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BAB. I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah terorisme muncul sebagai salah satu isu yang dianggap sebagai 

ancaman keamanan serius bagi negara-negara di era modern, lebih khususnya 

pada abad 21. Salah satu bentuk tanggapan serius yang dilakukan oleh negara 

dalam menyikapi masalah ini adalah kampanye “War on Terror” yang 

dilancarkan oleh Amerika Serikat dibawah Presiden George Bush. Jr (theguardian, 

2001). Kampanye ini merupakan tanggapan Amerika Serikat atas serangan yang 

dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda atas dua gedung kembar WTC di kota New 

York, Amerika Serikat. Dengan dukungan dari berbagai negara di dunia, Amerika 

Serikat kemudian melakukan berbagai bentuk program pemberantasan dan 

penanggulangan terorisme, bahkan mengirim pasukan khusus ke berbagai negara 

yang dicurigai sebagai tempat persembunyian teroris, termasuk upaya menangkap 

terduga dalang serangan 11 September 2001.  

 Kampanye perang Amerika Serikat terhadap Al-Qaeda dapat dikatakan 

berhenti, ketika pasukan militer Amerika Serikat berhasil membunuh terduga 

dalang serangan 11 September. Osama bin Laden ditembak mati dalam operasi 

yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di Pakistan (Kentish, 2017). 

Dengan tewasnya Osama bin Laden sebagai puncak pemimpin Al-Qaeda, 

Amerika Serikat berharap akan dapat mematikan gerakan terorisme. Meskipun 

begitu, terorisme tidak berakhir setelah kematian Osama bin Laden. Kelompok 

Al-Qaeda masih tetap beroperasi dengan kepemimpinan baru dibawah Aiman Al-

Zawahiri (Gunaratna, 2011). Dimana kelompok ini masih melakukan terror di 

beberapa belahan dunia. Tidak hanya itu, kelompok terorisme juga semakin 
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membesar, seiring dengan munculnya Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State 

of Iraq and Syria, selanjutnya disebut ISIS) pada tahun 2013, dibawah pimpinan 

Abu Bakar Al-Baghdadi. Kemunculan ISIS selain menambah daftar kelompok 

teroris di dunia, juga kehadiranya juga tidak dapat diterima baik oleh Al-Qaeda. 

Dimana pimpinan Al-Qaeda menolak untuk melakukan sumpah setia terhadap 

pemimpin ISIS. 

Penolakan sumpah setia (baiat) yang dilakukan oleh Al-Qaeda terhadap 

ISIS, mendorong rivalitas berkelanjutan antara dua organisasi teroris ini. Rivalitas 

yang terjadi antara ISIS dan Al-Qaeda merupakan fenomena yang cukup menarik, 

mengingat terjadi persamaan mendasar antara dua kelompok ini. Persamaan 

pertama adalah, kedua kelompok berpaham Salafi Jihadi (Fishman, 2009, p. 103) 

(Bunzel, 2015, p. 07). Sebuah paham yang merupakan kombinasi pemikiran 

haraki Jihad ala Sayyid Qutb dan konsep pembaruan tauhid Muhammad Bin 

Abdul Wahab, yang dikenal menggunakan  pendekatan manhaj Salafi (Hussin, 

2013, p. 23).  

Meskipun demikian, Salafi Jihadi sendiri merupakan sekte sempalan yang 

terdapat dalam paham aliran kepercayaan Salafisme/Wahabisme. Sehingga perlu 

pemahaman secara umum mengenai aliran ini. Secara harfiah, “Salaf, Salafiah, 

Salafi(i), ” berasal dari bahasa Arab “salafa” yang artinya „mendahului‟ (Irham, 

2016, p. 04). Secara maknawi terminologi ini juga dapat dipahami sebagai “salaf 

al-shalih”. Pemahaman ini merujuk berdasarkan pemahaman beragama dari tiga 

generasi paling pertama (orang saleh) yang ada dalam tubuh kaum Muslimin yaitu 

“Sahabat, Tabi‟in, Tabi‟ut Tabi‟in” (Muhammaddin, 2013, p. 148). Metode 

kepercayaan ini kemudian berubah menjadi menjadi gerakan “Salafi (i)/salafisme” 
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(Irham, 2016, p. 05). Dalam menjustifikasi praktik keagamaan, kelompok Salafi 

juga menggunakan pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diantaranya 

adalah hadits yang menjelaskan mengenai pemahaman adalah sebagai berikut; 

“Sebaik-baik manusia adalah (orang yang hidup) pada masaku ini 

(yaitu generasi Sahabat),  kemudian yang sesudahnya (generasi 

Tabi‟in), kemudian yang sesudahnya (generasi Tabi‟ut 

Tabi‟in).‖  (HR. Al-Bukhari no. 2652 dan Muslim no. 2533 (212), 

dari Sahabat ‗Abdullah bin Mas‘ud r.a.) (Pustaka Imam Syafi'i). 

