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  BAB. II ANALISIS STRUKTUR RIVALITAS ISIS – AL-QAEDA DAN 

AGEN SALAFI JIHADI DI INDONESIA (2013 – 2016) 

 

Dalam hubungan Konstrukvisime Struktur-Agen, terdapat beberapa 

komponen penting yang perlu dibuktikan keberadaanya yaitu; pertama penjelasan 

dan pembuktian mengenai adanya “rivalitas ISIS-Al-Qaeda”; kedua penjelasan 

mengenai komponen dalam agen, yaitu aktor-aktor Salafi Jihadi Indonesia, 

terutama pada tahun 2013 hingga 2017. Selain penjelasan mengenai dua 

komponen tersebut, juga dijelaskan komponen ketiga, yaitu proses masuknya 

identitas dari struktur agen menggunakan model “norms life cycle”. Dalam 

penjelasanya, norms of cycle memiliki tiga indikator yang dapat menjabarkan 

proses secara detail mengenai proses masuknya norma dari struktur ke agen. 

Berdasarkan asumsi diatas maka sub-bab dibagi menjadi tiga, yaitu rivalitas ISIS 

– Al-Qaeda sebagai struktur, Salafi Jihadi sebagai agen dan analisis masuknya 

identitas dari struktur ke agen.  

2.1 Rivalitas ISIS – Al-Qaeda Sebagai Struktur 

Dalam master variables yang telah dijabarkan oleh Alexander Wendt, 

terdapat dua komponen yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah 

interaksi termasuk dalam Hobbesian, Lockean atau Kantian. Adapun dua 

komponen tersebut adalah “Self-restraints” dan “Tiga variabel efisien”. Meninjau 

pola interaksi dengan master variables adalah hal yang penting karena hal tersebut 

dapat menentukan apakah bentuk interaksi tersebut bersifat, pemusuhan 

(Hobbesian), rivalitas atau persaingan (Lockean) dan kerjasama dalam konteks 

sekutu dekat (Kantian).  
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Untuk menjabarkan mengenai dua komponen dari master variables, maka 

dijelaskan dalam sub-pembahasan yaitu pertama komponen self-restraints dalam 

interaksi ISIS – Al-Qaeda dan kedua komponen  

2.1.1 Komponen Self-Restraints Dalam Interaksi ISIS – Al-Qaeda 

 Self-restraints dalam penjelasan Alexander Wendt adalah adanya 

konstitusi atau aturan yang mengatur atau membatasi perilaku aktor atau interaksi 

antar aktor negara (state-actor) dalam melakukan hubungan internasional. Dalam 

konteks interaksi ISIS dan Al-Qaeda dapat dipahami bahwa tidak terdapat 

komponen self-restrainsts dalam interaksi kedua entitas. Adapun alasannya dari 

peryataan tersebut adalah; Pertama, Baik ISIS dan Al-Qaeda adalah aktor non-

negara  yang tidak memiliki struktur yang berada dalam level makro yang 

mengatur bagaimana seharusnya keduanya melakukan interaksi; Kedua, ISIS dan 

Al-Qaeda merupakan kiblat Jihad bagi gerakan Salafi Jihadi global. Baik ISIS dan 

Al-Qaeda merupakan entitas yang dapat mempengaruhi atau menentukan perilaku 

kelompok-kelompok Salafi Jihadi di dunia.  Dengan demikian komponen self-

restraints tidak dapat ditemukan dalam interaksi ISIS dan Al-Qaeda.  

