikan. Sebetulnya
Muslim ?-?-?-?-?-?-?-? mungkin menyerang ?-?-? orang lain ?-?-?. Kalau ada
perjanjian orang ?-?-? Muslim akan berlaku sesuai dengan perjanjian
sekalipun semua orang kafir. Kalau ada perjanjian yang harus disepakati
begitu. Akhirnyakan  dicarikan alasan WTC (World Trade Centre) yang
kemudian didugakan kepada Osama Bin Laden yang sampai sekarang belum
ada bukti secara transperensi lewat ?-?-?, lewat pengadilan internasional
begitu.

?-?-? tidak seandainya ditangkap ?-?-? dengan bukti-bukti sehingga orang
betul oh ya itu sama. Tapi sekarang yang tanyakan belum terbukti. 

Bahkan ada kecurigaan-kecurigaan bahwa itu adalah black intelligence dan
dilakukan untuk melegitimisasi supaya ?-?-? bisa menyerang Afghanistan.

Kembali lagi apa alsannya karena mereka alasan bahwa Osama
disembunyi ?-?-? oleh Taliban,  lalu Amerika menyerang Afghanistan. Anak
kecil, orang tua, perempuan ?-?-?. Saudara-saudara kita yang di situ melihat
betapa ?-?-? apa kesalahannya? Seolah-olah mereka katakan ?-?-? kau kalian
bisa melakukan apa pun ?-?-? sebetulnya apa yang mereka pesankan?-?-?.
Maka saya katakan terroris yang anda tunjukkan itu adalah bukan aksi tapi ada
reaksi, sebuah reaksi. Kalau saya amalkan saya sampaikan sama mereka.

Saya anak ya. Anak kecil kemudian anda ?-?-? saya. ?-?-?-? anak kecil kok.
Tapi kemudian ternyata anak kecil ?-?-?-?-?-? sampai berdarah. 
?-?-?-?-? mestinya mau kemudian mau memukuli saya dengan ?-?-?-? anak
kecil kurang ada. Tapi justru orang lain sympathy sama saya. 
Kenapa karena anda yang melakukan pertama kali orang kecil ?-?-?-? wajar
karena itu survival tactic dong. Bagaimanapun tidak mau ?-?-? saya pun
manusia. 

Lalu ?-?-?-? kepada Anda ?-?-? dengan batu. Kalau diamalkan apa yang ?-?-?
seperti itu. Apakah kejadian mungkin bom Bali atau ya mesti terus introspeksi
dong. Ada reaksi. Saya ?-? bukan berarti saya setuju dengan cara-cara seperti
itu saya hanya akan ?-?-? kenyataan seperti itu.  

A: Apakah Anda percaya sekelompok terroris yang berdasarkan Islam yang
garis keras sebetulnya ada di Indonesia sekarang? Ada dugaan ada kelompok
seperti itu namanya Jemaah Islamiyah, Anda percaya kelompok itu ada atau
enggak?

B: Sebetulnya itu sangat kondisional. Kondisional sekali! Mengapa yang
melakukan itu kenapa? Karena mereka pernah di Afghanistan. Tahu presis apa
yang mereka lakukan. Apa yang mereka hadap saudara-saudara Muslim ?-?-?
rusak. Tanyakan tidak ada yang di ?-?-? itu. Karena mereka pernah
melaporkan seperti itu. ?-?-? Kondisikan kalau dia marah ?-?-? wajar/wajah
begitu lu. Kalau saya tidak semalang itu karena memang saya tidak ?-?-?
begitu. Saya merasa mungkin tidak ?-?-? karena saya tidak tahu. Tidak tahu.

?-?-? itu walaupun memang kalau dibaca ?-?-? banyak sekali begitu. 



Tapi secara konkret tidak bisa membuktikan, itu tidak boleh. ?-?-? Maka saya
diawal ini ?-?-? dengan kata-kata orang ?-?-?-? kemudian jangan
melakukan ?-?-? tapi juga ?-?-? dilakukan boleh oleh siapa-siapa pun. Mereka
mengambil yang itu di daerah dilakukan ?-?-? terhadap saudara-saudara
begitu. Saya harus berbuat menurut mereka begitu.

A: Menurut pendapat Anda, bagaimana pengaruh atau dampak kebijakan
luar negeri Negara Barat di Umat Islam di Indonesia? Misalnya, perang
melawan terrorisme, khususnya perang di Iraq sekarang.

B: Ada dua kesalahan menurut saya kesalahan yang pertama mereka ?-?-?
salah persepsi dan adaptsi.