 

Pola keagamaan yang mengikuti tiga generasi sahabat ini disebut juga 

dengan metode “Manhaj” (Wiktorowicz, 2006, p. 219).  Sehingga “Salafi/Salafi”  

kemudian dapat diartikan sebagai pengikut dari pemahaman beragama dari tiga 

generasi sahabat (Wahid, Din, 2014, p. 368). Selain itu dalam Salafisme terdapat 

tiga jenis tauhid, yaitu Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Al-

Asma Wal-Sifat (Irham, 2016, p. 05). Dalam perkembanganya, Salafisme 

memunculkan Salafi Jihadi, dimana muncul karena disebabkan oleh adanya 

penambahan makna Tauhid keempat yaitu “Tauhid mulkiyya/hakimiyya” (Wahid, 

Din, 2014, p. 25). Kepercayaan ini mendorong bahwa setiap pemerintahan yang 

menolak hukum Islam menjadi “kafir” karena kedaulatan tertinggi adalah 

kedaulatan tuhan. Sehingga membuat hukum lain yang berbeda dari hukum Islam 

adalah tindakan yang tidak benar (Wahid, Din, 2014, p. 258). Oleh karena itu, 

melancarkan perang terhadap penguasa kafir adalah hal yang diperbolehkan 

(Wahid, Din, 2014, p. 23). Pemikir utama dalam kepercayaan ini adalah pemikir 

asal Pakistan Abul A‟la Al-Maududi hingga kemudian dikembangkan oleh Sayyid 

Qutb. Doktrin baru ini dielaborasi oleh Sayyid Qutb dengan analogi kepercayaan 

yang dibawa oleh Muhammad Bin Abdul Wahab yaitu “Takfir, Hijrah, dan Jihad” 

(Wahid, Din, 2014, p. 23).  
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Persamaan kedua adalah, kedua kelompok ini mengagumi sosok Osama 

bin Laden yang dipandang oleh kedua kelompok ini sebagai tokoh yang disegani. 

Meskipun memiliki persamaan secara dasar kepercayaan yaitu Salafisme dan 

memiliki tokoh yang dikagumi bersama. Namun tak membuat keduanya bersatu, 

justru yang terjadi adalah sebaliknya, rivalitas dua kelompok ini tak dapat 

dihindari. 

 Manifestasi dari rivalitas ISIS dan Al-Qaeda (beserta sekutu) adalah 

konflik, baik dalam level gagasan maupun langsung (Berger, 2014). Selain itu, 

rivalitas ISIS dan Al-Qaeda juga berdampak pada simpatisan yang berada di luar 

kawasan Timur Tengah. Salah satu kawasan yang memiliki basis dukungan kuat 

terhadap dua organisasi ini adalah Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara 

dikenal sebagai daerah yang memiliki sejarah masuknya paham Salafi Jihadi, 

terutama Indonesia. Negara ini menjadi tempat dimana munculnya gerakan 

organisasi Salafi Jihadi lokal di Asia Tenggara yaitu Jamaah Islamiyah dan Abu 

Sayyaf (CRS Report for Congress : Terrorism in Southeast Asia, 2004) 

(Congressional Research Service, 2015, p. 12). Sehingga tidak mengherankan jika 

dalam rivalitas ISIS dan Al-Qaeda juga berdampak pada kelompok Salafi Jihadi di 

Indonesia.  

Sebelum munculnya ISIS, kelompok Salafi Jihadi di Indonesia berkiblat 

pada pergerakan Jihad yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Dibuktikan dengan 

dukungan Jamaah Islamiyah terhadap Al-Qaeda. Namun setelah kemunculan 

ISIS, terjadilah perpecahan dalam kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. Hal ini 

dilakukan oleh kedua entitas yang berhaluan Salafi Jihadi untuk berebut mencari 

pengaruh dan dukungan. Pengaruh dan dukungan dibutuhkan untuk mencapai 
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tujuan masing-masing dari dua entitas ini. Dalam penelitian ini, akan dianalisis 

mengenai dampak rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terhadap gerakan Salafi Jihadi 

Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana dampak rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terhadap gerakan Salafi Jihadi 

di Indonesia 2013 - 2017?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dampak-dampak dari rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terhadap 

gerakan Salafi Jihadi Indonesia tahun 2013-2017.     

1.4 Signifikansi  

Penelitian mengenai ISIS, Al-Qaeda dan studi terorisme telah banyak 

dilakukan, bahkan dalam lingkup Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun 

belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas mengenai adanya 

rivalitas ISIS dan Al-Qaeda dalam kaitan dampaknya di  Indonesia. Sehingga 

penelitian ini menjadi sarana untuk melihat dampak-dampak tersebut. Selain itu, 

pembahasan mengenai dampak-dampak dikaji melalui kerangka Konstruktivisme 

hubungan struktur-agen, dengan mempertimbangkan aspek teologis Salafi Jihadi. 

1.5 Cakupan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji 

tentang bagaimana dampak rivalitas ISIS dan Al-Qaeda Salafi Jihadi lokal, 

dengan studi kasus Indonesia 2013-2017. Periode ini diambil dari tahun 

kemunculan ISIS yaitu 2013 hingga tahun 2017 sebagai pembatasan periode yang 

tengah berlangsung. Adapun pembahasan mencakup kelompok-kelompok Salafi 
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Jihadi di Indonesia dengan fokus terhadap JI, JAD, JAT, JAS, MIT, MIB. Adapun 

tahun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 2013 (29 Juni) hingga 2017.  

