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IFTITAH 
PRAKATA KOORDINATOR MAUQUFAH PP. AL-ANWAR

I 
Assalamua‟laikum Warahmatullah Wabarakatuh 
 Al-Hamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan 
karunia-Nya kepada kita. 
 Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan 
lampu terang pada jalan yang telah kita lalui dan semoga tercurahkan 
pula untuk famili beserta sahabat serta para pengikut beliau yang telah 
memperjuangkan tegaknya Syari‟at Islam dalam segala aspek 
kehidupan manusia. 
 Al-Hamdulillah, berkat dan hidayah-Nya, kami beserta rekan-
rekan tim mauqufah telah dapat menghadirkan setetes air yang dapat 
menghilangkan dahaga kebodohan kita terhadap substansi ilmu agama 
Islam. Ketika ummat Islam sudah banyak yang meragukan efektifitas 
hukum Syari‟at untuk menata kehidupan mereka sendiri dan pada saat 
mereka sudah enggan memperjuangkan demi tegaknya kemuliaan dan 
kejayaan Islam, kami dan rekan-rekan mencoba memberi ketegasan 
hukum atas sikap-sikap yang mereka tunjukkan dengan berbagai dalil 
dan argumentasi yang mereka buat sendiri dengan m,engatas 
namakan Islam modern walaupun kami tahu bahwa sangat sulit untuk 
merealisasikan apa yang kami cita-citakan (dan -semestinya- semua 
orang Islam) namun setidak-tidaknya sedikit banyak kami bisa 
mengaplikasikan sabda Nabi : 

Dan tidak termasuk golongan yang tersesat sebagaimana dalam 
Firman Allah SWT : 
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Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada beliau Syaikhina 
Muhammad Najih Maimoen yang telah membimbing dan memberi 
pengarahan kepada kami sehingga dengan segala kekurangan serta 
keterbatasan, kami beserta rekan-rekan berhasil mewujudakan sebuah 
makalah yang sangat sederhana ini dan kepada segenap Pengurus 
yang telah membantu lahirnya makalah ini kami ucapkan banyak-
banyak terima kasih. 
Ahirnya bila ada kekurangan dalam makalah ini karena keterbatasan 
kemampuan yang kami miliki, kami beserta segenap team Mauqufah 
mohon ma‟af yang sebesar-besarnya. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullah wabarakatuh. 

 
Sarang, 5 Maret 2002 

 
Koordinator Mauqufah 2002 PP AL-ANWAR 
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UPAYA MEMASUKKAN HUKUM ISLAM  
DALAM HUKUM POSITIF 

Telaah Singkat Tentang Resiko Presiden, DPR/MPR, Ulama dan 
Rakyat Atas Tidak Diundangkannya Hukum Hudud

I 
 

1.PENGANTAR 

Islam datang sebagai rahmat alam semesta, sebagai agama 
yang sempurna. Islam tidak hanya berkutat dalam dunia transenden 
yang sarat dengan nuansa eskatologis sehingga sama sekali tidak 
bersentuhan dengan wilayah profan, atau dalam kata lain hanya 
berkaitan dengan apa yang disebut wilayah vertikal. Namun Islam 
tampil dengan syari‟at yang komprehensif yang mencakup semua 
sendi kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan dunia 
maupun akhirat. 

Allah berfirman dalam surat al-Madinah ayat. 3 : 





Islam juga menampilkan sistem politik dan tata negara, baik 
menyangkut prinsip-prinsipnya maupun petunjuk praktisnya, sekalipun 
tentunya masih membutuhkan pemahaman-pemahaman interpretatif 
dari al-Qur‟an dan al-Hadits secara holistik. Namun walau demikian kita 
tidak bisa menutup mata dan harus kita akui bahwa Islam memang 
tidak menawarkan satu format maupun sistem politik dan tata negara 
yang baku, Islam hanya mengajarkan nilai-nilai dan etika-etika 
perpolitikan maupun ketatanegeraan1). Tesis ini dapat kita buktikan 
secara nyata dalam sejarah suksesi kepemimpinan khulafaur rasyidin 
dan khalifah-khalifah sesudahnya mulai Abu Bakar yang dipilih secara 

                                                 
1)

 . Nidlomul Islam :79 
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terbuka, kemudian Sayyiduna Umar yang naik tahta dengan dengan 
wasiat Abu Bakar disusul Sayyiduna Utsman yang menjadi khalifah 
setelah dipilih oleh dewan formatur yang ditentukan Sayyiduna Umar 
yang berjumlah enam orang. Setelah Sayyidina Utsman wafat akibat 
tragedi pembunuhan yang dilakukan kaum pemberontak, umat Islam 
pada waktu itu mengalami kevakuman kekuasaan sehingga hal itu 
membuat sahabat-sahabat senior tidak tinggal diam dan segera 
mengambil tindakan tegas dengan membaiat Sayyidina Ali sebagai 
khalifah ke empat. Dalam perkembangan selanjutnya, Daulat 
Islamiyyah mengadopsi sistem Monarchi Absholut sampai tumbangnya 
kerajan Turki Utsmani. 

Ada sebuah pelajaran berharga yang kita petik dari kejayaan 
islam masa ialu, yaitu konsep syoro. Karena kosep ini teiah mendapat 
legitimasi langsung dari Allah, dimana dalam Alqur‟an, Dia benar benar 
memerintahkan nabi beserta ummtnya untnk memanfaatkan konsep 
syuro ini sebagai jembatan emas untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan. 



Hanya saja realisasi konsep syuro ini pada awal awal islam 
lebih bersifat insidental dan kasuistik. Peristiwa perang khandaq 
merupakan contoh konkrit dari aplikasi konsep syuro tersbut. 

Meskipun ulama-ulama lain berpendapat bahwa Ahlul halli wal 
aqdi hanya sebatas dewan pertimbangan, sedangkan keputusan 
terahir tetap berada di tangan imam.5) 

Demikian gambaran sepintas dari beberapa bentuk pemerintahan yang 
ditawarkan Islam, dimana pada ininya roda pemerintahan dipegang 
oleh seorang Imam, sementara Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai 
manifestasi aspirasi rakyat 

 II. INDONESIA, ANTARA ISLAM DAN KENYATAAN 

 

                                                 
5)

 . Al-Fiqh al-Islami: 715-715/VI 
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 Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan sampailah 
bangsa Indonesia pada puncak perjuangannya pada tanggal 17 
Agustus 1945 dengan diproklamirkannya bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang merdeka yang memiliki kedalatan secara utuh. Dengan 
bermodal kemerdekaan bangsa Indonesia mulai bangkit dari trauma-
tauma masa lalu dengan mengadakan konsolidasi pada seluruh sendi-
sendi kehidupan berbangsa, khususnya pemerintahan yang harus 
diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kenyataannya sampai 
saat ini telah terbentuk sebuah pemerintahan yang biasa kita sebut 
dengan republik. Sistem ini sescara singkat dapat kami paparkan 
dalam beberapa poin berikut: 

1. Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR yang termasuk 
didalamnya para DPR sebagai anggota (Diegezamte staat 
gewalt liegi Alleindei Der Majlis). Majlis tersebut merupakan 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Pertretung Sorgan des 
Willens Des Stams Volkes). Majlis ini pula yang berhak 
menetapkan undang-undang dan garis-garis besar haluan 
negara dan juga memilih prsiden beserta wakilnya. 

2. Kepala pemerinahan eksekutif dipegang oleh seorang presiden 
dan dibantu seorang wakil yang berfungsi sebagai mandataris 
MPR dengan tugas menjalankan UU dan tidak berhak membuat 
UU, namun diberi hak untuk mengajukan usulan rancangan UU 
kepada MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, 
kekuasan dan tanggung jawab ada ditangan presiden 
(Concentration Of power And Responsebility Upen the 
President). 