Islam posisikan selalu menjadi musuh. Kenapa Islam tidak diposiskan menjadi
mitra ya? Karena Islam kepada ?-?-?-? akan menjadi musuh. Ketika ada yang
memusuh ?-?-? kita tidak akan lari begitu kita akan hadapi siapa pun dia. 

Tapi tidak boleh menjadi musuh itu harus dipahami. Harus dipaham oleh
pihak Barat. Jadi, apa namanya, misunderstood religion selalu
disalahmengertikan. 

Kemudian yang kedua ada kepentingan-kepentingan yang sifat yang memang
sangat ?-?-? .Yang sifatnya adalah ekonomi dan politik. Seringkali saya
sampaikan Indonesia ini menjadi amat penting bagi mereka, ya, dunia
barat. ?-?-? dari berbagai sisi, pertama Indonesia ini kaya akan mineral apa
pun di Indonesia. Dan dibutuhkan Dunia. Yang kedua Indonesia adalah pasar
yang paling potenial untuk product-product, hasil teknologi mereka. 

Yang ketiga Indonesia adalah mayoritas Muslim karena tadi dengan persepsi
yang salah ini adalah merupakan sebuah apa bukan tantangan tapi bagi mereka
adalah sebuah bahaya. Untuk itu mereka akan selalu membuat Indonesia
instabil supaya mempunyai ?-?-? (berguiding) terus. Selalu dia punya alasan
untuk punya posisi tawar sehingga mengatur Indonesia, bagi saya itu sulit.
Termasuk mengisuglobalkan tentang terroris ada di Indonesia.
Berapa ?-?-? ?-? dan akibat saja dong. Sebetulnya bukan itu tapi untuk
menjadikan Indonesia instabil, tadi sehingga punya berguiding position.  

A: Apakah Anda menyetujui bahwa karena kebijakan Negara Barat dan
taggapan di Indonesia, ketidakpahaman dan masalah lain sudah muncul di
antara masyarakat Indonesia dan Negara Barat, khususnya Australia?

B: Terutama Australi, sangat memahami Islam keliru Islam itu tidak akan
mencari musuh kok. Tidak akan, orang Muslim yang benar tidak akan mencari
musuh. Anda datang di sini welcome. Apakah saya mau anda saya tahu Anda
Muslim atau tidak Muslim saya akan baik. Tidak akan tanya anda Muslim atau
bukan siapa pun yang datang kami terima dengan baik selama anda tidak
menunjukkan ?-?-? kepada saya ?-?-? begitu. ?-?-? ?-?-?-? ?-?-? itu politik
global orang Islam cintailah semua yang di bumi, saya ?-?-? kamu akan
cintailah ?-?-?-?.



Kalau ada kejadian itu sebetulnya apa sebabnya, kenapa seorang Muslim itu
marah mesti ada fakta-fakta. Apa sesuatu yang penyebab tidak mungkin tidak
begitu lu. Tidak mungkin tidak orang Muslim tidak pernah mendahului
untuk ?-?-? itu masalah itu. Itu sudah yakin ?-?-? akan mungkin dia terlebih
dahulu begitu.

A: Kebijak luar negeri AS dan negara Barat menyebabkan kekerasan kembali
lagi yang melawan Amerika dan lain-lain?

B: Mungkin bisa saya menyangka seperti kemarin, dari ABC maupun dari
Journal. Kata saya tolong sampaikan sama pemerintahan ada panitia tak
berhak ?-?-? siapa. Dan saya berjaga untuk ?-?-?. ?-?-? di antaranya cabuti
tentara Amerika dan ?-?-? yang ada di Iraq. Kalau saya seperti tentara Amerika
saya sendiri akan bertanya-tanya itu saya berjuang siapa ?-?-?. Mereka akan
stress itu tarik itu. Pertama, apa namanya, langkah alasannya ada sudah salah
tapi kenapa justru ?-?-? begitu lu. Saya kira akan lebih gentle mohon maaf,
tapi saya mengharapkan ini supaya berjalan ?-?-? kalau apa demokrasi ada apa
begitu yang mereka lakukan. Paling kita tidak ?-?-?, itu gentle dong. Jangan
arrogansi ?-?-? kalau sudah arrogansi itu pasti akan ada ?-?-? siapa pun
dia. ?-? apa pun pasti oleh Allah. ?-? Dalam ?-? kalau cerita itu  ?-?-?-?.