1.6 Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai penelitian ini berkaitan dengan ekstemisme bermotif 

agama. Dalam konteksi ini, Islam adalah agama yang digunakan oleh para 

kelompok ekstrem sebagai sumber legitimasi dalam melakukan kekerasan. Shiraz 

Maher dalam artikel berjudul “What do Islamist Extremist Believe?” menjelaskan 

bahwa perkembangan anti barat dalam pemikiran Salafi-Jihadi dimulai dan 

semakin hebat setelah serangan 9/11 (French, 2016). Bahkan kelompok ini 

menggangap bahwa semua bentuk sistem seperti Sekulerisme, Nasionalisme, 

Komunisme dan Bathisme Sosialisme adalah nilai yang melanggar nilai Islam. 

Dalam menjelaskan Salafi-Jihadi, Maher terlebih dahulu menjelaskan definisi 

Salafisme, dimana adalah sebuah gerakan yang percaya bahwa praktik keagamaan 

harus bersandar pada apa yang dilakukan oleh tiga generasi pertama dalam Islam, 

dimana hal ini disebut sebagai as-salaf as-saliheen. Sedangkan kekerasan 

dijelaskan dengan terminologi “Jihadi”, dimana Maher dalam artikel yang sama 

menjelaskan hal tersebut sebagai “novel doctrine of vicarious liability,” yaitu 

sebuah ide bagi Muslim untuk menentang doktrin lain seperti Demokrasi, yang 

menolak hukum tuhan.  

Sehingga cara-cara militan dapat diambil sebagai konsekuensi untuk 

melawan pihak musuh, termasuk Muslim itu sendiri dianggap sebagai kafir. 

Ideologi yang mudah dalam mengkafirkan sesama muslim disebut sebagai 

“Takfiri”. Dimana dalam laporan “Institute for Policy Analysis of Conflict” yang 

berjudul “The Evolution of ISIS in Indonesia”, peneliti menjelaskan bahwa Takfiri 
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adalah ideologi yang mudah dalam menghakimi muslim lain sebagai kafir (non-

muslim) (IPAC, 2014, pp. 2-6).  

 Dalam menjelaskan rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terhadap kelompok Salafi 

Jihadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan masuknya kelompok Salafi 

Jihadi di Asia Tenggara. Dimana masuknya paham Salafi Jihadi ini tidak terlepas 

dari masuknya kelompok Al-Qaeda di Asia Tenggara sebagai pelopor radikalisme 

Islam. Soeren Kern dalam artikel berjudul “Salafi-Jihadists : A Persistent Threat 

to Europe and America” menjelaskan bahwa Al-Qaeda termasuk dalam kategori 

kelompok Salafi Jihadi. Dalam laporan peneliti untuk Kongres Amerika Serikat 

yang berjudul “Congressional Research Service : History of Terrorism in 

Southeast Asia”. Peneliti menyebutkan bahwa masuknya kelompok radikal Islam 

dimulai pada awal pertengahan tahun 1990-an melalui jaringan Al-Qaeda 

(Congressional Research Service , 2009, p. 02).  

Lebih lanjut, peneliti juga membagi tiga fase perkembangan kelompok 

radikal Islam di Asia Tenggara dalam tiga fase, Pertama kelompok Al-Qaeda 

menyebarkan sel organisasi ke Asia Tenggara melalui anggota yang berasal dari 

Timur Tengah, dalam hal ini disebarkan oleh adik ipar Osama Bin Laden, yaitu 

Ramzi Yousef di pertengahan tahun 1993 di Filipina (Congressional Research 

Service , 2009, pp. 02-3). Dimana menjadikan Asia Tenggara sebagai cabang 

regional yang digunakan untuk mendukung jaringan terror global. Kedua, 

kelompok jaringan Al-Qaeda yang sudah beroperasi di Asia Tenggara kemudian 

membantu berdirinya jaringan organisasi „lokal‟ di Asia Tenggara yaitu Jemaah 

Islamiyah. Ketiga, cabang Al-Qaeda di Asia Tenggara bekerjasama dengan 

kelompok radikal lokal seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu 
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Sayyaf dengan cara memberikan arus dana dan pelatihan. Selain itu Al-Qaeda juga 

memberikan pelatihan dan aliran dana serupa kepada kelompok lokal y ang ada di 

Indonesia, Malaysia dan Filipina. 

Pandangan yang berbeda tentang perkembangan radikal Islam 

dikemukakan oleh Ayumardi Azra dalam buku yang berjudul “After Bali : The 

Threat of Terrorism in Southeast Asia”  dalam bab yang berjudul “Bali and 

Southeast Asian Islam : Debunking the Myths”. Ayumardi berpendapat bahwa 

radikalisme dalam Islam di Asia Tenggara bukan merupakan hal yang baru 

(Ayumardi Azra , 2003, pp. 46-7). Dimana radikal Islam sudah muncul lama, 

yaitu sejak kaum Padri di Indonesia yang disebut Ayumardi sebagai “Wahhabi-

like” melakukan kekerasan atas nama agama untuk memaksakan pandangan Islam 

atas umat Islam mayoritas lainya di Sumatera Barat. Padri merupakan contoh 

kecil dimana sifat radikal muncul di kalangan umat Islam di Asia Tenggara. 