3. Untuk melengkapi instrumen pemerintahan, ditetapkan juga 
beberapa lembaga pemerintahan yang kedudukannya sejajar 
dengan presiden seperti DPR. Oleh karena itu dalam 
operasionalnya presiden harus mendapat persetujuan DPR 
untuk membuat untuk membuat kepres (keputusan presiden) 
danmenetapkan APBN (staats begroting). Dalam kaitanya 
sebagai anggota MPR, lembaga ini mempunyai hak interpelasi 
dan angket, khususnya ditujukan kepada presiden kepada 
presiden. Dan masih ada lembaga yang lain seperti: DPA, MA, 
dan BPK yang tidak kami jelaskan secara rinci disini. 
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4. Dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh para 
menteri. (Sistem Republik ini berbeda dengan sistem 
pemerintahan islam yang sangat menjunjung tinggi nash-nash 
Al-Qur‟an dan Al-Hadits serta menghormati pemahaman-
pemahaman ulama Mujtahidin, terlebih lagi jika pemahaman 
tersebut telah disepakati bersama (ijma‟) oleh mereka. Inilah 
sumber Undang-undang pemerintahan Islam). 

Sistem dan format pemerintahan seperti ini beserta lembaga-lmbaga 
yang duduk didalamnya dengan segala hak dan kewajiban yang 
dimiliki, sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan 
dengan esensi syari‟at, menurut hemat kami (baca: penulis) tidak 
menyimpang dengan norma-norma Islam. Bahkan ada kecenderungan 
sistem sistem dan pemerintahan dimuka mirip denga bentuk 
pemerintahan yang kami paparkan di atas. Namun perbedaan esensial 
sesungguhnya terletak pada sumber hukum yang digunakan, karena 
Islam tidak menentukan satu bentuk pemerintahan yang baku. Bahkan 
Islam memberikan kebebasan untuk menggunakan sistem apa saja 
sepanjang sistem tersebut mampu menegakkan syri‟at Islam.  

(Pendapat ini sesuai dengan redaksi-redaksi yang tercantum dalam 

kitab-kitab rujukan pesantren seperti Fathul Wahhab, Vol 2 hal 155 dan 

kitab-kitab lain. Namun AL-Qur‟an telah menegaskan: 

 dan telah dimakklumi bersama bahwa urusan kaum muslimin 

yang paling vital adalah Imamah (kepemimpinan) . Berarti secara 

mutlak dalam mengangkat pemimpin harus melallui mekanisme Syuro). 

Inilah yang menjadi titik perbedaan fundamental antara sistem 
pemerintahan Indonesia sekarang dengan pemerintahan Islam, 
sekalipun Indonesia boleh mengklaim sebagai negara hukum (Recht 
Staat) namun sayangnya hukum yang dipakai adalah hukum yang 
diadopsi dari hukum-hukum pemerintahan kolonial Belanda, sehinggga 
negara yang mengakomodasi sebagian kecil hukum Islam yang 
dimasukkan kedalam UU, dan justru lebih banyak hhukum-hukum 
Islam yang terabaikan, seperti hukum hudud. 

III. INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH 
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Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya menganut agama 
Islam, indonesia dapat di kategorikan Darul Islam7). Menurut Said 
Hawaa dalam Al-Islam. Darul Islam secara global di klasifikasikan 
menjadi dua kategori 8) : 

1. Darul Adli 

2. Daru Ghoiril Adli 

Sebuah bangsa di kategorikan sebagai Darul Islam yang Adlin 
jika negara tersebut menerapkan syariat Islam secara total.9) 
Sebaliknya jika negara tidak mengaplikasikan syariat Islam, maka ia 
tidak bisa di kategorikan sebagai Darul Adli meskipun masih di anggap 
sebagai Darul Adli dalam persepsi fiqh. 

Ternyata realitas telah membawa bangsa indonesia pada 
sebuah konklusi untuk di sebut sebagai Darul Islam Ghirul Adlui. 
Sebagai konsekuensinya menurut pandangan fiqh, penduduk bangsa 
ini mempunyai kewajiban untuk mengembalikan bangsa ke dalam 
koridor syariah Islam. terkhusus Ahlil Halli Wal Aqdi, 10) yang dalam 
konteks keindonesiaan diterjemahkan sebagai DPR/MPR, karena 
lembaga ini di anggap mempunyai kekuatan untuk merubah dan 
meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan pemerintah. 

 

DPR/MPR 

Dalam terminologi fiqh, Ahlul Halli Wal Aqdi, biasa didefinisikan 
sebagai figur-figur muslim shaleh dan mempunyai intelegensia serta 
pengaruh dalam masarakat, meliputi Ulama‟, Pimpinan-Pimpinan, 
Ormas, Tokoh-Tokoh masarakat yang mudah di pertemukan sewaktu 
di perlukan.11) Berangkat dari difenisi ini, tepatlah kiranya jika Ahlul Halli 
Wal Aqdi, dalam bingkai keindonesiaan kami terjemahkan sebagai 
DPR/MPR (seperti di atas).12) Setelah kami uraikan rentetan tugas 

                                                 
7)

 . Al- Tasyri‟ Al-Jinaa‟I :275/1 
8)

 . Al-Islam : 278 
9)

 . Ibid : 278 
10)

 . Ibid :379 
11)

 . Bugyatul Mustarsyidin 
12)

 . Karena faktor dlarurat maka kesimpulan seperti ini di ambil tanpa memandng 
adanya anggota DPR/MPR non Muslim atau muslim yang fasiq. Oleh karena itu, 
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serta wewenang DPR/MPR, maka jika muncul sebuah pertanyaan 
tentang siapa yang bersalah, jika hukum Islam khususnya hudud, tidak 
di terapkan di negara ini ? Secara tegas kami menjawab, bahwa 
lembaga nomor wahid yang paling bersalah adalah DPR/MPR, karena 
di tangan lembaga inilah kendali pemerintahan dan arah perjalanan 
bangsa berada.

  

PRESIDEN 

Dalam literatur fiqh, menurut hemat kami (baca: penulis) 
presiden Indonesia selama ini bisa disebut sebagai Imam mutawallin 
bisyaukah (tisak memenuhi persyaratan Al-Imam Al-A’dzom),yang 
secara de jure (absah) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban 
yang sama dengan Al-Imam Al-A’dzom, termasuk diantaranya 
penegakan hudud.13) Namun posisi presiden sebagai mandataris MPR 
membuat gerak dan langkahnya hanya sebatas melaksanakan UU dan 
TAP MPR dan sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk menelorkan 
UU baru. Bahkan jika berani melakukan tindakan inkonstitusional 
seperti menetapkan UU maka dia di anggap melanggar UU negara 
yang beresiko dapat diturunkan dari jabatannya sebagai presiden, 
seperti halnya Imamul A‟dzom yang dapat diturunkan ketika ia 
dianggap telah melakukan tindakan-tindakan kufur dan kebijakan-
kebijakan yang kontradiksi dengan prinsip-prinsip syari‟at Islam.  

Dari perspektif ini presiden nampak seakan akan sebagai pihak 
yang bersih dan terlepas dari sekandal dosa, berkaitan dengan tidak 
berjalannya hukum Hudud di indonesia. Namun dari perspektif lain 
sebagaimana kami sebutkan diatas, Presiden mempunyai hak untuk 
mengajukan usulan rancangan UU kepada MPR, sehingga tingagal 
sejauh mana presiden memanfaatkan hak tersebut untuk mampu 
memanfaatkannya untuk ikut aktif mengusulkan rancangan UU islam, 
terlebih dalam masalah HUDUD, maka ia tidak bisa lari dari jeratan 
dosa.

  

                                                                                                                      
sangat ironis sekali jika seorang Muslim memihak partai terbuka yang bersifat lintas 
agama. 