2.1.2 Komponen Tiga Variabel Efisien Dalam Interaksi ISIS – Al-Qaeda 

Dalam komponen kedua, terdapat tiga variabel efisien. Adapun ketiga hal 

tersebut adalah interdependence, common fate dan homogeneity. Dalam 

pembahasan ini, akan ditinjau pola interaksi ISIS dan Al-Qaeda apakah memiliki 

kecocokan atau tidak dengan ketiga komponen tersebut. 
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1. Interpendence 

Interpendence adalah adanya saling ketergantungan antara dua aktor dalam 

hubungan internasional. Dengan adanya ketergantungan antara dua aktor maka 

akan terjadi kerjasama. Dalam interaksi ISIS dan Al-Qaeda tidak terdapat 

ketergantungan. Hal ini disebabkan karena keduanya mengklaim masing-masing 

menjadi pemimpin gerakan Salafi Jihadi secara global. Dengan tidak ditemukanya 

ketergantungan antara ISIS dan Al-Qaeda maka komponen interdependence tidak 

terdapat dalam interaksi keduanya. 

2. Common Fate 

Common Fate adalah adanya persamaan bagi aktor yang terlibat interaksi 

dalam memandang ancaman bersama. Dalam konteks penelitian ini hal tersebut 

berkaitan dengan pandangan mengenai sistem dunia. ISIS dan Al-Qaeda 

memandang bahwa sistem dunia saat ini yaitu nation-state sebagai hal yang tidak 

dapat diterima oleh Muslim. Tatanan Nation-state didasarkan pada perjanjian 

Wesphalia 1648 yang menekankan pada kedaulatan (sovereignity) wilayah oleh 

suatu bangsa. Dalam praktiknya, konsep ini masih dipraktikan hingga abad 

sekarang (abad 21) oleh semua negara di dunia termasuk negara-negara dengan 

mayoritas penduduk muslim.  

Konsekuensi dari adanya nation-state adalah terciptanya garis-garis 

perbatasan yang memisahkan satu negara dengan negara lain. Dalam perspektif 

ISIS dan Al-Qaeda,  konsep nation-state bertentangan dengan Islam.  Hal tersebut 

dilandasi pada kepercayaan bahwa dua hal yaitu; Pertama dalam memandang 

negara Islam diyakini hanya memegang konsep Khilafah. Sebuah konsep negara 

yang bersifat transnasional, dengan mencangkup semua penganut agama Islam. 
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Dengan landasan teologis dan historis, ISIS dan Al-Qaeda membangun narasi 

mengenai pendirian sebuah negara Islam yang dikenal sebagai Khilafah. Kedua, 

ISIS dan Al-Qaeda menganggap bahwa garis perbatasan yang memisahkan 

negara-negara muslim saat ini adalah warisan penjajah. Oleh karena itu tidak ada 

alasan untuk mempertahankanya.  ISIS dan Al-Qaeda menganggap bahwa 

masyarakat ideal adalah ketika berada dalam institusi negara Khilafah. 

Dengan pandangan yang demikian maka diketahui bahwa, ISIS dan Al-

Qaeda menolak tatanan dunia saat ini. Di samping itu, keduanya juga memberikan 

alternatif mengenai bagaimana sebuah tatanan dunia harus dibentuk sesuai dengan 

landasan Islam. Konsep Khilafah dianggap menjadi bentuk ideal yang harus 

dipraktekan oleh masyarakat Islam, dalam konsep ini membagi dunia kedalam dua 

kutub yaitu Darul Islam dan Darul Kufur. Dalam membagi dua kutub tersebut, 

baik ISIS dan Al-Qaeda memiliki kepercayaan dasar yang sama yaitu dengan  

Takfiri. Adanya dua pembagian, maka muncul perbedaan dalam memperlakukan 

juga memunculkan perlakuan yang berbeda yang akan dijabarkan dalam  Al-

Wala‟ Wal-Bara‟   

Takfiri 

Baik ISIS maupun Al-Qaeda memegang prinsip takfir dalam menentukan 

kelompok yang dianggap teman dan musuh. Secara definisi Takfir merupakan 

sebuah tindakan vonis terhadap seorang individu atau kelompok muslim untuk 

tidak lagi menjadi pemeluk agama Islam (Alshammari, 2013, p. 33).  Sehingga 

dengan jatuhnya vonis takfir menjadikan seorang individu atau sekelompok orang 

menjadi kafir. Dengan vonis takfir maka membuat pihak yang menerima vonis 
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sebagai orang yang keluar agama (murtadin) dan pidana ini dalam terminologi 