Selain itu pada abad 18 juga mulai bermunculan ulama terkenal seperti Abd al-

Samad al-Palimbani dan Daud ibn „Abd Allah al-Patani yang melancarkan jihad 

terhadap kolonialisme. Dari pendapat Ayumardi Azra dapat ditarik kesimpulan 

bahwa radikalisme Islam di Asia Tenggara bukanlah hal yang baru terjadi, 

melainkan telah terjadi dalam masa sebelum abad 20. Dimana hal ini berbeda 

dengan pendapat para peneliti dalam “Congressional Research Service” terbitan 

tahun 2009. 

Selain dua perbedaan pendapat mengenai kemunculan radikal Islam di 

Asia Tenggara. Dua pustaka yaitu Laporan para peneliti CRS dan Ayumardi Azra 

juga memiliki perbedaan dalam pengkategorian kelompok radikal di Asia 

Tenggara. Para peneliti CRS hanya memasukan FPI sebagai organisasi non Jihad 
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sebagai organisasi radikal Islam bersama dengan kelompok Islam radikal lainya 

seperti “Moro Islamic Liberation Front” (selanjutnya disebut MILF) dan Jemaah 

Islamiyah (selanjutnya disebut JI) (Congressional Research Service , 2009, p. 12). 

Pendapat ini berbeda dengan Ayumardi Azra yang tidak hanya memasukan 

kelompok Jihad melainkan juga memasukan kelompok lain dalam kelompok 

Islam radikal yaitu Laskar Jihad (selanjutnya disebut LJ) pimpinan Umar Talib, 

Forum Komunikasi Ahlulsunnah Wa al-Jemaah(selanjutnya disebut FKAWJ), 

Front Pembela Islam ( selanjutnya disebut FPI), Majelis Mujahidin Indonesia 

(selanjutnya disebut MMI), Jemaah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (selanjutnya 

disebut JAMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya disebut HTI) (Ayumardi 

Azra , 2003, p. 50). Meskipun terbagi dalam banyak kelompok, namun menurut 

Zachary Abuza dalam buku “The Borderlands of Southeast Asia Geopolitics, 

Terrorism and Globalization” pada bab empat “Borderlands, Terrorism, and 

Isurgency in Southeast Asia”, terdapat dua pembagian Islam radikal. Pertama 

Near enemy, kelompok Islam radikal yang memprioritaskan tujuan domestik 

sebagai tujuan utama. Kedua yaitu Far enemy yaitu kelompok Islam radikal yang 

memprioritaskan tujuan global dan regional dalam misi yang ingin dicapai 

(Zachary Abuza , 2011, pp. 89-90). 

Dalam membedah Wahabisme, dapat dikutip dari pendapat Ayumardi 

Azra dalam buku “After Bali : The Threat of Terrorism in Southeast Asia”  dalam 

bab yang berjudul “Bali and Southeast Asian Islam : Debunking the Myths”. 

Bahwa Wahabbisme adalah ideologi religious yang mana menjadi mahzab formal 

untuk negara Arab Saudi (Ayumardi Azra , 2003, p. 44). Yang mana menekankan 

pada radikalisme dan pandangan wahabi. Lebih lanjut Ayumardi mengatakan 
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bahwa Wahabisme memiliki pengaruh besar terhadap gerakan radikal di Asia 

Tenggara termasuk di Indonesia. 

Penjelasan yang disebutkan oleh Azumardi Azra dapat dikaitkan dengan 

terminologi Salafi Jihadi yang telah dibahas oleh Shiraz Maher pada pembahasan 

awal tulisan ini. Kaitan keduanya adalah terdapat persamaan mengenai dasar 

ideologi radikal yaitu Wahabisme (Salafi), meskipun begitu Azumardi tidak 

membagi secara spesifik kelompok Salafi tersebut. Sementara Maher secara 

gamblang merujuk ideologi tersebut sebagai Salafi Jihadi. Hal tersebut dilakukan 

Maher untuk membedakan perbedaan arah politik yang dimiliki oleh sekte-sekte 

dalam pengikut Salafi. 

Dalam perkembangan mengenai kajian Salafi Jihadi di Asia Tenggara, 

telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan termasuk diantaranya terjadi di 

Indonesia. Pendirian dan eksistensi JI merupakan bukti bahwa Indonesia adalah 

negara yang cukup penting bagi pijakan kelompok Salafi Jihadi di Asia Tenggara. 

Arah gerak kelompok Salafi Jihadi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan 

dengan kelompok pejuang di Timur Tengah seperti ISIS ataupun Al-Qaeda. 

Terdapat sentimen mengikuti salah satu dari dua organisasi Islam transnasional 

tersebut. 