13)
 . Al-Ahkam al-sulthoniyyah : 16 
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ULAMA 

Jika di letakkan dalam spektrum yang sinergis Ulama lebih 
tepat diposisikan sebagai Al amir bil ma’ruf wannahi anil munkar 
yang bertugas mengawasi sekaligus mengkritisi jalannya pemerintahan 
dari luar gelanggang. Karena dalam kapasitasnya sebagai ulama‟, 
mereka memang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur 
pemerintahan secara formal. Namun hal ini tidak mengurangi 
sedikitpun kewajiban mereka yang memang dalam kaca mata fiqh 
mendapat prioritas lebih diantara rakyat biasa untuk ikut berpatisipasi 
dalam mewujudkan amar ma‟ruf nahi munkar, sekalipun kewajiban itu 
bersifat kolektif (kifayal) . 





Untuk menentukan apakah seorang ulama berdosa atau tidak 
berkaitan dengan tidak berjalannya hukum Hudud di Indonesia, maka 
perlu diadakan observasi lapangan secara cermat, apakah mereka 
benar-benar telah menunaikan tugasnya, dalam beramar ma‟ruf nahi 
mungkar sesui sengan syari‟at atau belum ?16). Jika terbukti dalam 
realita, mereka telah menunaikan tugasnya, baik secara individu 
maupun kolektif maka mereka telah keluar dari lingkaran dosa. 
Sebaliknya jika ternyata mereka meninggalkan kewajiban-
kewajibannya maka mereka berdosa sebab merekalah yang mampu 
memahami nash-nash Al-Qur‟an dan Al-Hadits, disamping sebagai 
panutan masyarakat, apalagi kalau mereka mendukung partai-partai 
yang tidak memperjuangkan berlakunya syari‟at Islam. 

  

                                                 
16

 . I’anatuttholibin : 203/ IV, Ihya Ulumuddin :337/II 
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RAKYAT 

Rakyat merupakan instrumen penting penopang berlangsung-
nya kehidupan berbangsa dan bernegara (nation stat). Mereka juga 
bertanggung jawab atas hidup dan matinya suatu bangsa.  

Sebagai umat yang hidup di sebuah negara dimana syri‟at islam 
tidak dijadikan sebagai hukum positif didlamnya, maka kewjiban yang 
harus dilakukan adalah berpartisipasi dalam merealisasikan sebuah 
negara yang berdasarkan hukum Islam 17). Bentuk praktis perjuangan 
tersebut bisa diwujudkan dengan memilih wakil-wakil rakyat yang nota 
bene sebagai pembuat UU18). Peta umat Islam Indonesia terbagi 
menjadi dua: 

1. Rakyat (umat Islam) yang telah memberikam sumbangsihnya 
dengan memilih wakil-wakil mereka yang benar-benar bisa dan mau 
memperjuangkan hukum-hukum Islam masuk dalam hukum positif. 

 2. Rakyat yang memberikan sumbangsihnya dalam memilih 
wakil wakil mereka yang tidak mau memperjuangkan hukum islam.

 Dengan berdasarkan peta di atas, tampak jelas bahwa rakyat 
yang terjerat dosa adalah mereka yang masuk dalam kategori kedua.

   

 IV.PENUTUP

 Berlakunya Syari‟at Islam di bumi pertiwi adalah tanggung 
jawab bersama seluruh elemen bangsa. Cita-cita ini harus selalu 
tertanam dan bergelora dalam jiwa seluruh generasi muda Islam. 

Semua komponen bangsa, baik individu maupun kelompok, ikut 
berdosa bila mereka tidak memiliki komitmen untuk memperjuangkan 
secara intensif berlakunya hukum Islam, baik melalui jalur politik atau 
jalur lain, malah jika mereka rela dengan sistem hukm non Islam maka 
dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang gelap kekufuran.

                                                 
17

 . Al-Islam : 379 
18

 . Al-Daulah Wal-Siyadah fi al-Fiqhi al-Islam hlm. 195 
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Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur ini maka diperlukan stamina 
prima dan energi besar baik lahir maupun batin dari seluruh umat islam 
agar mereka senantiasa memperjuangkan tegaknya negara tercinta ini 
di bawah panji-panji Islam. wallahu A’lam bi as-Showab.  

Sarang, 5 Maret 2002 

Team Mauqufah PP. Al-Anwar 

BAHAN RUJUKAN 

1. Al-Qur‟an 

2. Al-Fiqh el Islamy 

3. Al-Fiqh el Manhaji 

4. Ihya Ulumuddin 

5. Al Islam 

6. Al-Ahkamussulthoniyyah 

7. Buhyatul Mustarsyidin 

8. Al-Waafi 

9. Ghoyatul Bayan 

10. Tafsir Al-Khaazin 

11. Al-Daulah wal-Siyadah fi al-Fiqh al-Islami 

12. I‟anatuttholibin 

13. Nidhomul Islam 

14. UUD 45 

Putusan MPR RI Th 2000 
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I.MUQODDIMAH 

 

Perbincangan tentang teroris baik dalam bentuk obrolan santai, 
diskusi, seminar, halaqoh dan lain sebagainya, terasa amat penting 
mengingat terorisme saat ini disatu sisi sedang menjadi tema perang 
pemikiran dunia barat yang seakan–akan segala-galanya dalam dunia 
pemikiran, dan disisi lain Islam dan umatnya yang menjadi lawan satu-
satunya bagi dunia barat setelah runtuhnya kekuatan komunis menjadi 
korban dari tema diatas, karenanya para pemikir tertarik untuk 
memperbincangkan akar permasalahan sebenarnya dan pengertian 
teror dari sudut agama Islam. 

 

II.PENGERTIAN TEROR 

Teror, menurut bahasa ada dua pengertian: Pertama: perbuatan 
(pemerintahan dsb) yang sewenang – wenang (kejam, bengis, dsb). 
Kedua: usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh 
seseorang atau golongan. Sedang terorisme adalah penggunaan 
kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu 
tujuan (terutama tujuan politik): praktek-praktek tindakan teror (1). 

Mengacu pada pengertian teror diatas jika kita baca dengan 
kacamata demokrasi semuanya berkonotasi negatif, pelakunya baik 
secara institusional (baca: pemerintah), kelompok dan bahkan personal 
dianggap tirani, tidak demokratis dan lain sebagainya, karena ukuran-
ukuran demokrasi adalah kesetaraan hak warga negara, penegakan 
HAM, kebebasan berserikat, menyuarakan pendapat, dimana kaidah 
kaidah yang dijadikan para meter dan pedoman bukan wahyu ilahi nan 

                                                 
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm; 939. 
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mutlak kebenarannya, tetapi kaidah yang dijadikan parameter adalah 
norma-norma buatan PBB yang bersifat umum dan parsial, sehingga 
seindah apapun bahasa yang dipergunakan, norma tadi bukan hal 
yang sakral(kebenaran absolut). Apasih PBB? Siapasih PBB?. Ia 
bukan merupakan lembaga kenabian, bukan lembaga pengganti 
kenabian yang merumuskan kebijakan didasari tuntunan yang 
memperhatikan aspek dunia (al-Mashalih al- Muhaqqaqah al-
Duniawiyyah) dan akhirat, tetapi ia merupakan sebuah simbol dari 
kepentingan negara- negara maju, sehingga setiap rumusan dari 
kebijakan yang dikeluarkan tidak akan lepas dari kepentingan-
kepentingan tersebut, seperti soal perdagangan, eksport-import, soal 
minyak dll. Bahkan ketika kita hayati bersama demokrasi barat dengan 
segenap implikasi dan perkembangannya baik yang bersifat langsung 
atas nama PBB maupun atas nama negara-negara blok barat 
merupakan teror bagi negara–negara berkembang dan miskin. 
Demokrasi barat pada hakikatnya adalah tirani atau teror, karena 
demokrasi barat tidak pernah punya ukuran–ukuran paten dan 
berdimensi akhirat (agama), tetapi ukuran yang dipakai adalah 
rasionalitas dan moralitas yang dipastikan implementasinya juga tidak 
paten. Dengan demokrasi (sebuah nilai yang dibawa reformasi) setiap 
pejabat mesti was-was dalam setiap membuat kebijakan, langkah, 
karena selalu dipantau Dewan Perwakilan Rakyat, kalau tidak ada 
kecocokan antara pejabat dan dewan mesti muncul hukuman 
interpelasi, angket dan pelengseran pejabat. Dengan dalih demokrasi 
Lee Kuan Yew bebas mengeluarkan statemen tentang gen teroris yang 
bersarang di Indonesia (2), terlepas dari benar atau tidak yang 
disampaikan, dalam kapasitas apa dia berbicara, sesuatu yang di 
sampaikannya membuat Indonesia sebagai state ketar–ketir, tertekan, 
alias merasa diteror, karena hal ini akan mempengaruhi investor yang 
ada dan akan masuk ke Indonesia dan lain-lain.  