Saya tanya apakah dibenarkan juga Amerika itu untuk memaksakan ?-?
demokrasi. Apakah itu ?-?-? yang terbaik dalam kehidupan apakah itu juga
milik Amerika atau sudah diakui oleh seluruh dunia? Itu ada sebuah
thesis ?-?-?-? sebetulnya juga. Sebuah, apa namanya, wacana internasional
kemudian dialakukan mungkin ada unsur kebaikan-kebaikan begitu. Sekarang
kalau memang mau ?-? cobalah Syriat Islam coba laksanakan demokrasi kita
laksanakan. Kita ?-? mana lebih baik? Kalau mereka ?-?-?  begitu dong.
Jangan dihalangi gitu sehingga kesimpulan oh ternyata saya ?-?-?
aasalamualaikum. Kalau dilaksanakan sebetulnya, betul-betul mendatangkan 
rok ?-?-? dilarang. Mestinya kalau mereka mau jujur secara ?-?-? begitu dong
jangan memaksakan ?-?-?.

A: Menurut pendapat Anda, bagaimana kita semua berupaya untuk
menyelesaikan masalah-masalah ini?

B: Ya, tentu ?-? pertama ?-? ?-? ?-?, apa namanya, muncul black thinking,
negative thinking terhadap sesuatu pun. Karena sudah diawal dengan negative
thinking pasti akan menulis segala sesuatu tidak apa adanya. Ada Iman ?-?
mengatakan ?-?-? tolong ?-? apa itu ?-? misalnya. Betapa banyak orang
menyelahkan perkataan-perkataan yang benar justru karena pemahaman dia
sendiri yang salah. Atau juga ?-?-? ?-? kali ?-? sudah ?-? diawali dengan benci
apa pun kebaikan yang saya lakukan anda katakan jelek. Kata benci sudah
-?-?-? tidak ?-?-? kalau kita ingin baik semua ingin ?-? letakkan negatif
thinking itu. Mari kita fair dalam ?-? berbagai sesuatu. 

Ya, jangan sampai dunia anggapan bahwa kekuatan Islam itu adalah sebuah
musuh, ancaman ?-?-? terah, kalau ada kebaikan kenapa tidak kita ambil
termasuk apabila anda mungkin ?-? anda lebih baik kenapa tidak saya
ambilkan begitu. Itu kalau orang fair, positive thinking. Kalau sudah



mengganti pikiran semuanya udah, bagaimana pun upaya itu kesimpulan
akhirnya mesti salah.

Kata-kata, lepaskan agama. Dalam arti kata jangan dinegatifkan. Dan positif
semua agama bagaimana pun intinya mengajarkan kepada kebaikan.
Walaupun itu benar atau tidak nanti dulu, karena ukuran pemilihnya adalah
God satu-satunya kurang manusia mungkin baik dan kita baik dalam ukuran
akal dan hati murani. 

A: Ini pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin menyampaikan pertanyaan
terakhir untuk wawancara ini?

B: Kenyataan terakhir saya katakan, jangan memandang Islam denga kaca
mata yang salah. Kalau anda ingin tahu apakah ?-? Islam dari sumber yang
benar. Kaji sebetulnya dikaji secara mendalam. Karena dengan, yang kedua
hilangkan negatif thinking tidak mungkin Allah pencipta halang
jaga ?-?-? ?-? ?-? akan mengatur sesuatu yang tidak cocok, yang tidak baik. 

Tamat



Transcript of Wawancara Dua. 

Terjadi pada tanggal 29 April 2005

Lokasi: Malang

Dengan: Pak Mohammad Nafi

A: Siapa nama Bapak?

B: Nama saya Mohammad Nafi

A: Bagaiman posisi Bapak di sini?

B: Saya sebagai penanggung jawab sehari-harian di Pesantren, tapi hari ini
dalam stuktur istilahnya ?-? pesantren jadi di bawah pengasuh itu ada kepala
Pesantren.  

A: Pada umumnya, apa yang Bapak pahami konsep Syriat?

B: Ya menurut saya, Syriat Islam itu serangkaian nilai dan norma Islam yang
minginkat ?-? seorang Islam tidak saja untuk aspek individualnya tetapi juga
aspek lingkungan antara individual itu saya pahami, Syriat Islam menurut
saya.

A: Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan di anatara Syriat dan
Hukum Negara Indonesia pada masa kini, maksud saya, bisa hukum Syriat
Islam sendiri atau barcampur-campur?