Islam disebut riddah. Sanksi bagi pelaku tindak pidana riddah adalah dibunuh (al-

qatl) (Smith, 2012, p. 184). Hukuman ini didasarkan pada pendapat mayoritas 

ulama yang bersandar pada hadits yang berbunyi; 

“Barangsiapa yang berganti agama (murtad), maka bunuhlah dia” 

(H.R Bukhari) (Smith, 2012, p. 184) 

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa vonis takfir dapat menimbulkan 

konsekuensi berat dalam hukum Islam yaitu hukuman mati. Menimbang beratnya 

konsekuensi melakukan vonis kafir maka ulama-ulama Sunni Islam sangat 

berhati-hati dalam menetapkan kaidah-kaidah pembatal Islam. Oleh karena itu 

beberapa ulama kotemporer seperti Grand Syeikh Al-Azhar dan yang melarang 

vonis kafir terhadap orang yang masih shalat menghadap kiblat (ahlul kiblat) 

(Republika, 2018). Selain itu dalam konferensi ulama-ulama Sunni di Chechnya 

mengeluarkan wahabisme dari Sunni, sebagai upaya melawan ideologi Takfir 

yang kerap digunakan oleh kelompok Salafi radikal (Feldman, 2016). 

Sementara itu, dalam masalah Takfir kelompok Salafi Jihadi mengambil 

langkah yang lebih radikal dari mayoritas umat Islam, terutama dari arus utama 

Sunni. Dimana konsep takfiri sudah menjadi ideologi dasar pergerakan setiap 

kelompok Salafi Jihadi (Teplesky, 2016, p. 43). Takfiri juga digunakan sebagai 

deologi dasar baik oleh ISIS maupun Al-Qaeda. Meskipun begitu, dalam 

perkembanganya terjadi kontestasi mengenai makna Takfiri diantara ISIS dan Al-

Qaeda. Kontestasi mengenai takfiri dimulai pada tahun 2014, Al-Qaeda dibawah 

pimpinan Ayman Al-Zawahiri memutuskan hubungan dengan ISIS. Pemutusan 

hubungan ini salah satunya disebabkan Dalam hal ini ISIS mengambil sikap yang 

lebih keras dalam melakukan vonis kafir dibanding Al-Qaeda (Sherlock, 2014). 



 31 

Sikap ISIS yang lebih keras dibanding Al-Qaeda disebabkan karena terdapat 

perbedaan prinsip takfiri yang dianut. Adapun prinsip dalam takfir terbagi menjadi 

dua yaitu Takfir Am (Mutlaq) dan Takfir Al-Mu‟ayyan (Stewart, 2017). 

Al-Wala‘ Wal-Bara‘ 

 

Disamping Takfiri, ISIS dan Al-Qaeda juga menggunakan prinsip Al-

Wala‟ Wal-Bara‟ dalam memperlakukan teman dan musuh. Al-Wala‟ Wal-Bara‟ 

Prinsip ini secara umum terdapat dalam kepercayaan Islam Sunni. Meskipun 

begitu konsep ini lebih dekat dengan sekte Salafi, mulai digunakan oleh 

Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengidentifikasi antara pengikut Salafi dan 

non-Salafi. Konsep ini kemudian digunakan sebagai salah satu kepercayaan dasar 

Salafi Jihadi. Secara definisi Al-Wala‟ Wal-Bara‟  (loyalitas dan berlepas diri) 

merupakan sebuah konsep yang terdiri dari dua gabungan kata yaitu Al-Wala‟ dan 

Wal-Bara‟. Al-Wala‟ dilandaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 55, merujuk 

pada tindakan loyal seorang muslim baik berupa kepercayaan, tindakan dan 

perkataan yang mendukung terhadap tuhan, nabinya dan seluruh orang-orang 

beriman (muslim) (Ali, 2012, p. 67).  S 

Sementara itu Wal-Bara‟ dilandaskan pada Quran Al-Mumtahanah ayat 6. 