Tetapi andai kata kita baca dari kaca mata Islam yang berdimensi 
al- mashalih al-dunyawiyyah al-Muhaqqaqah dan akhirat akan kita 
temukan makna yang “wajar”, terutama jika kita kaitkan dengan 
pemahaman ajaran agama Islam yang sudah tentu didalamnya 
terkandung berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat dengan dasar 
segenap keyakinannnya.  

                                                 
1. Suara Merdeka, Jum‟at; 26 Maret 2002. 
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Mashalih dengan dasar agamalah yang kemudian melahirkan 
tindakan - yang dikesankan menakutkan, kejam oleh sebagian pihak – 
dari perorangan, kelompok atau institusi negara, semisal pembakaran 
gereja di Ambon (3), hal ini dapat terjadi karena dipicu oleh terinjak-
injaknya rasa keagamaan umat Islam yang mereka yakini. Tindakan 
tersebut menurut perspektif fiqh dianggap “wajar”, meski menurut 
perspektif negara sekuler dianggap tidak “wajar” bahkan dikategorikan 
tindakan pidana,. Mashalih-mashalih yang dibutuhkan dalam Islam dan 
bernuansa kejam, menakutkan (baca: teror) bagi agama lain serta yang 
lemah keimanannya seperti potong tangan bagi pencuri, rajam 
(cambuk) bagi yang berbuat zina, hukuman mati kemudian dipasung 
bagi perampok jalanan (quth‟utthoriq), hukuman mati bagi yang murtad 
(keluar dari Islam), atau jihad fi sabilillah memerangi pemberontak atau 
orang kafir, itu merupakan strategi untuk mewujudkan kemaslahatan 
dunia akhirat dan selanjutnya menjadi ajaran pokok (qath’i) dalam 
Islam yang berdimensi dunia akhirat. Instrumen dan strategi 
perlindungan oleh agama atas pemeluk-pemeluknya tersebut, baik 
perlindungan harta (hifdzul maal), dari para pencuri yang memenuhi 
syarat dipotong tangannya, perlindungan keturunan dan kehormatan 
(hifdzun nasli dan i‟rdli) dari para pelaku zina, perlindungan agama 
(hifdzuddien) dari kemusyrikan dan kemurtaddan, sehingga dengan 
perlindungan tersebut keberagaman mereka (baca: yang sungguh-
sungguh konsis dengan ajaran agama) menjadi nyaman, bukan 
merupakan teror bagi pemeluknya dan agama lain, sebab andaikata 
perlindungan tersebut dianggap teror apalah artinya penjara yang di 
ratifikasi perundang–undangan bangsa- bangsa, bukankah kedua-
duanya memiliki substansi yang sama, hanya bedanya dalam Islam 
ada ajaran agama yang merupakan produk pemikiran ulama (baca: 
ijtihadi) dan ada yang baku (baca: qothi‟).  

Islam sebagai sebuah agama yang berdimensi dunia dan akhirat 
dengan tuntunan wahyu ilahi nan mutlak kebenaranya, sangat 
memperhatikan aspek perlindungan diatas. Bahkan menurut al-Syathibi 
salah satu rahasia al-Qawaanin al-Syar’i yyat (baca: Syari‟at Islam) 
adalah perlindungan terhadap lima perkara (Al-Kulliyyat al-Khams): 

1. Perlindungan terhadap agama dari kemurtaddan dan kemusyrikan.  

                                                 
1. Suara Merdeka, Jum‟at; 26 April 2002. 
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2. Perlindungan jiwa dari ketersia-siaan nyawa dan darahnya 
(hifdzunnafsi). 

3. Perlindungan harta dari kawanan perampok, pencuri dll (hifdzul 
maal).  

4. Perlindungan intelektualitas dari bahaya yang bisa menjadikannya 

abnormal (hifdzul „aqli), seperti miras dll.  

5. Perlindungan keturunan (hifdzun nasli) (4). 

Dalam mengemas perlindungan diatas Islam menerapkan dua 
konsep. Pertama: Hukuman (hudud atau ta‟zir) terhadap pelaku 
kejahatan. Kedua: Pencegahan munculnya kejahatan lain yang nyata-
nyata membawa kemaslahatan kedua belah pihak. Pemikiran tersebut 
dapat kita buktikan lewat contoh ayat qishash. Sebagaimana firman 
Allah : 

 

Ayat di atas memberikan pengertian tentang di berlakukannya 
pidana qishos yang membawa kehidupan bagi orang lain, artinya orang 
tidak akan gegabah melakukan rencana –rencana pembunuhan, teror, 
dengan demikian berarti membawa kehidupan bagi orang lain yang 
tidak dibunuh,serta orang yang akan membunuh juga dapat tetap hidup 
akibat tidak melaksanakan pembunuhan yang berakibat dipidana 
qishos. Disini jelas kemaslahatan kedua belah pihak nyata.  

III.HUBUNGAN TEROR DENGAN POLITIK 

Politik menurut kamus ilmiah populer: ilmu kenegaraan / tatanegara: 

sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan 

untuk mendapat kekuasaaan. Sementara menurut kamus istilah 

pengetahuan populer pengertian politik sebagai berikut: (5) 

1. Segala yang berkenaan dengan cara-cara dan kebijaksanaan 
dalam mengatur negara dan masyarakat bangsa.  

2. Siasat  

                                                 
1. Al-Muwaffaqat, al-Syathibi, Vol;III hlm; 3-5. Dar Fikr. 
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm; 694. 
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3. Kelicikan. (6) 

Berpijak pada pengertian politik diatas terutama pada poin siasat 
(strategi), kelicikan, didukung kalimat “ yang bertujuan mendapat 
kekuasaan ”, politik dan teror - untuk kondisi perpolitikan sekarang – 
adalah dua persoalan yang lekat, bak dua sisi mata uang yang tidak 
dapat dipisahkan, artinya berpolitik, membuat strategi, langsung atau 
tidak mesti ada kandungan menekan, menakut-nakuti (baca; teror) dsb.  

Hubungan lekat antara politik dan teror semakin nyata pada saat 
politik - dengan pengertian diatas – membutuhkan ruang implementasi. 
Setidaknya dari dua jenis politik yang berkembang didalmnya nyata-
nyata tidak lepas dari teror: Pertama, politik kekuasaan dari awal 
hingga akhirnya tercipta kekuasaan semuanya tidak lepas dari sesuatu 
yang bersifat saling menekan, baik dari proses menuju kekuasaan 
maupun dalam implementasi undang–undang negara bangsa (nation 
state) dari yang bersifat perdata (ta‟zir) maupun pidana (hudud). 
Politicall will (kekuasaan) jika kita kembangkan pada tataran mikro 
(Indonesia) juga sama, dari mulai Soekarno dan kawan –kawan 
memproses lahirnya negara Indonesia dengan segala persoalannya 
seperti menghapus PIAGAM JAKARTA dan UU lain, Soeharto naik 
yang langgeng dengan tiraninya, Habibie naik dengan beban yang 
begitu berat, Gus Dur dan Megawati naik dengan UU anti teroris, UU 
penanggulangan kondisi bahaya, semuanya dalam menata dan 
mengimplementasikan produk-produk UU negara memberi dampak 
tekanan, ketakutan (baca; teror) terhadap rakyat. 