 Sejalan dengan perkembangan arah politik di Timur Tengah, termasuk 

arah politik ISIS dan Al-Qaeda termasuk kelompok cabang seperti Al-Nusra di 

Suriah. Terdapat persaingan yang terjadi diantara dua entitas tersebut (Sidney 

Jones & Solahudin, 2015, p. 154). Akibatnya juga berpengaruh terhadap 

kelompok-kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. Sidney Jones dan Sohabudin 



 13 

dalam jurnal terbitan “Insitute of Southeast Asian Studies” yang berjudul “ISIS in 

Indonesia” (2015) mendapati terdapat perpecahan diantara kelompok-kelompok 

Salafi Jihadi. Perpecahan yang dimaksud adalah terdapat perbedaan dukungan 

yang diberikan oleh kelompok-kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. Dukungan 

terhadap ISIS secara nyata diberikan oleh kelompok Salafi Jihadi di Indonesia 

seperti Mujahidin Indonesia Timur ( selanjutnya disebut MIT) pimpinan Santoso, 

Mujahidin Indonesia Barat ( selanjutnya disebut MIB), Jamaah Anshorul Tauhid 

( selanjutnya disebut JAT). Selain itu dukungan juga diberikan tokoh individual 

yaitu Aman Abdurahman, Abdullah Umar dan jaringan, serta Abu Bakar Basyir 

beserta sebagian pengikutnya (Sidney Jones & Solahudin, 2015, p. 155). 

Sementara itu, dukungan berbeda diberikan kepada kelompok cabang Al-Qaeda 

yaitu Al-Nusra, diantara pendukung tersebut adalah JI, MMI, serta sebagian JAT.  

Dari Sidney Jones & Solahudin ini didapat bahwa terjadi perpecahan yang 

cukup signifikan diantara kelompok Salafi Jihadi di Indonesia dalam menyikapi 

rivalitas ISIS dan Al-Qaeda di Timur Tengah. Pertama, perpecahan JAT, dimana 

sebagian mendukung ISIS sementara sebagian lain mendukung Al-Qaeda 

termasuk cabangnya yaitu Al-Nusraa. Kedua, dukungan Abu Bakar Basyir 

terhadap ISIS juga menjadi sinyal perpecahan pribadi Basyir dan organisasi yang 

pernah didirikan yaitu MMI, dimana MMI mendukung Al-Qaeda, Al-Nusra. 

Ketiga, perpecahan juga menyebabkan rekan sejawat Basyir untuk mendirikan 

organisasi baru yaitu JAS yang mendukung Al-Qaeda, Al-Nusra. 

 Selain menimbulkan perpecahan, munculnya ISIS terhadap dinamika 

kelompok radikal di Asia Tenggara, terutama Indonesia dapat ditinjau dalam 
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“Final Report of United States Agency for International Development”  yang 

berjudul “Indonesian and Malaysian Support for The Islamic State” dinyatakan 

bahwa kemunculan ISIS juga memberi harapan baru bagi kelompok Radikal Islam 

seperti Jemaah Islamiyah yang hampir musnah untuk dapat kembali lagi. Hal ini 

mengingat mantan ketua kelompok ini yaitu Abu Bakar Basyir mengikrarkan 

sumpah setia kepada ISIS. Tentu saja hal ini tamparan bagi Al-Qaeda, yang 

merupakan rival ISIS. Dimana sebelumnya jaringan JI merupakan partner dekat 

dan membantu berdirinya JI di Asia Tenggara. 

Meskipun telah terdapat penelitian yang membahas mengenai perpecahan 

yang terjadi diantara pendukung militan yang ada di Indonesia. Namun penelitian 

yang diberikan belum menjelaskan secara komprehensif dampak lanjutan terhadap 

kelompok pendukung militant di Indonesia. termasuk dalam hal ini adalah 

kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan mencari tahu 

dampak yang dihasilkan akibat rivalitas ISIS dan Al-Qaeda di Timur Tengah. 

1.7   Landasan Teori 

1.7.1 Konstruktivisme 

Dalam Konstruktivisme, hubungan Struktur – Agen merupakan salah satu 

konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena Internasional. 

Sudut pandang  dari perspektif ini mengakui adanya keberadaan dunia sosial. 

Dunia sosial adalah sesuatu yang memiliki efek yang mempengaruhi perilaku 

aktor-aktor dalam hubungan Internasional, namun dunia sosial bukan sesuatu 

yang dapat dilihat dengan kasat mata, dan juga bukan given (Pouliot, 2004, p. 

321). Dalam proses penciptaanya, dunia sosial dapat terbentuk karena adanya 

interaksi intersubjektif antar aktor yang ada dalam hubungan internasional 
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(Jakson, Robert & George Sorensen, 2005, p. 307).  Dengan demikian dunia 

sosial beserta nilai dan norma yang ada di dalamnya tidak bersifat ajeg, namun 

dapat berubah seiring dengan interaksi aktor dalam hubungan internasional.  

Dalam menjelaskan interaksi antar aktor-aktor dalam Hubungan 

Internasional, Alexander Wendt menempatkan tiga skenario yang kemungkinan 

dapat terjadi. Skenario tersebut disebut dengan tiga budaya anarki, yaitu 

Hobbesian, Lockean dan Kantian.  Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut; 

Hobbesian menekankan pada perang dan konflik; Lockean menekankan adanya 

rivalitas atau persaingan; dan Kantian menekankan pada kerjasama. Sementara 

itu, terdapat “Master Variables” untuk menentukan kategorisasi dari sebuah 

interaksi internasional kedalam salah satu tipe budaya anarki. Adapun master 

variables memiliki dua komponen yaitu; Pertama, Self-restrainsts; Kedua, Master 

Variables (Tiga variabel efisien) yang terdiri dari tiga komponen yaitu; a.) 