Hal ini merujuk pada tindakan untuk menjauhkan diri atau berlepas diri dari 

pihak-pihak yang menentang atau memusuhi tuhan, nabinya dan orang-orang 

beriman (muslim) (Ali, 2012, p. 67).. Selain itu sikap dalam Wal-Bara‟ juga 

ditindaklanjuti dengan sikap benci dan bermusuhan terhadap pihak-pihak yang 

dianggap sebagai musuh. 
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Kelompok Salafi Jihadi termasuk ISIS dan Al-Qaeda juga menjadikan 

konsep Al-Wara‟ Wal-Bara‟ sebagai salah satu kepercayaan dasar dalam 

pergerakan organisasi. ISIS dan Al-Qaeda juga menganggap bahwa perlunya 

mengimplementasikan konsep Al-Wala Wal-Bara namun keduanya memiliki 

perbedaan dalam cara melakukanya (Arosoaie, 2015, p. 32). Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, konsep ini memungkinkan sebuah aktor untuk 

mengidentifikasi kelompok in-group (comrade) dan out-group (enemy).  Oleh 

karena itu terdapat perbedaan cara yang ditempuh bagi kelompok in-group dan 

out-group.  

Dari adanya penjabaran diatas dapat diketahui bahwa ISIS dan Al-Qaeda 

memiliki common fate dalam memandang sistem dunia. Keduanya juga memiliki 

kepercayaan dasar yang sama yang digunakan sebagai prinsip penunjang dalam 

pembagian konsep tersebut.  

3. Homogeneity 

Homogeneity adalah adanya perbedaan dalam menerjemahkan persamaan 

yang terjadi dalam komponen common fate. Dalam pembahasan sebelumnya 

diketahui bahwa ISIS dan Al-Qaeda memiliki common fate yang sama yaitu 

percaya pada pendirian Khilafah serta penggunaan prinsip Takfiri dan Al-Wala‟ 

Wal-Bara‟. Namun ISIS dan Al-Qaeda memiliki perbedaan dalam menerjemahkan 

ketiga hal tersebut. Hal inilah yang disebut dengan homogeneity. Dengan 

demikian dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai perbedaan tiga hal tersebut 

yaitu  Takfiri , Al-Wala‟ Wal-Bara‟ dan Strategi Pendirian Khilafah. 
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Takfir : Takfir Am (Mutlaq) vs Takfir Al-Mu‘ayyan 

 

ISIS dan Al-Qaeda menggunakan prinsip meskipun begitu, keduanya 

memiliki interpretasi takfiri yang berbeda. ISIS berpegang pada prinsip takfir 

muayyan. takfir mu‟ayyan  dipahami sebagai vonis kafir terhadap tindakan 

seorang muslim yang melakukan tindakan kufur tanpa mempedulikan faktor yang 

melatarbelakangi tindakan kufur tersebut. Sehingga setiap tindakan kufur yang 

dilakukan seorang muslim dapat menjadikan individu tersebut menjadi kafir 

(Burki, 2013, p. 242). Sementara itu Al-Qaeda berpegang pada takfir amm 

(mutlaq) Secara umum takfir amm atau mutlaq dipahami sebagai vonis kafir 

terhadap tindakan kufur yang dilakukan oleh seorang muslim. Meskipun begitu 

tindakan kufur tersebut belum tentu menjerumuskan seorang muslim menjadi 

kafir. Hal ini disebabkan terdapat berbagai alasan yang mendorong seorang 

individu tersebut melakukan hal tersebut, yang tidak diketahui semua orang. 