Demikian juga ketika kita kembangkan pada tataran makro 
(internasional) terutama negara Amerika Serikat dan sekutunya, dalam 
mengembangkan politiknya seperti gerakan anti terorisme, sebenarnya 
adalah tidak lebih dari gerakan teror Amerika dan sekutunya dalam 
rangka mengembangkan powernya dimata negara-negara berkembang 
dan miskin (terutama negara–negara yang mayoritas penduduknya 
muslim), seperti Amerika dan sekutunya menghancurkan Taliban dari 
kekuasaanya dengan dalih membumi hanguskan terorisme, 
sebenarnya adalah teror dari Amerika terhadap negara- negara timur 

                                                 
2. Kamus Ilmiah Populer, Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Bari. Penerbit, Arkola 

Surabaya. 
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tengah (baca: yang tergabung dalam OKI) yang mulai menggeliat tidak 
memberi dukungan pada Amerika dalam menumbangkan Saddam 
Hussein. Hanya saja gerakan politik yang diciptakan Amerika dan 
sekutnya ada dua model;  

Pertama: adalah dengan model invasi militer secara langsung, 
seperi kasus Afghanistan yang berdampak ditempatkannya militer 
Amerika di Afghanistan, penempatan militer Amerika di Filipina dengan 
dalih melatih cara menumpas pejuang moslim MORO dan MINDANAU 
atau penempatan militer Amerika di Arab Saudi dengan dalih 
melindungi Arab Saudi dan Kwait dari invasi Iraq. Kedua, tidak 
menginvasi, tetapi lewat tangan-tangan sekutunya, model ini terbagi 
menjadi tiga:  

Pertama: memanfaatkan orang-orang yang menjadi sekutunya 
untuk membangun opini negatif terhadap negara- negara yang menjadi 
bidikan mereka dipercaturan internasional, seperti yang dilakukan 
Australia untuk kasus lepasnya TIMOR-TIMUR, Lee Kuan Yew atas 
persoalan terorisme di Indonesia dan bahkan majalah–majalah blok 
barat seperti Times yang sering membuat laporan tentang peringkat 
negara- negara yang tidak melaksanakan demokrasi.  

Kedua: dengan memberdayakan pemikir-pemikir sekuler disetiap 

negara (baca: Islam) untuk mengembangkan pemikiran sekulernya 

tentang persoalan agama, yang memang telah mereka kembangkan 

terlebih dahulu, sehingga kemudian seolah–olah pemikiran keagamaan 

yang sekuler tadi menemukan pembenarannya, kelompok ini kalau di 

Indonesia sering disebut Islam liberal atau aliran substansial (7), 

dampak dari pengaruh model kedua ini memang tidak langsung nyata, 

tetapi akibat dari liberalisme yang dikembangangkan tadi mampu 

meruntuhkan sendi-sendi keyakinan ummat Islam dalam mengamalkan 

dan meyakini pemahaman agamanya, sehingga umat tidak lagi 

memiliki semangat (baca: ghiroh) yang tinggi dalam memahami dan 

mengamalkan ajaran agamanya. Apa yang dilakukan pemikir-pemikir 

diatas dengan dana sponsor internasional yang begitu besar tidak lain 

adalah upaya memperlemah kekuatan Islam disatu sisi dan 

                                                 
1. Seperti JIL (Jaringan Islam Liberal) yang dikomandoi Ulil Abshor Abdalla dkk. yang 

maju begitu pesat dengan rubrik tetapnya setiap hari Minggu di Harian Jawa pos. 
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menciptakan ketakutan, kehawatiran (baca: teror) disisi lain, terutama 

bagi mayoritas umat yang konsisten dangan keIslamannya.  

Ketiga : Menangkapi tokoh –tokoh Islam yang dianggap teroris, 
seperti Nur Misuari, Tamsil Linrung, Abdul Jamal Balfas,dan Ja‟far 
Umar Thalib. 

Kedua: Politik ekonomi, dengan pengertian strategi 
memberdayakan ekonomi negara, baik dalam skala mikro maupun 
makro (sistem kapitalis) mesti ada yang tertekan,terkalahkan dan 
tergilas habis, seperti yang dilakukan PBB (baca: yang didominasi 
Amerika dan sekutunya) dengan WTO nya terhadap sistem 
perekonomian liberal, perdagangan bebas tidak lebih dari upaya 
penjajahan ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara 
berkembang dan miskin, lebih-lebih didukung oleh political Will diatas, 
negara berkembang dibuat menjadi miskin, dan negara miskin tambah 
miskin, sehingga negera-negara tadi tetap tergantung dan menjadi 
konsumen nagra -negara maju. Uraian diatas tentang politik yang 
memberi dampak tekanan, ketakutan, teror dll, karena umat Islam 
selama ini menjauhkan diri baik secara lembaga maupun pribadi dari 
sistem poitik yang digariskan Al qur‟an dan As sunnah, tetapi 
menggunakan sistem politik yang digariskan kaidah- kaidah umum dan 
parsial, seperti moralitas, rasionalitas yang ukurannya tidak paten. 
Tetapi andaikata sistem politik yang dipakai umat Islam menggunakan 
kaidah-kaidah Alqur'an dan Assunnah, etika pergaulan berpolitik 
dengan cara Islami yang menekankan adanya salah dan benar, 
menjunjung nilai-nilai kejujuran (as shiddiq), tanggung jawab (amanah), 
keadilan („adalah) dan tidak menolelir tindakan pengkhianatan, 
kedzaliman, semena-mena, lacur dll, niscaya ketakutan, tekanan dsb 
tidak akan pernah ada, karena Islam memang tidak memberi ruang 
bagi terciptanya rakyat menjadi gelisah, resah. Sebagaiman dalam 
firman Allah : 

 

Tetapi Islam yang sebenarnya menawarkan kesejukan didunia dan 

akhirat, hal ini dapat kita lihat dari persyartan seorang imam, (8) dan 

                                                 
1. Yang berjumlah tujuh:  
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seorang imam harus bertutur kata dan membuat kebijakan yang tegas, 

adil, dan menyelesaikan masalah.(9) Kalaupun kita lihat dari UU perdata 

(mawarits, dlomanul mutlafat) maupun pidana (hudud) terlihat ada 

nuansa kejam dan sebagainya, sebagaimana anggapan sebagian 

pihak yang tidak setuju berlakunya syari‟at Islam semuanya adalah 

perangkat menuju kesejukan yang akan dapat dirasakan semua umat.  

 

IV.ANTARA TERORISME DAN JIHAD, FENOMENA DAN REALITA 

a. Fenomena Jihad 

Tidak dipungkiri bahwa jihad dalam artian perang merupakan sub 
penting dalam syariat Islam, namun hal itu tidak berarti membuat Islam 
seperti drakula, kanibal atau makhluk yang menyeramkan 
sebagaimana tuduhan mereka (barat), dan mereka sengaja melakukan 
hal ini agar gapat membentuk opini dunia bahwa Islam adalah musuh 
kemanusiaan dan peradaban dunia, ini persis yang diinginkan oleh 
Samuel Huntington dalam tesis "The Clash Of Civilization” (Benturan 
Peradaban) pada 1993 " yang ia tulis untuk Departemen Luar Negeri 
AS, kalimat Huntington dalam tesisnya bahwa “Islam has a bloody 
border” (Islam memiliki tapal batas berdarah), adalah ungkapan lain 
bahwa Islam adalah agama teroris. 