Interdependence, adanya ketergantungan yang menyebabkan munculnya 

kerjasama antar aktor internasional, yang bersifat saling menguntungkan; b.) 

Common fate, adanya persamaan takdir atau ancaman bersama; c.) Homogeinity, 

adanya persamaan identitas yang mendorong aktor-aktor internasional untuk 

memahami dan menerima satu sama lain. Sehingga hal tersebut menimpulkan 

keterikatan bersama sebagai sebuah kelompok yang sama (Wendt A. , 1999, hal. 

343). Dalam menentukan dalam tipe mana (anarki) sebuah interaksi antar aktor 

berada maka muncul premis sebagai berikut; a.) Hobbesian apabila tidak 

ditemukan kecocokan dalam master variables; b.) Lockean apabila setidaknya 

terdapat satu kecocokan komponen dalam master variables, meskipun tidak semua 

komponen; c.) Kantian apabila dua master variables sudah terpenuhi.  
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Pada studi kasus dalam penelitian ini kondisi anarki yang berlaku adalah 

Lockean. Hal tersebut dilandasi oleh; a.) Terjadi konflik baik dalam secara 

langsung maupun gagasan antara ISIS dan Al-Qaeda; b.) Adanya persamaan 

dalam beberapa master variables. Namun tidak hanya persamaan, tetapi juga 

terjadi perbedaan. Dengan demikian dapat dengan jelas dilihat bahwa kondisi ini 

tidak memungkinkan pemenuhan kondisi Hobbesian maupun Kantian. Namun 

memenuhi syarat-syarat sebagai kondisi Lockean. 

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh kondisi anarki terhadap 

aktor hubungan internasional, Alexander Wendt menjabarkan hal tersebut melalui 

hubungan “Struktur-Agen”. Alexander Wendt menjelaskan bahwa Struktur dan 

Agen saling membentuk satu sama lain (Wendt A. E., 1987, p. 339). Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa dalam hubungan tersebut terdapat dua interaksi 

yaitu; a.) Struktur dapat mempengaruhi Agen; adapun struktur bersifat normatif 

dimana dapat mempengaruhi identitas dan perilaku agen;  b.) Agen juga dapat 

mempengaruhi terciptanya atau perubahan dalam struktur, apabila terdapat 

korespodensi yang cukup kuat. Dalam gambar 1.1 dapat dilihat ilustrasi mengenai 

hubungan Struktur-Agen.  

Gambar 1.1 Hubungan Struktur-Agen  
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Sumber : (Bilad, p. 72) 

Pada penelitian ini penulis mengambil hubungan ISIS-Al-Qaeda sebagai 

“struktur sosial” dan kelompok Salafi Jihadi sebagai “agen”. Penjelasan mengenai 

kelayakan keduanya dalam menempati posisi dalam relasi “struktur-agen” 

dijabarkan sebagai berikut;  

1. Pertama struktur, rivalitas ISIS-Al-Qaeda muncul dari kondisi Anarki 

Lockean. Rivalitas ISIS-Al-Qaeda dapat disebut sebagai sebuah 

struktur mengikuti definisi struktur dalam konstruktivisme Alexander 

Wendt. Dimana landasan pemikiran Alexander Wendt mengenai 

hubungan struktur-agen berasal dari seorang pakar Sosiologi bernama 

Anthony Giddens. Sehingga mengambil pendapat Giddens dalam 

menjabarkan definisi struktur merupakan hal yang tepat.  

Secara definisi struktur sosial merupakan suatu hal yang berasal 

dari luar tindakan manusia dan menjadi sumber pengendali tindakan 

manusia. Struktur  dibentuk secara independen oleh agen melalui 

tindakan sosial. Giddens menjelaskan bahwa untuk melihat struktur 

dapat dilihat melalui organisasi sosial atau tidak terlihat namun 

memiliki sifat-sifat struktural. Sifat-sifat struktural merupakan jejak-

jejak perilaku tertentu yang dijadikan sebagai pedoman tindakan oleh 

agen (Najwah, 2015, pp. 54-5).  

Definisi dan pemahaman mengenai struktur yang dipaparkan oleh 

Giddens selaras dengan hubungan atau rivalitas ISIS-Al-Qaeda sebagai 

sebuah struktur sosial. Dimana interaksi kedua aktor tersebut telah 

memenuhi dua syarat sebagai sebuah struktur, yaitu; pertama, 



 18 

memiliki sifat-sifat struktur yaitu memiliki jejak perilaku tertentu, hal 

ini dibuktikan dengan adanya pola rivalitas diantara keduanya, rivalitas 

merupakan sebuah jejak perilaku. Kedua, yaitu rivalitas antara ISIS 

dan Al-Qaeda dijadikan sebuah pedoman perilaku oleh agen atau 

aktor. Hal ini dipahami bahwa kelompok Salafi Jihadi di Indonesia 

terpengaruh oleh adanya rivalitas tersebut, sebagaimana telah 

dijabarkan dalam penjelasan sebelumnya. Dengan begitu maka 

“hubungan atau rivalitas ISIS-Al-Qaeda” dapat disebut sebagai sebuah 

struktur.  