B: Ini menyangkut sejarah yang sangat panjang untuk memahami ini menurut
saya ada maksud saya yang panjang kalau itu tidak dijadikan latar belakang
pemahaman kita /tidakyang bisa menjadi tidak pas untuk membentuk
Indonesia. Bisa lihat bahwa antara hukum positif dan Syriat Islam - CUT OFF
– karena bagaimana pun hukum positif maupun Syriat Islam dua-duanya akan
berujung kepada bagaimana menciptakan rasa keadilan dan ?-? keadilan.
Jadi ?-? itu harus sampai ke justice, di situ antara Syriat Islam dan hukum
apapun  sebetulnya harus ketemu. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin
sejarah specifik ada titik sejarah umum saya antara Syriat agama dan hukum
positif harusnya ketemu untuk penegakan keadilan., justice itu. Ya tujuan
hukum ?-? keadilan saya kira tidak ada satu hukum ?-?-? ?-? tidak untuk
keadilan. 

A: Kalau diselenggarakan di Indonesia, apakah Bapak khawaitr bahwa hak-
hak penduduk Indonesia yang bukan beragam Islam dibatasi?

B: Begini, khusus di pesantren yang ?-? di bawah payung itu ya, lebih explisit



lagi payung Nahdlatul Ulama di Indonesia ini bagi kita negara RI yang
berdasarkan Pancasila dan mudah-mudahan ?-? 50 ini, itu bentuk sudah final
yang merupakan ruang yang hampir tak terbatas, ruang tak terbatas itu cakap.
Mencirikan ruang yang hampir tak terbatas untuk mewujudkan nilai-nilai dan
norma-norma Syriat itu. Jadi tidak ada ?-? ?-? ?-? untuk ?-? asas negara
republik ini dengan yang lain karena ?-? mencirikan (itu tadi) ruang hampir
tidak ada batas untuk implementasi norma dan nilai-nilai Syriat. 

A: Metode-metode apa yang terbaik sehingga Syriat diterapkan di Indonesia,
misalnya melalui cara politik atau sosialisasi?

B: Ya, yang baik nilai-nilai itu diwujudkan di dalam ya perwujudan pada
tingkat humanisme yang bisa disangga oleh semua nilai agama oleh karena
Indonesia inikan plural begitu ya Indonesia ini masyarakat majemuk. Tidak
saja majemuk bahasa, agama, suku kemudian karena sejarah dan pengalaman
perjuangan yang menginkatkan diri ?-? bangsa yang ?-? territorial tertentu
tidak ?-? ada itu saja tapi tidak ?-? dari berbagai-bagai agama kepercayaan.
Sehingga yang paling baik metodenya adalah bagaimana nilai-nilai agama,
norma-norma agama yang sebetulnya itu universal ya dianggap bersama-sama
oleh pilar-pilar agama ini, agama masing-masing sehingga menjadi sesuatu
yang disepakati, yang dibutuhkan oleh semua masyarakat Indonesia yang
memang sejak lahirnya sudah plural. Khusus untuk Syriat Islam sejauh yang
saya pahami, Islam ini diturunkan untuk kesejahteraan untuk kedamaian bagi
semua orang, yang sudah paling tentu Islam manghargai hak-hak hidup semua
orang. Termasuk hak-hak masyarakat yang berlainan keyakinan, hal
yang ?-? ?-? semput minoritas itu saja. Saya tidak ada, kekhawatiran apa Islam
akan melakukan Syriat Islam, potensialnya bede antara Syriat Islam dan orang
Islam antara Syriat Katolik dan orang Katolik, bisa berbeda, saya kira itu. 

A: Bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep Jihad?

B: Konsep Jihad itu, jadi Jihad itu apa yang kata yang berasal dari Bahasa
Arab. Jadi kata Jahada apa dasarnya kalau Jihad itu abstrak (non-master) dari
kata jadian. Kalau Jahada itu artinya berusaha keras Berusaha sungguh-
sungguh. Kata Jihad itu sebetulnya luas, cakapannya/cakupannya yang
included dalamnya kemungkinan untuk berusaha dalam konteks konfrontasi
fisik perang, tetapi tidak sesempit itu bahkan menurut ajaran Islam itu Jihad
yang paling besar itu bukan Jihad perang konfrontasi fisik, suci Jihad berusaha
terus-mernurus untuk menghindarikan diri akar tetap pada tuntutan Sharia.
Jadi, Jihad yang hanya dibatasi menjadi Holy War, itu saya kira terlalu sempit.

A: Tujuan apa yang sesuai untuk pernyataan Jihad?