Atas ungkapan Huntington tersebut kami menyangkal dengan 
beberapa antitesa yang akan kami paparkan di bawah. Agama Islam 
yang datang sebagai rahmatan lil ‘alamin tidak menjadikan jihad 
sebagai satu-satunya alternatif dakwah, bahkan hal itu merupakan 

                                                                                                                      
1. Memiliki kekuasaan yang sempurna (al wilayah Al kamilah), seperti Islam, merdeka, 

laki –laki, dewasa, punya akal, 
2. Adil. 
3. Kapabilitas keilmuan yang memadai. 
4. Kebijaksanaan dalam keputusan-keputusan yang bersifat politis, peperangan, dan 

adminiztrasi. 
5. Keras dan kuat sifat kepribadiannya. 
6. Kecakapan dan kecukupan jasmani. 
7. Keturunan dari suku mayoritas (baca: Qurays), meskipun syarat ini masih 

diperdebatkan ulama. (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah al- Zuhaili Syria. 
Vol VI hlm. 690-697. Darul Fikr. 

2. Fatawa Mu‟ashiroh, Dr. Yusuf Qardlowi hlm. 593. Cet. Darul Fikr 
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alternatif terakhir jika dakwah bil hikmah, bil mau‟idhotil hasanah, dan 
mujadalah billati hiya ahsan tidak bisa lagi dilakukan. Allah berfirman: 



dan Nabi SAW bersabda:  

 

Sesuai dengan pendapat yang kuat bahwa ayat di atas tidak dinaskh, 
adapun ayat: 



dan hadits : 

 
secara secara substansial dua ayat dan hadits tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum diatas, karena punya job yang berbeda 
karena ayat pertama untuk orang-orang Yahudi dan Nashrani, 
sementara yang kedua untuk orang-orang musyrik yang membangkang 
setelah diajak memeluk agama Islam. Sedang hadits di atas bersifat 
umum yang tidak menafikan kewajiban jihad. 

Hal tersebut juga diakui sendiri sejarawan -sejarawan barat. De 
Leary dalam bukunya "Islam in The Cross Road" halaman 8 
mengatakan; " Sejarah telah menjadi saksi bahwa legenda orang-
orang Islam fanatik menyusupi dunia dengan pedang dan memaksakan 
Islam dengan senjata terhadap bangsa- bangsa yang di taklukkan 
hanyalah mithos yang penuh hayalan,sedangkan Alexander Powel 
dalam bukunya "Struggle for Power in Moslem Asia" mengungkapkan, 
"Orang-orang Islam dalam penaklukannya sangatlah toleran dan 
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menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sehingga membuat bangsa-
bangsa Kristen malu. Masuknya Islam disebagian besar benua Asia 
melalui kelambutan dakwah para saudagar dan pelancong cukup 
menjadi bukti akan hal tersebut. Ketika daulah Abbasiyyah mengalami 
kelemahan datanglah tentara salib dari Eropa ke timur hendak 
menumpas dan melenyapkan agama Islam, tetapi banyak tentara salib 
yang tertarik kepada Islam, lalu menganutnya. Seorang pendeta 
bernama Thomas berkata, "tidak sedikit tentara salib yang tertarik 
dengan Islam, bukan saja orang-orang biasa tetapi pembesar dan 
panglima-panglima banyak yang tertarik dengan Islam, lalu mereka 
berbondong-bondong menggabungkan diri dalam barisan kaum 
muslimin. 

Dan kalaupun pertempuran menjadi pilihan terakhir karena 
mereka benar-benar merintangi jalan dakwah umat Islam maka dalam 
pertempura itu sendiri Islam memiliki etika dan tatak rama yang sangat 
menjunjung tingi hak asasi manusia, di antaranya tidak diperbolehkan-
nya membunuh wanita, amak-anak, dan para pendeta kecuali mereka 
melawan, tidak boleh melakukan pembunuhan dengan cara aniaya 
terhadap orang-orang tak berdaya. Hal itu semua menunjukkan bahwa 
Islam sangat menghargai hak asasi manusia dan mengedepankan 
dakwah dengan cara damai. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur 
masalah pertempuran bukanlah monopoli syariat Islam. Sejak Adam 
diciptakan sampai berputra Qobil dan Habil sudah tumbuh benih-benih 
pertikaian diantara keduanya yang berakhir dengan terbunuhnya Habil. 
Kalau menurut hemat kami pertempuran itu sebenarnya sudah menjadi 
fitrah manusia.  



 
Bukankah sejarah telah mencatat dengan tinta merah bahwa 

bangsa-bangsa barat demi memuaskan ambisi mereka menguasia 
dunia melakukan penjajahan hampir diseluruh negara-negara di dunia? 
Dan dengan politik devide et impera mereka tak segan-segan 
mengobrak - abrik tatanan suatu bangsa, dan dengan sistem ekonomi 
kapitalis tanpa rasa iba mereka keruk seluruh hasil kekayaan suatu 
bangsa, bahkan yang lebih sadis rakyat suatu bangsa sering 
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dipekerjakan secara paksa, belum lagi kekejaman-kekejaman lain yang 
dilakukan penjajah barat terhadap negara-negara koloninya ?.  

Jika demikian siapa yang lebih dapat menghormati hak asasi 
manusia? Islam atau Barat? Dan siapa yang lebih tega dengan darah 
sesama manusia? 

b. Realita Jihad 

 Jihad dalam terminologi fiqh sering diartikan sebagai usaha dengan 
segala kemampuan fisik untuk menegakkan kalimat Allah. Sebagaiman 
sabda Nabi : 

 

Di dalam fiqh dikenal beberapa macam jihad, namun yang akan 

kita ulas disini adalah jihad bilqital (perang), secara umum jihad 

hukumnya fardlu kifayah (kolektif),(10) namun bisa saja jihad tersebut 

menjadi fardlu ain karena beberapa sebab,(11) diantaranya:  

1. Ketika dua pasukan telah berhadapan, maka haram bagi orang 
yang telah hadir berpaling dari medan tersebut sebagaimana 
firman Allah : 



 dan sabda beliau SAW : 

 
2. Ketika orang orang kafir telah menyerang negara, wajib bagi 

penduduk negara tersebut berperang dan mempertahankan 
negaranya. 

                                                 
1. Fathul Wahhab, Zakariyya al- Anshari, vol II hlm. 170. Darun Nasyr al-Mishriyyah. 
2. Al-Fiqh al-Islami, Wahbah al-Zuhaili, vol VI hlm. 417 
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3. Ketika seorang imam menunjuk suatu golongan untuk berangkat 
berperang, sebagaimana firman Allah : 



 
Dan hadits Nabi SAW : 

Jihad bil qital tersebut semula dilarang berdasarkan ayat-ayat 
Makkiyyah semisal  

--



kemudian setelah hijrah Nabi diinstruksikan untuk berjihad pada 

mereka yang memerangi beliau, sebagaimana tercantum dalam surat 

al-Baqarah ayat 190. Sesudah itu diperbolehkan bahkan diperintahkan 

mengawali serangan kepada orang-orang kafir harbi,(12) dengan ayat 36 

surat al-Taubah.