Adapun alasan-alasan tersebut semisal ketidaktahuan atau kebodohan, karena 

kesalahan dan dipaksa. Oleh karena itu perlu adanya pendalaman sebelum 

melakukan vonis (IPAC, 2014, p. 06). 

Dalam hal ini ISIS dengan takfiri mu‟ayyan akan menganggap semua 

pihak yang mendukung atau terafiliasi dengan institusi negara sebagai kafir. 

Sehingga personel pendukung pemerintah yang dianggap anshorut thogut seperti 

polisi, tentara, pejabat sebagai kafir dan halal diperangi (IPAC, 2014, p. 06). 

Sementara itu Al-Qaeda dengan takfir amm menganggap bahwa tidak semua 

personel dalam komponen negara seperti polisi, tentara, pejabat sebagai kafir. Hal 

ini disebabkan kepercayaan bahwa terdapat banyak kemungkinan para personel 

tersebut masuk dalam institusi yang dianggap kufur atau pendukung thogut. 
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Alasan kebodohan atau ketidaktahuan, kesalahan atau dipaksa masih menjadi 

pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis kafir terhadap personel yang bergabung 

dalam institusi pendukung thogut. 

Objek Takfir 

 

Ideologi Takfiri dijadikan sebagai sebuah alat legitimasi bagi ISIS dan Al-

Qaeda untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap 

sebagai musuh. Meskipun begitu terdapat perbedaan interpretasi takfir diantara 

ISIS dan Al-Qaeda. Sehingga hal ini menimbulkan munculnya perbedaan 

mengenai siapa yang dimaksud dengan musuh. Christina Hartman menjabarkan 

perbedaan pembagian musuh berdasarkan interpretasi takfir antara ISIS dan Al-

Qaeda. ISIS menggunakan ideologi takfiri untuk menjustifikasi permusuhan 

terhadap empat entitas Islam Sunni, adapun empat entitas tersebut adalah; a.) 

Penguasa negara muslim yang tidak menerapkan syariah Islam; b.) Partai Islam 

yang mengikuti pemilihan umum dalam sistem demokrasi; c.) Pemberontak 

muslim yang melawan otoritas ISIS; d.) Kelompok atau organisasi jihad lain yang 

datang untuk membela muslim yang sudah di vonis kafir oleh ISIS (Hartman, 

2017, p. 220). Dalam menyikapi sikap takfiri ISIS ini, Al-Qaeda memiliki 

persamaan, perbedaan sekaligus kritik. Adapun hal tersebut dijabarkan sebagai 

berikut; 

a. Dalam poin pertama dan kedua,  terdapat kesamaan pendapat diantara 

ISIS dan Al-Qaeda mengenai takfir yaitu  pertama takfir terhadap 

penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Islam. kedua, takfir 

terhadap politisi Islam dan pengamal demokrasi. Dalam menyikapi dua 

hal tersebut,  ISIS dan Al-Qaeda, keduanya setuju bahwa takfir dapat 
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diterapkan kepada penguasa muslim yang tidak menerapkan hukum 

Islam. Hal ini disebabkan kepercayaan bahwa Islam merupakan sebuah 

sistem yang tidak hanya mengatur kehidupan pribadi penganutnya, 

melainkan juga mengatur persoalan politik dan masyarakat secara 

keseluruhan (niẓām al-hayāt). Sehingga menerapkan aspek dari luar 

Islam semisal dalam bidang hukum dan politik dapat dikategorikan 

sebagai pelaku syirik akbar.  