B: Ya, lihat konteknya itu,  kalau di masyarakat itu adanya kemiskinan maka
memerangi kemiskinan itu dalam Jihad. Kalau masyarakat itu sudah ?-?
kebodohan maka memerangi kebodohan itu adalah Jihad itu. Jadi sesuai
dengan kontek karena ruang lingkupnya itu seluas kehidupan ini. Jadi jangan
diartinya jadi hanya perang, fisik, aggresi, konfrontasi.

A: Bisa Bapak jelaskan tentang konsep Ijtihad?  



B: Kalau Ijtihad itukan mirip Ijtihad dengan Jihad sebetulnya itu juga dari
akar kata yang sama. Itu dari akar kata dasar yang sama. Jahada itu. Ijtihad
itu, anu, Jihad intellectual pahami jadi, mencurahkan seluruh potensi intellect
masnusia untuk memahami sumber-sumber dasar Syriat dalam konteks Islam
memahami Al Qur’an dan ?-?, Al Haddith dalam rangka menjawab persoalan-
persoalan kontrek sehari-hari termasuk saya. Menuju tujuan itu, tafsir-tafsir itu
dalam rangka menjawab dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan ya
terus berkembang. 

A: Sipaa boleh menafsirkan Kiai, atau orang biasa?

B: Kiai dan yang lain-lain itu kata kuliah bahasa sumbernya atau kata kuliah
tetapi yang jelas tidak ada satu pekerjaan pun bisa dilakukan dengan baik
kecuali orang yang mempunyai kulafikasi tertentu, bukan kiai atau tidak kiai,
apakah dia mempunyai ilmunya untuk melakukan Ijtihad itu.

A: Bagaimana bertanya tentang pemahaman terhadap persoalan terrorisme
dari sudut agama Islam, bagaimana itu?

B: Jadi kalau itu yang dimaksudkan terrorisme. Ya Islam sangat tidak setuju
dengan kekejaman2 dan kekerasan2 ?-? ?-? tapi dasar apa lagi itu objectnya,
sasarannya orang-orang yang sama sekali tidak punya dosa tidak punya
kesalahan hubungun antar subyek.

A: Apakah Bapak percaya bahwa pergerakan Jemaah Islamiyah sebetulnya
ada di Indonesia atau enggak?

B: Saya dengar itukan dari pers dan di Indonesia atau di Dunia, pada umunya
sekarang seorang sudah tidak percaya itu sama pers itu ya, jadi ada dan tidak
ada JI di Indonesia itu saya sendiri ya percaya tidak percaya itu. Kalau tidak
percaya itu selalu diberitakan tetpai secara percaya formal tidak ada, ya dong.
Secara formal tidak di mana kantornya seperti kantor ?-?-?, dan jelas ini. 

A: Menurut pendapat Bapak, bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri
Negara Barat di masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, seperti perang
melawan terrorisme?

B: Ya, saya sendiri kurang paham sejarah detail kebijakan. Kebijakan pertama
apa istilah barat yang kedua kebijakan barat lalu itu terhadap terrorisme dan
lain itu tadi sumber sumber saya yang dengarkan di ?-? kota, kalau menurut
saya ini anu apa overacting gitu lu. Sehingga menjadi kita ini menjadi tidak
aman di mana-mana itu, termasuk beberapa rumah kasi tahu ?-? saya
sempatkan (dirikah) gitu ya. Itu mau Muslim Amerika jadi tidak seaman dulu
kata orang saya tahu sekali. Jadi kebijakan2 untuk memberantas terrorisme itu
menurut saya pada (overacting). Sehingga malang menimbulkan pertanyaan
seharusnya kebijakan itukan menjawab sebuah pertanyaan tetapi karena
overacting begitu pelaksanaannya lalu menjadi tambah timbul pertanyaan,
bukan menjawab pertanyaan tentang terrorisme itu.



A: Apakah Bapak percaya bahwa sebab kebijakan luar negeri Negara Barat
tanggapan di Indonesia, ketidakpahaman dan masalah lain sudah muncul di
antara masyarakat di Indonesia dan negara Barat, khususnya Australia?

B: Ya, kesalahpahaman itu banyak sebabnya. Ya menurut saya
kesalahpahaman itu telah terjadi bukan saja para pelajar Islam, tetapi ya Islam
terhadap ?-? dan kesalahpahaman. Jadi Barat melihat Islam, Islam
 lihat barat itu memang telah terjadi kesalahan, menurut saya.

A: Menurut Bapak, bagaimana kita semua berupaya untuk menyelesaikan
masalah-masalah ini?