Untuk merealisasikan hukum jihad ada beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi baik itu yang berhubungan dengan mujahidin atau 
orang kafir yang akan diperangi. Adapun persyaratan yang 
berhubungan dengan mujahidin diantaranya Islam, mukallaf, mampu 
secara fisik dan materi, serta diridloi orang tuanya. Sedangkan 
persyaratan yang berhubungan dengan orang kafir, mereka tidak 
berstatus musta‟man (diberi suaka), mu‟ahad (mengadakan perjanjian 
damai) atau dzimmi (dilindungi penguasa dengan membayar jizyah 
untuk bertempat di darul Islam). Ada lagi sebuah persyaratan 
sebagaimana yang disebutkan DR. Said Romdlon Al Buthi bahwa jihad 
tersebut harus melalui komando resmi dari seorang imam a‟dzom 
(baca: bukan seorang komandan/pimpinan organisasi), maka tidak 
dibenarkan kalau ada seseorang atau sekelompok warga masyarakat 

                                                 
1. fathul Wahhab vol: II, hlm; 170. 
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yang mengatas-namakan dirinya golongan radikal atau fundamentalis 
berangkat berjihad tanpa seijin Imam, baik itu barstatus Raja, Presiden 
atau Cholifah - bukan pimpinan golongan tersebut. Nabi bersabda : 

Untuk menentukan kebijakan jihad tersebut imam juga harus 
memandang berbagai aspek dan akibat, jika masih merasa belum 
punya kekuatan yang mumpuni dan diprediksi seandainya melakukan 
penyerangan justru akan berdampak buruk bagi stabilitas bangsa dan 
negara sendiri, maka seorang imam tidak boleh sewenang-wenang 
menetapkan kebijakan berperang, sebagai perbandingan peristiwa 
yang terjadi pada zaman Rasulillah dimana jihad baru di perintahkan 
ketika beliau sudah mempunyai daulah Islamiyyah di madinah dan 
merasa mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi lawan-
lawannya sekalipun soal kekuatan sebenarnya tidak masalah bagi 
Rasul, namun dalam masalah ini beliau rasul menggunakan 
perhitungan lahiriyyah. Kalau selama ini umat Islam di Indonesia belum 
mampu mewujudkan persyaratan diatas, menurut hemat kami para 
pejuang bersabar terlebih dahulu dan tidak bertindak gegabah dengan 
kemauan sendiri serta berusaha mewujudkan segala sarana dan pra 
sarana yang mendukung terlaksananya jihad sesuai dengan aturan 
syariat yang di ridloi Allah utamanya menegakkan khilafah Islamiyyah. 
Namun demikian semangat jihad haruslah tetap bersemayam dan 
terpatri kuat didalam jiwa setiap umat Islam, karena jihad adalah 
kewajiban agama yang paten dan abadi sampai hari Kiamat seperti 
sabda Rasulullah SAW : 

 
Sesungguhnyan kehawatiran akan kuatnya musuh-musuh Islam 

tidak pernah ada sepanjang ruh jihad senantiasa bersemayam didalam 
jiwa kaum muslimin. Nabi bersabda : 
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Inilah semangat yang mampu meninggalkan beberapa suap nasi 

ketika pintu surga mulai dibentangkan, meninggalkan harta dan 
perniagaan tanpa sedikit rasa susah ketika pamggilan kemuliaan Allah 
berkumandang, bahkan meninggalkan malam pengantin dengan ikhlas 
ketika harumya surga oleh dayang-dayang bidadari telah menunggu. 
Inilah suatu hal yang senantiasa di takuti oleh musuh-musuh Allah, 
selama ruh jihad ada maka percumalah bagi musuh segala upaya dan 
sia-sialah semua biaya, perlengkapan perang dan jumlah pasukan 
yang besar semauanya tidak akan berarti. Ruh inilah yang mampu 
membuat sosok pemilknya menggetarkan ribuan musuh dengan 
kalimat tawarannya “masuklah Islam,maka kalian akan aman, demi 
allah jika kalian ingkar pada Allah maka kami akan memerangi alias 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mencintai kematian 
sebagaimana kalian mencintai kehidupan.  

 

c. Teror Dalam Islam 

Teror dengan pengertian diatas menurut tinjauan kacamata fiqh sering 
dibahasakan dengan irhab, sedang pengertian irhab menurut 
pendapat asyeikh Sholih Bin Ghonim Assadlan adalah segala sesuatu 
yang menyebabkankan guncangan keamananan, pertumpahan darah, 
kerusakan harta dan segala tindakan yang melampaui batas.(13) Secara 
umum Islam tidak membenarkan tindakan irhab, baik kepada sesama 
muslim atau non muslim, karena termasuk perbuatan dzolim yang 
melampaui batas. Allah berfirman : 



                                                 
1. Risalah ilimiah Annashihah volume 03 Th. I/1422 H./2001 M.  
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Dalam hadits qudsi Nabi juga menyebutkan : 

dan hadits riwayat Bukhori dan Nasa‟i :

serta riwayat Muslim, Nasa‟i dan Turmudzi :

 

Namun secara rinci hukum teror dapat di bagi dalam dua kategori, 
yang akan kami jelaskan di bawah ini : 

1. Haram, jika dilakukan dalam kedaan normal (baca: tidak 
sedang berperang), karena teror (kamikaze) dalam keadaan demikian 
akan mengorbankan jiwa-jiwa yang tak berdosa serta di hormati hak-
haknya dalam agama, seperti wanita, anak-anak, dan orang-orang 
jompo. Sebenarnya yang di syari‟atkan dalam menghadapi orang-
orang kafir adalah berjihad di jalan Allah dan memerangi mereka di 
medan pertempuran (baca: bukan dengan cara teror). Sedangkan 
perusakan dan teror hanya akan mencoreng nama baik umat Islam, 
bahkan berdampak terhadap kerusakan terhadap kaum muslimin 
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sendiri. Ketika rosul saw masih berada di makkah beliau di perintahkan 
untuk menahan tangan dari memerangi orang-orang kafir, karena 
dirasa masih belum mempunyai kekuatan yang mempuni untuk 
menghadapinya. Allah berfirman : 

Andai kata mereka membunuh salah seorang dari orang-orang kafir 
niscaya orang-orang kafir tersebut akan memburu umat Islam 
dimanapun ia berada kemudian membunuhnya. Maka sesuai dengan 
qaidah fiqhiah saddan lidzaroi’/ dar’ul mafasid (menutup setiap sebab 
yang memiliki akibat buruk) tindakan teror tersebut di haramkan, dan 
jika teror tersebut (kamikaze) di lakukan, maka perbuatan tersebut 
meupakan bentuk bunuh diri yang di larang syara‟ dan pelakunya tidak 
dapat di katakan mati syahid, sekalipun mereka punya sasaran orang-
orang kafir sebagaimana perasangka sebagian orang. Allah berfirman : 





 
Dan Nabi bersabda : 

Dengan pengertian umum nash-nash diatas secara tersirat 
mengandung larangan seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya., 
dan secara tegas Allah menjelaskan barang siapa yang membunuh 
orang-orang mukmin secara sengaja termasuk dirinya sendiri maka 
neraka jahannam adalah balasan yang pantas baginya, karena ini 
adalah bunuh diri yang tidak membawa kemaslahatan bagi umat Islam, 
andaikata dengan bunuh diri ia mampu membunuh seribu orang kafir 
maka hal tersebut tidak akan bermanfaat buat orang Islam dan tidak 
membuat mereka masuk Islam, Bahkan hal itu menyebabkan musuh 
Islam bersikap tambah keras terhadap umat Islam yang akhirnya 
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melakukan serangan balik membabi buta terhadap kaum muslimin. 
Karena nyawanya orang mukmin sangat dihargai yang tidak dapat 
diimbangi dengan terbunuhnya orang kafir maka hukum bom bunuh diri 
adalah haram secara mutlak baik pada masa jihad ma`al aidy atau 
tidak bahkan termasuk dosa besar yaitu qothlunnafsi (membunuh diri 
sendiri) maka tidaklah pantas sekali jika pelaku bom bunuh diri itu 
dianggap syuhada. 