Hal ini disebabkan upaya tersebut berusaha menyaingi keberadaan hal 

yang telah diatur oleh tuhan semisal hukum syariat Islam. Adapun ISIS 

dan Al-Qaeda percaya bahwa diperbolehkan untuk memerangi atau 

jihad melawan pelaku syirik akbar. Meskipun begitu terdapat perbedaan 

antara ISIS dan Al-Qaeda dalam menerapkan jihad, yaitu pertama, 

sesuai dengan konsep takfiri yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

ISIS memerangi semua personel pendukung pemerintah yang dianggap 

thogut. Sementara Al-Qaeda menolak melakukan hal tersebut. ISIS 

memerangi pemerintah muslim yang murtad, sementara Al-Qaeda 

memerangi musuh jauh baru memerangi pemerintah yang murtad. 

b. Dalam poin ketiga dan keempat terdapat perbedaan pendapat mendasar 

diantara ISIS dan Al-Qaeda. Adapun poin ketiga takfir terhadap 

pemberontak dan kaum munafik. Sementara poin keempat takfir 

terhadap kelompok jihad termasuk terhadap kelompok Salafi Jihadi 

lain. Hal   mengenai  takfir terhadap pemberontak dan kaum munafik. 

Jenis takfir ini digunakan ISIS untuk melegitimasi kekerasan terhadap 

kelompok Sunni. Selama ini  kelompok Sunni di wilayah yang dikuasai 
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ISIS dianggap sebagai bagian in-group sehingga menjadi target utama 

rekrutmen dan diklaim sebagai populasi yang dilindungi (Carter, 2014) 

(Dearden, 2017). Meskipun begitu, ISIS percaya bahwa terdapat 

kondisi yang dapat mengeluarkan kelompok Sunni dari Islam, hal 

tersebut adalah menjadi pemberontak dan kaum munafik. 

Vonis takfir terhadap kelompok pemberontak dan kaum munafik 

diambil ISIS dari sebuah narasi yang diklaim berasal dari nabi 

Muhammad. Narasi tersebut mengklaim bahwa nabi dikirim dengan 

membawa empat pedang, yang masing-masing pedang ditujukan pada 

musuh berikut; a.) pertama digunakan untuk memerangi penganut 

politeisme (musyirikin); b.) kedua untuk memerangi kaum Nasrani dan 

Yahudi (ahlul Kitab); c.) ketiga untuk memerangi kaum munafik 

(munafiqun); dan d.) keempat memerangi pemberontak (bughat) 

(Hartman, 2017, p. 224).  

Sikap resmi ISIS mengenai vonis takfir terhadap pelaku 

pemberontakan telah jelas dalam dokumen bahasa Arab yang telah 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang dikutip dari tulisan Christina 

Hartman berjudul “The Islamic State is a True Imamah” halaman 27.  

“The Islamic State - on account of what Allah has 

blessed it with of victory, consolidation and establishing the 

religion - is regarded as an unquestionable imamah. As such, 

anyone who rebels against its authority inside its territory is 

considered a renegade, and it is permissible to fight him after 

establishing the hujjah against him (i.e. clarifying his error to 

him with proof” (Hartman, 2017, p. 224). 

 

Dalam kutipan tersebut secara gamblang ISIS mengklaim diri 

sebagai “unquestionable imamah” kepemimpinan (imamah) yang tidak 
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perlu dipertanyakan kembali mengenai keabsahanya secara syar‟i 

(hukum Islam). Sehingga siapapun yang melakukan pemberontakan 

dalam wilayah ISIS maka keluar dari Islam (murtad). Konsekuensi 

yang diterima adalah diperbolehkan memerangi pihak tersebut dengan 

syarat telah menjelaskan kesalahan dengan menunjukan bukti (bahwa 

pemberontakan tersebut adalah hal yang salah).  