B: Saya kira ?-? yang sehat itu jalan-jalan satu-satunya, jalan yang sehat yang
jujur itu mau ?-? untuk saling memahami terus yang lebih penting dari semua
itu akar terrorisme itu (datang) ?-? dari radikalisme itu adalah sebabnya. Sebab
munculnya radikalisme itu ?-? ?-? dunia manapun itu biasanya karena
ketidakadilan itu dicari bersama-sama apa sebabnya apa, sebab apa yang
menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksamaan itulah yang menimbulkan
radikalisme yang salah satu ?-? radikalisme itu adalah ?-? Dan saya ingin
mengatakan bahwa radikalisme itu yang excessive menjadi terrorisme itu sama
sekali tidak ada ajaran agama yang masalahkan seperti itu.

Tamat



Transcript of Wawancara Tiga. 

Terjadi pada tanggal 1 Mei 2005

Lokasi: Pondok Pesantren Al-Islam

Dengan: Bapak Ustad Pesantren Al-Islam

A: Siapa nama Bapak?

B: Ya nama saya Muhammad Zakaria

A: Bagaiman posisi Bapak di sini?

B: Sebagai pengasuh Pesantren. 

A: Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan di anatara Syriat dan
Hukum Negara Indonesia pada masa kini, maksud saya, bisa hukum Syriat
Islam sendiri atau barcampur-campur?

B: Ya kalau saya mesti harus berangkat dari keyakinan bahwa keyakinan itu
sebetulnya semestinya harus ? Syriat Islam ? ya itu kalau orang Islam sudah
kuat sudah mampu dan punyai ? semua sepenuhnya maka yang lain bagi dia
semestinya adalah harus hukum Syriat Islam. Tanpa ?-?

A: Menurut Bapak, pada saat ini orang Islam Indonesia belum siap?

B:  Orang Islam pada saat ini memang belum siap, kalau pernah siap beberapa
saja. Itu penting ?-? tindakan daripada imannya kemudian ilmunya, dan
sebegitu tindakan iman biar ?-? –kan sejauh itu ?-? tindakan beramal
tergantung iman dan ilmunya. 

A: Metode-metode apa yang terbaik sehingga Syriat diterapkan di Indonesia,
misalnya melalui cara politik atau sosialisasi?

B: Sesungguhnya di dalam menurut menerapkan Syriat Islam itu adalah dari
seluruhnya, dari seluruhnya mereka yang beriman yang sudah mengerti
ilmunya baik dari rakyat maupun pemerintah semua. Semuanya. Itu harus
disuruhkan harus diajak semua begitu, tidak ada kecuali 

A: Kalau diselenggarakan di Indonesia, apakah Bapak khawaitr bahwa hak-
hak penduduk Indonesia yang bukan beragam Islam dibatasi?

B: Menurut ajaran Islam bila Syriat Islam atau hukum Islam berlaku di
Indonesia ini maka yang selain Islam itu mesti dipilihara dan dilindungi bukan
macam sekarang hukum lain yang berjalan tapi orang Islam tidak dipilihara
dan dilindungi tapi kalau hukum Islam berjalan maka selain yang tidak Islam



akan dilindungi tidak ?-? ?-?. Asal saling menjaga.

A: Bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep Jihad?

B: Jihad itu sudah kalimat yang umum mencapuk bermacam-macam
pengertian. Di pondok Pesantren seperti mempelajari dan mengajarkan ya
untuk takwa kepada Allah itu ya ikut termasuk Jihad yang artinya sungguh-
sungguh ya kemudian ada pengertian Jihad yang dalam arti ada perang. Perang
itu adalah untuk menghadapi bila mana ada pihak-pihak keluar yang
merongrong yang menggangu yang (mencemerohong) ajaran Islam. Jadi kalau
tidak ada yang menggangu, tidak ada yang (mencemerohong) tidak ada yang
merongrong ajaran Islam jihad tidak ada. Kebenaran teutama yang kedua Jihad
diperlukan manakah ada dalam menegakkan Islam ?-? ?-? mau memperlajari
Islam ?-? ?-? kalau lewat tidak ada saja itu berkendala problem ada
menghalangi maka jihad jalannya, jihad jalannya kalau ada yang mana lagi. 

A: Tujuan apa yang sesuai untuk pernyataan Jihad?