2. Kedua, Agen merupakan aktor-aktor yang menerima jejak perilaku 

atau nilai yang ada dalam struktur. Dimana jejak perilaku tersebut 

dijadikan pedoman bertindak. Dalam penelitian ini, yang menjadi agen 

adalah kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. Penyebutan Salafi Jihadi 

sebagai sebuah agen dimaknai bukan sebagai sebuah aktor tunggal. 

Namun merujuk pada kelompok keagamaan yang secara  syarat 

memenuhi kategori Salafi Jihadi seperti beberapa kelompok yang 

disebutkan dalam pembahasan sebelumnya seperti JI dan JAD.  

Dalam aplikasi studi kasus dalam konsep Struktur-Agen, terdapat beberapa 

hal yang menjadi proposisi yang juga dapat dilihat di gambar 1.7.2. Adap- n 

penjelasan dari hal tersebut adalah berikut; 

1. Interaksi Intersubjektif antara ISIS dan Al-Qaeda menghasilkan norma 

rivalitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya konsekuensi dari kondisi 

anarki Lockean. Adapun dalam struktur sosial “rivalitas” tersebut meliputi 

hal-hal tersebut berupa gagasan-gagasan yang dikontestasikan oleh kedua 
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entitas. Selain itu rivalitas juga dapat dirujuk sebagai norma. Pendapat ini 

dilandaskan pada dijadikanya rivalitas sebagai pedoman oleh Agen yaitu 

Salafi Jihadi, termasuk di Indonesia  

2. Struktur sosial membentuk identitas agen. Dalam konstruktivisme 

hubungan struktur-agen menyebut bahwa Struktur sosial dapat membentuk 

identitas agen dibawahnya. Oleh karena itu, norma rivalitas dari struktur 

membentuk identitas agen Salafi Jihadi di Indonesia. Adapun identitas 

terbentuk dari proses penerimaan oleh agen dari struktur.. Dengan 

diterimanya norma rivalitas oleh agen maka juga membuat hal tersebut 

dijadikan sebagai sebuah identitas. 

3. Identitas membentuk kepentingan dan perilaku agen. Penerimaan norma 

rivalitas sebagai sebuah identitas Salafi Jihadi di Indonesia  telah 

menciptakan munculnya dua kubu Salafi Jihadi, yaitu pertama kubu pro-

ISIS dan kedua pro Al-Qaeda. Rivalitas diantara dua kubu menciptakan 

beberapa dampak. Dampak-dampak tersebut yang dijabarkan dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 1.2 Teorisasi Studi Kasus 

 

 

 

1.7.2 Norms Life Cycle 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep dalam 

Konstruktivisme yaitu “The Norms Life Cycle”. Konsep ini digunakan untuk 

menjabarkan  proses dalam hubungan struktur-agen yaitu proses masuknya norma 

dari struktur ke agen.Adapun penggunaan konsep ini adalah untuk untuk 

membuktikan bahwa terdapat kaitan antara struktur dan agen. Sehingga dapat 

mendukung asumsi dasar hubungan struktur-agen yaitu “struktur dapat 

mempengaruhi atau mengkondisikan perilaku agen”.  
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Dalam penjabaranya, konsep ini menekankan pada proses internasionalisasi 

hingga internalisasi sebuah norma. Untuk menjelaskan proses tersebut, Martha 

Finnemore dan Kathryn Sikkink membagi dalam tiga tahap yaitu; 1.) Norms 

Emergence; Norms Emergence adalah fase dimana munculnya sebuah norma, 

adapun norma diajukan oleh norms entreupeneur yang dapat merujuk pada aktor-

aktor terutama individu; 2.) Norms Cascade; Norms Cascade adalah fase dimana 

mulai adanya pengakuan internasional mengenai sebuah norma; 3.) 

Internalization, merupakan penerimaan norma pada level suatu negara (Sikkink, 

1998, pp. 896-906).  

Adapun penerapan dalam konsep ini dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 1.) Norms Emergence; dimana kemunculan ISIS menciptakan standar 

baru dalam dunia sosial Salafi Jihadi mengenai kepemimpinan Jihad dunia, 

dimana hal tersebut menentang status Al-Qaeda. Adanya perbedaan tersebut 

menyebabkan munculnya rivalitas antara ISIS dan Al-Qaeda. Rivalitas dalam hal 

ini adalah sebuah norma baru yang muncul dari kondisi sebelumnya yang 

berbeda.  2.) Norms Cascade; dimana telah ada penerimaan norma rivalitas dalam 

level internasional. Adapun penerimaan tersebut baik berupa narasi yang dibawa 

oleh ISIS maupun Al-Qaeda; 3.) Internalization; dimana norma rivalitas telah 

dijadikan sebagai identitas oleh gerakan Salafi Jihadi di Indonesia, terutama oleh 

JI, JAD, JAT, JAS, MIT, MIB. 
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1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

  Secara pengertian, Metode Penelitian dijelaskan oleh Dr. J.R Raco sebagai 

adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap, diawali dengan 

pembuatan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, hingga pada akhirnya 

dapat ditemukan sebuah kesimpulan daripada pembahasan (Raco, 2010, pp. 18-

20). Dalam melakukan kajian secara ilmiah terhadap pembahasan, maka 

diperlukan sebuah metode penelitian yang jelas. Hal ini dilakukan agar 

mendapatkan hasil daripada penelitian yang dapat dipahami dan 

dipertanggungjawabkan dalam kerangka ilmiah. Terlebih dalam penelitian ini 

merupakan sebuah bagian dari kajian ilmu Hubungan Internasional yang 

merupakan bagian dari ilmu sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 

metode penelitian kualitatif.  