Takfir yang dilakukan oleh ISIS terhadap dua kelompok ini 

dikritik keras oleh Al-Qaeda. Al-Qaeda membandingkan sikap takfir 

yang dipegang oleh ISIS dengan generasi awal Khawarij. Bahkan Al-

Qaeda berangagapan bahwa ISIS lebih buruk dari khawarij generasi 

awal (Hartman, 2017, p. 230).  Lebih lanjut Ayman Al-Zawahiri selaku 

pemimpin Al-Qaeda mengkritik 

“These people [i.e. the Khawarij] used to claim that 

they were upon the methodology of Ahlus Sunnah wal 

Jama'ah and that they do not make Takfeer for sins, just like 

the claims of Baghdadi's group who are claiming that they are 

upon the methodology of Ahlus Sunnah. However they make 

Takfeer on the people by fabricating and by lying and for 

actions which are not Kufr, rather even for acts of obedience 

and for adherence to the Book and to the Sunnah” (Hartman, 

2017) 

 

Dalam kutipan tersebut diketahui bahwa Ayman Al-Zawahiri 

menyerang ISIS sebagai kelompok yang bukan termasuk golongan 

Ahluls Sunnah wal Jamaah (Sunni). Selain itu Ayman mengkritik sikap 

ISIS yang mengkafirkan orang yang sebenarnya melakukan tindakan 

yang tidak menyebabkan kekafiran (kufr).  
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Al-Wala‘ Wal-Bara‘ 

Baik ISIS dan Al-Qaeda mempraktikan prinsip Al-Wala‟ Wal-Bara‟, 

namun memiliki perbedaan dalam menerjemahkan prinsip ini. Dalam Al-Wala‟, 

ISIS dan Al-Qaeda memiliki sikap yang sama, yaitu memberi dukungan, 

kecintaan dan loyalitas. Meskipun begitu terdapat perbedaan teknis di lapangan, 

dimana ISIS memberi perlindungan dalam bidang keamanan terhadap kelompok 

yang dianggap sebagai “Ummah”, hal ini penting karena ISIS memiliki wilayah 

kekuasan (territorial). Sementara itu, Al-Qaeda yang tidak memiliki wilayah 

kekuasaan (territorial)  negara, namun hal ini tidak menghalangi Al-Qaeda 

bertindak melindungi Ummah. Perlindungan tersebut diberikan dengan cara 

melindungi muslim secara global dan bekerjasama dengan sekutu-sekutu seperti 

Taliban di Pakistan.  Cara Al-Qaeda menunjukan rasa cinta atau loyalitas terhadap 

ummah dimanifestasikan dalam bentuk ancaman dan serangan. Dimana dengan 

cara memberikan ancaman terhadap pihak yang dianggap memusuhi ummah 

seperti terhadap Myanmar dalam kasus Rohingya (Reuters, 2017). 

Al-Wala‟ loyalitas atau kecintaan terhadap tuhan, nabi dan ummah juga 

memiliki konsekuensi, dimana pihak yang memusuhi agama harus dimusuhi dan 

dibenci. Hal ini lah yang mendorong konsep Wal-Bara‟. Dalam praktiknya, ISIS 

dan Al-Qaeda setuju untuk melakukan permusuhan terhadap pihak yang dianggap 

sebagai musuh. Namun keduanya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan 

permusuhan tersebut. Bagi ISIS, tindakan apapun termasuk melakukan aksi kejam 

dan brutal terhadap pihak yang dianggap musuh termasuk terhadap kelompok 

Sunni yang  dianggap kafir. Selain itu ISIS juga bersikap keras melakukan W al-

Bara‟ terhadap penganut Islam Syiah yang berada di wilayah sekitar ISIS.  Sikap 
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keras ISIS ini bersumber pada pemikiran Abu Musab Al-Zarqawi yang 

berlandaskan dua hal yaitu; pertama adalah pendapat-pendapat ulama klasik 

seperti Ibn Taimiyyah yang menganggap Syiah sebagai kelompok bukan dari 

Islam. kedua, argumen sejarah, yang menunjukan bahwa Dinasti Safavid 

merupakan pisau yang menusuk umat Islam dari belakang dan menunjukan 

pengkhianatan Syiah terhadap kaum Sunni ketika invasi Mongol atas Baghdad 

tahun 1258 (Arosoaie, 2015, p. 35). Dengan dua argumen diatas, membuat ISIS 

memandang Syiah sebagai musuh  Islam yang bahkan lebih buruk dari Amerikat 

Serikat (Arosoaie, 2015, p. 35). Menggunakan Wal-Bara‟ terhadap Syiah juga 

menjustifikasi aksi-aksi kejam yang dilakukan oleh ISIS, semisal pemenggalan 

dan penyerangan masjid Syiah.  