B: Tujuan Jihad itu adalah satu ya untuk menjadi semua orang itu hanya Allah
saja diibadahi jadi kalau ada orang di dunia ini masih ada yang belum
beribadah keapada Allah itu langkah tetap Jihad diantarkan (sama) agama.
Yang kedua tujuannya Jihad itu adalah untuk tersembahyang dakwa seluruhan
Islam ini. Kalau seluruhan Islam ini belum tersembah sampai kemana-mana
maka jihad tetap ada ?-? ?-? ?-? ?-?  sudah tersembah jihad sebenarnya ?-?. 

Yang ketiga jihad itu bermaksud adalah untuk menegakkan Islam. Kalau Islam
belum ?-? apa lagi Islam sudah ?-? sejak tahun seribu empat masih di Turki
maka sejak saya sampai sekarang jihad hukumnya wajib ya adalah arti perang.
Dan yang kempat jihad itu dalam arti pelaksanaannya atau maksud
melaksanakan jihad itu, jihad itu datang ?-? dicari pray to Allah, pray to Allah
itu ?-? kepada Allah jadi tidak ada tak maksudnya untuk jihad.

A: Bagaimana bertanya tentang pemahaman terhadap persoalan terrorisme
dari sudut agama Islam, bagaimana itu?

B:  Sesungguhnya terror, terrorisme itu saya pemahaman yang menakut-nakut
dia ?-? yang menakut-nakut dia. Sekarang bagaimana Isalm memandang
terrorisme itu, di dalam ajaran Islam menakut-nakut itu adalah ada ayatnya ada
Al-Korannya, ada kelas (waktu) persiapan untuk menimbulkan kekuatan di
kalangan umat Islam ini untuk menegakan agama. Supaya gentar musuh-
musuh Allah tidak musuh-musuh kamu dan musuh ?-? ?-?. Sesungguhnya ada
dalam ?-? Islam itu namanya kalimat terrorisme itu. Cuma yang disebut
Amerika, Amerika dan teman-temannya itu bahwa setiap gerakan dakwa
gerakan Jihad untuk menegakan Isalm itu oleh Amerika dikatakan itu
terrorisme. 

Sesungguhnya Amerika itu sendiri dialah  terrorisme internasional salah satu
contoh Iraq. Iraq itu tidak punya kesalahan apa-apa, dia mengatakan pnuya
senjata pemusnah massal (WMD) oleh karena itu dia membombardir Iraq
padahal bukan itu masalahnya karena Iraq itu adalah berkembang Islamiah,



takut Amerika, Amerika katakan Iraq adalah saran terrorisme persoalan itu
bukan karena adanya senjata pemusnah ?-? ?-? tapi karena memang Iraq itu
adalah Islam yang berkembang, Mujahedin yang berkembang itu. Dan ?-?
takut kalau Suddam Hussein itu dia membina generasi Mujahedin untuk
menegakkan Islam Amerika takut sekali dengan dia, Amerika takut sekali
dengan Mujadhedin. Sampai kapan Amerika tidak takut dengan Mujahedin
dan Mujahedin tidak takut kepada siapa-siapa Amerika, kecuali takut kepada
Allah.

Belul sekali contoh, tidak takut. Walaupun ditangkap bisa Saddam Hussein
tidak akan membuat orang Iraq takut sama Amerika sampai ?-? ?-? Amerika
saat ?-? kotanya akan diserang sebetulnya salah ?-? strateginya.

A: Apakah Bapak percaya bahwa pergerakan Jemaah Islamiyah sebetulnya
ada di Indonesia atau enggak?

B: Jadi Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah itu istilah dalam Bahasa Arab,
Jemaah itu kumpulan, Islamiyah itu kumpulan Islam, kumpulan orang-orang
Islam, jadi NU, Muhammadiyah, Persis dan semua orang Islam yang
berkumpul sama ?-? ?-? di Pesantren itu disebut Jemaah Islamyah. Jadi itu
memang ada. Tapi bukan kelompok tertentu Jemaah Islamiyah itu, Jemaah
Islamiyah itu ya kumpulan orang-orang Islam baik NU, Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah termasuk pembimbingnya, Pak Habib.

Itu juga Jemaah Islamiyah, Persis, bahasa Islam ?-? Jemaah Islamiyah jadi
memang ada cuma kalau ada mengatakan Jemaah Islamiyah tertentu kelompok
tertentu enggak ada itu. (Itu tuntutan) ?-? Amerika saja. 

A: Jadi kelompok yang diduga sebagai pelaku pemboman di seperti di Bali
misalnya enggak ada? Seperti contoh di Bali, kelompok tertentu, Jemaah
Islamiyah 

B: Bukan, bukan itu dari kelompok kecil daripada Islam. Bukan kelompok
Jemaah Islamiyah semua orang Islam di Indonesia Jemaah Islamiyah.