2. Boleh, (selain kamikaze) jika dalam keadaan berperang 
sebagaimana tertuang dalam firman Allah : 











Ayat diatas memberikan gambaran diperbolehkannya irhab ketika 
dalam keadaan perang yang sesuai dengan ketentuan agama. seperti 
ketika orang-orang kafir menyerang wialayah–wilayah umat Islam atau 
gelora jihad sengaja dikumandangkan oleh seorang imam, karena 
pada saat demikian dibutuhkan strategi penyalamatan diri meskipun 
melahirkan tindakan yang bersifat teror, sesuai dengan prinsip: “Al 
Harbu Khid’atun” (peperangan adalah sebuah tipu daya), meskipun 
akan mengakibatkan dia terbunuh. Seperti hikayah seoarang laki-laki 
yang diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan Abi Dawud dan 
Tirmidzi: dari IbnuJarir dari Aslam Abi Imron beliau berkata,” Ketika kita 
sedang berperang di Kustantiniyyah (Konstantinopel) - dibawah 
pimpinan Uqbah bin Amir untuk pasukan yang dari mesir dan Fudholah 
bin Ubaid untuk pasukan dari Syam – melawan pasukan Romawi 
kemudian tiba-tiba muncul pasukan Romawi yang berjumlah besar, 
pada saat itulah keluar seorang laki-laki dari pasukan muslimin 
menembus masuk barisan pasukan Romawi, dan spontan orang-orang 
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berteriak dan berkata Subhanallah, orang tersebut menjatuhkan dirinya 
dalam kerusakan, kemudian salah seorang sahabat rasul yang 
bernama Abu Ayyub Al Anshori berkata,” Wahai manusia 
sesungguhnya kalian telah menta‟wil ayat ini pada kejadian yang tidak 
semestinya, sesungguhnya ayat ini diturunkan bagi kita kaum Anshor 
padasaat kaum Anshor saling berbisik, ”Sungguh kita telah kehilangan 
harta dan Allah telah memulyakan agamanya, andaikata kita 
memperbaiki prekonomian (tidak berjihad terus) niscaya kita akan 
mampu mengembalikan harta-harta kita yang hilang, kemudian turun 
sebuah ayat yang melarang atas keinginan kami.(14)” 

Dan orang-orang yang terbunuh demi kepentingan agama dan 
umat dalam pertempuran melawan kaum kafir tersebut di kategorikan 
mati syahid, sementara tindakan semacam ini pada hakikatnya tidak 
dapat di kategorikan terorisme karena itu merupakan merupakan hak 
dan kewajiban setiap umat Islam untuk membela dan mempertahankan 
bangsa dan agamanya. Dalam kasus yang terjadi di Palestina pada 
saat ini - yang sedang berjuang mengembalikan tanah kelahiranya 
yang suci dari cengkeraman zionis Israel - andaikata ada perbuatan 
yang bernuansa teror maka Israel dan antek-anteknya lah yang 
sebenarnya perlu dicap sebagai teroris karena selalu menodai 
perjanjian damai serta selalu membuat penduduk Palestina tercekam 
dengan berbagai ketakutan, sejak adanya konsensus yang dimotori 
Inggris untuk berdirinya sebuah negara Israel sampai dengan lahirnya 
konsensus-konsensus yang dimediatori AS dan sekutunya. 

Ketiga: Wajib, ketika berhadapan dengan orang-orang yang 
phobi terhadap Islam dan mencaci syari‟at Islam serta Nabi SAW. 
Firman Allah SWT : 





yang latar belakang turunnya adalah delegasi dari kabilah „Ukl dan 
„Urainah datang ke Madinah menyatakan masuk Islam lalu mengeluh 

                                                 
1. Fathul Bari, vol; II, hlm; 1841. 
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sakit karena tidak bisa beradaptasi dengan iklim Madinah selanjutnya 
Nabi Muhamad menyuruh mereka untuk mengobati sakit mereka 
dengan setiap hari (pagi dan sore) meminum susu unta-unta beliau. 
Kemudian setelah sembuh mereka membantai penggembala Nabi dan 
membawa kabur unta-unta. Berikutnya mereka ditangkap tentara Nabi 
lalu dibunuh secara sadis dan dipotong tangan-tangan mereka. 

Dan hikayat membunuhnya Sayyidina Umar terhadap seorang 
munafik yang bersengketa dengan orang Yahudi, Yahudi meminta 
keputusan hukum kepada Nabi Muhammad sementara munafik 
meminta keputusan hukum kepada Ka‟ab bin Asyraf, kemudian Yahudi 
tidak berkenan kecuali meminta keputusan kepada Nabi kemudian 
beliau memberikan keputusan kepada Yahudi. Setelah keduanya 
keluar dari sisi beliau munafik tersebut terus menerus menguntit 
Yahudi, kemudian Yahudi berkata, “Marilah kita menghadap Umar.” 
Sesampainya dihadapan Umar sang Yahudi berkata,” Saya berselisih 
dengan orang munafik ini dihadapan Nabi Muhammad, selanjutnya 
beliau memutuskan perselisihannya, tetapi orang munafik ini tidak puas 
atas keputusan yang diberikan Nabi dan mengira bahwasanya dia akan 
mengadukan saya kepadamu.” “Betulkah ucapan Yahudi ini ?, tanya 
Umar.“ “Ya”, jawab sang munafik. “Tunggu sebentar ! sampai saya 
keluar lagi menemui kalian berdua.” Ujar Umar. Kemudian Umar masuk 
ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pedang lalu keluar dan 
menebaskan pedang tersebut ke leher orang munafik sampai mati(15). 
Kisah ini menjadi faktor turunnya firman Allah : 





dan hadits Nabi SAW:  

 ( ) 

                                                 
1. Hasyiyah al-Allamah al-Showi alal Jalalain, vol II hlm; 227 cet. Dar Fikr. 
1. Lihat al-Jami‟ al-Shaghir vol II, hlm. 173. Dar Fikr. Lihat pula al-Syifa‟ lil Qadli „Iyadl 

vol II hlm. 295. Dar Fikr. 
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serta kisah Ka‟ab bin Asyraf seorang tokoh Yahudi yang membuat bait-
bait sya‟ir untuk memprovokasi masyarakat Arab Qurasy dan Arab 
Madinah guna memerangi Nabi Muhammad SAW sebagai upaya balas 
dendam atas tewasnya 70 orang kuffar Makkah. Ia juga menciptakan 
bait-bait sya‟ir yang mengungkap keindahan tubuh wanita-wanita 
muslimah kemudian Nabi Muhammad SAW menghimbau agar 
sebagian sahabat membunuh Ka‟ab tersebut (17). Kisah serupa juga 
disebut oleh Imam Bukhari.(18)  

 

V. PENUTUP 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme yang 
berkembang saat ini sebenarnya merupakan wacana produk barat 
yang ditransfer ke dunia timur (Islam) dan secara terus menerus 
mereka implementasikan sendiri, termasuk di dalamnya RUU anti 
teroris yang sedang di bahas DPR RI, karena RUU tersebut jelas-jelas 
sarat dengan kerancuan, baik menyangkut definisi maupun motif RUU 
diatas sekaligus penuh dengan muatan politik dan andaikata RUU 
tersebut sampai di undangkan maka tamatlah kedaulatan bangsa 
Indonesia, karena akan mengakibatkan ummat Islam banyak yang 
terbunuh, terkebiri atau bahkan murtad, naudzubillah min dzalik. 
Sementara Islam yang mereka tuding sebagai sebuah agama yang 
melahirkan gen-gen teroris sesungguhnya anti teroris, kecuali jika 
dalam situasi-situasi seperti yang diungkap di muka. Dan apabila kita 
menginginkan negeri ini terentas dari krisis yang berkepanjangan serta 
cengkraman kapitalis maka satu-satunya jalan adalah mengaplikasikan 
hukum-hukum Islam baik yang bersifat ubudiyah, muamalah, 
munakahah untuk ummat Islam maupun jinayah (hudud) untuk seluruh 
warga negara Indonesia baik muslim maupun non muslim. Wallahu 
A‟lam. 

 
Sarang, 7 Mei 2002 

 

KH. M. NAJIH MAIMOEN 

                                                 
2. Sirah an-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam hlm. 515. 
3. Fathul Bari vol II hlm. 1789. 
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