  Metode ini merupakan satu dari dua varian yang metodologi besar yang 

dipahami dan digunakan dalam ilmu sosial politik. Dalam penelitian sosial 

penggunaan metode ini juga merupakan sebuah keharusan, yang mana dilakukan 

untuk mencari inti daripada permasalahan. Dengan diketahuinya inti daripada 

permasalahan, maka lebih mudah untuk mendapatkan solusi daripada masalah 

tersebut (Raco, 2010, p. 32). Hal ini berkaitan dengan masalah sosial yang 

cenderung seperti fenomena gunung es, dimana permasalahan yang terlihat di 

permukaan hanya berbentuk kecil. Sedangkan fenomena sesungguhnya 

merupakan sebuah masalah yang besar. 

  Dalam penjabaranya, metode kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah 

konsep yang menggunakan pendekatan deskriptif, artinya pemaparan akan 
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diterangkan melalui kerangka tulisan ilmiah yang didukung oleh beberapa sumber 

data. Selain itu, dalam konteks metode penelitian kualitatif sejalan dengan tujuan 

dari penelitian ini, yang merupakan sebuah penelitian analisa dan berlandaskan 

sebuah teori untuk proses analisa. Sarah J. Stacy dalam buku “Qualitative 

Research Methods” memaparkan bahwa metode kualitatif merupakan payung 

konsep yang mencangkup proses pengambilan data melalui a.) wawancara; b.) 

partisipasi observasi; c.) analisa dokumen (studi pustaka) (Stacy, 2013, pp. 28-9). 

Hal hal tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menganalisa masalah dan 

menemukan titik sentral atau suatu gejala sentral dari permasalahan (Raco, 2010, 

p. 07). 

1.8.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah hal dapat dipahami sebagai dua hal, pertama adalah 

informan atau sumber informasi yang dapat memberi gambaran dari fokus studi 

penelitian. Kedua adalah pihak yang diamati dalam penelitian. Sehingga subjek 

dalam penelitian dalam definisi pertama adalah sumber sekunder seperti buku, 

jurnal.  

1.8.3 Sistematika Penulisan 
 

Dalam skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab pembahasan, 

adapun penjelasan mengenai rencana penulisan bab-bab tersebut diterangkan 

dalam poin berikut; 

a. Bab 1, pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikansi, cakupan penelitian. Adapun latar 

belakang masalah ditulis dengan tujuan untuk melihat kaitan terorisme dan 
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ideologi keagamaan Salafi Jihadi. Dalam hal ini penulis juga menjabarkan 

perbedaan Salafi dan Salafi Jihadi. Hal ini ditujukan untu memudahkan 

memahami  . Hal lain yang dibahas adalah kajian pustaka, landasan teori 

dan metode penelitian yang digunakan. 

b. Bab 2, pada bab ini penulis membagi pembahasan mengenai tiga hal 

pertama mengenai penjelasan struktur rivalitas, menjelaskan adanya 

rivalitas antara ISIS dan Al-Qaeda. kedua penjelasan mengenai agen. 

Dalam hal ini agen adalah kelompok-kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. 

Ketiga pada bab ini penulis membahas bagaimana identitas struktur dapat 

masuk dan dijadikan pedoman oleh agen.  

c. Bab 3, pada bab ini membahas dampak-dampak yang muncul. Dampak-

dampak yang muncul merupakan sebuah reaksi dari penerimaan norma 

dari struktur menjadi sebuah identitas. Adanya identitas yang dipegang 

oleh agen telah mempengaruhi perilaku agen.  

d. Bab 4,pada bab ini membahas mengenai kesimpulan singkat, menjelaskan 

secara singkat mengenai dampak-dampak yang terjadi, analisis teori pada 

studi kasus dan saran serta rekomendasi. 

1.9   Alat Pengumpul Data 

1.9.1 Studi Pustaka 

 

 Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data, yang ditujukan untuk 

mendapatkan sumber data dalam penelitian berupa dokumen-dokumen, baik 

tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektonik yang dapat 

mendukung dalam proses penulisan. Dimana sumber didapatkan dari sumber 
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sekunder terpercaya, yang berasal dari buku, jurnal, serta sumber internet. 

Sehingga data yang digunakan dapat dijadikan sebagai basis yang kuat dalam 

menjabarkan analisa. Dalam penelitian ini, studi pustaka yang akan digunakan 

berupa beberapa literatur yang membahas tentang gerakan Salafi Jihadi baik 

di ranah Internasional, regional maupun nasional. Penggunaan studi pustaka 

akan terlebih dahulu membahas mengenai perpecahan di tubuh gerakan Salafi 

Jihadi di Indonesia yang disebabkan oleh rivalitas ISIS dan Al-Qaeda. Setelah 

itu membahas mengenai dampak yang dihasilkan dari adanya perpecahan 

tersebut di antara Salafi Jihadi di Indonesia. Sehingga pada akhir pembahasan 

akan didapatkan kesimpulan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam koridor ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