A: Menurut pendapat Bapak, bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri
Negara Barat di masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, seperti perang
melawan terrorisme? 

B: Sesungguhnya ikut sertanya orang-orang Barat, orang-orang luar negeri
untuk memerangi terrorisme di Indonesia itu bukan memerangi terrorisme
tetapi dia sesungguhnya memerangi Islam. Di sini tidak ada terrorisme, hanya
dia memerangi Islam karena Islam di Indonesia mulai bangkit dan dia mulai
menyuarakan untuk tegakkan dan menjuruskan kepada tegaknya Syriat Islam
dan Hukum Islam. Ini Barat sangat takut bukan terrorisme bahasanya, bahasa
dia (mau) pandai yang memunculkan isu berupa bahasa terrorisme
sesungguhnya bukan menyerangi terrorisme, tetapi meyerangi Islam begitu.
Jadi kalau dia itu ya bahasa terrorisme tetap isu menyerang Islam apa lagi yang
ditangkap orang-orang Islam semua, dipenjara orang-orang Islam semua keluar
orang-orang Indonesia tidak selesai dunia itu, dunia tetap pakai ramai. Dunia



pakai ramai begitu.

A: Apakah Bapak percaya bahwa sebab kebijakan luar negeri Negara Barat
tanggapan di Indonesia, ketidakpahaman dan masalah lain sudah muncul di
antara masyarakat di Indonesia dan negara Barat, khususnya Australia?

B: Sesungguhnya Australia kalau dia membantu Amerika di dalam memerangi
Islam dan dia katakan memerangi memberantas terroris ya dia juga terkena.
Kalau dia tidak ikut-ikut tidak terkena. Jadi siapa saja yang membantu
program Amerika untuk memberantas umat Islam di Indonesia dan perjuangan
Islam di Indonesia maka hadap mujahedin. Kalau pun tidak kelihatan
mujahedin tidak ada di Indonesia tidak kelihatan, tapi jangan pikiran tidak ada
jadi jangan pikiran tidak ada, punya mujahedin di Indonesia ada banyak. Kalau
Australia ikut-ikut membantu Amerika maka dia melawan Mujahedin tapi
kalau Australia tidak ikut-ikut dia aman mujahedin hanya mencari orang
musuh Islam.  

A: Menurut Bapak, bagaimana kita semua berupaya untuk menyelesaikan
masalah-masalah ini?

B: Sebaik tidak terjadi itu semua, tidak meryerang, tidak membunuh maka
satu, ya satu orang-orang barat itu utama yang di-? sama Amerika itu
perang ?-? ?-? sudah dia mengangkat isu, memberantas terrorisme di Indonesia
?-? ?-? bukan kalimat memberantas terrorisme dia tidak berani, dia ?-? ?-? ?-?
kalau dia mengatakan kami akan berantas Islam itu lebih berani kalau dia
sudah berhenti dan tidak akan meneruskan program untuk memberantas
terrorisme saya yakin. Akan stabilitas. Biarkan saja orang Islam menjalankan
hukum Islam seperti ?-? biar saja, jangan diganggu dan mereka orang-orang
kafir itu dia menjalankan hukumnya jalan saja, jalan terserah Allah itu, karena
diganggu umat Islam dan dia membodohi Islam membohongi Islam dengan isu
terrorisme orang itu bukan bodoh Islam tidak bodoh apa lagi
sudah ?-? ?-? ?-? ?-? tidak bodoh lagi dia, dia mengerti seperti polisi,
polisi ?-? mengatakan bahwa kami sudah berkerja untuk memberantas
narkoba, memberantas heroin, memberantas bir bintang itu dia hanya
memusnahkan saja yang bert-?-t-?- bintang itu tapi pusatnya pabriknya tidak
musnah itu bohong itu kepada Allah ini. Dia kerja mana-mana cari muka kalau
sering dipandangkan atau ditutup di pabrik baru or benar polisi katakannya
kalau begitu di mana-mana ?-? ?-? mengerti ?-? begitu ahh begitu. Munafik.

Australia kalau tidak musuh-musuh Islam dia akan aman, kalau dia musuh
Islam tidak aman. Hati-hati.

Tak usah, tak bisa. Iraq itu tidak akan berhenti dia, terus Amerika terus ada
yang mati. Jangan macam-macam dia.

Tamat
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