Sementara itu, Al-Qaeda memandang Syiah juga sebagai musuh. Tidak 

hanya Syiah termasuk pemerintahan muslim yang telah murtad. Meskipun begitu, 

cara Al-Qaeda  dalam melaksanakan Al-Wala‟ Wal-Bara‟ dilandasi dengan 

prinsip “Winning the hearts and minds of Muslims”. Prinsip dimana 

mempertimbangkan faktor dukungan atau simpati dari umat Islam (Sunni) 

terhadap organisasi. Bahkan Al-Qaeda memandang dukungan dari umat Islam 

merupakan salah satu faktor penting. Sehingga aksi menyerang Syiah dianggap 

sebagai tindakan yang bukan prioritas. Hal tersebut dilandasi pada munculnya rasa 

tidak simpati dari kalangan Sunni mengenai serangan terhadap Syiah. Sehingga 

apabila hal tersebut tetap dilakukan maka akan mereduksi dukungan atau 

legitimasi terhadap Al-Qaeda. Oleh karena itu dalam menjalankan Wal-Bara‟, Al-

Qaeda menimbang dengan prinsip “winning the hears and minds of muslims”. 

Sementara itu, ISIS berusaha menarik dukungan dan mendapatkan legitimasi 
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dengan memanfaatkan narasi akhir zaman yang ada dalam Islam. Hal-hal tersebut 

seperti klaim pemimpin ISIS yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai keturunan 

nabi Muhammad. Dalam hal ini ISIS membangun narasi bahwa Al-Baghdadi 

sebagai sosok yang disebut Imam Mahdi. Selain itu pemilihan nama majalah 

resmi ISIS yaitu Dabiq bukan merupakan hal yang tidak disengaja. Melainkan 

tentu diniatkan untuk membangun narasi bahwa ISIS merupakan pasukan akhir 

zaman yang akan berperang di kota Dabiq (terletak di perbatasan Suriah-Turki). 

Kota dabiq disebut dalam sebuah hadits sebagai tempat peperangan akhir zaman.  

Strategi Dalam Mendirikan Khilafah 

ISIS dan Al-Qaeda memiliki tujuan yang yaitu mendirikan Khilafah atau 

Darul Islam. Meskipun begitu memiliki cara yang berbeda dalam merealisasikan 

tujuan tersebut. Paul Kamolnick menjelaskan mengenai perbedaan metode 

pendirian khilafah antara ISIS dan Al-Qaeda. Metode Al-Qaeda, Pertama 

menyingkirkan Amerika Serikat dan sekutu Barat dari dunia Arab Muslim. 

Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan serangan secara militer 

terhadap basis Amerika Serikat di Timur Tengah. Kedua, setelah mampu 

menyingkirkan Amerika Serikat, maka selanjutnya adalah dengan menggulingkan 

rezim muslim yang dianggap telah murtad (apostate) pro Barat.  

Tindakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan 

pemerintahan Sunni ortodoks yang juga menerapkan interpretasi keras dalam 

hukum Islam. Ketiga, mempersatukan negara-negara Islam dalam sebuah negara 

transnasional Khilafah. Negara ini menjadi basis Al-Qaeda untuk melakukan 

Jihad ofensif melawan negara-negara non-Islam (darul kufur). Sehingga dalam ini 
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telah dimulai fase penerapan tatanan dunia berdasarkan kepercayaan mereka. 

Keempat, melakukan jihad ofensif yang ditujukan untuk melawan darul kufur, 

sampai bentuk kepercayaan lain hilang dari muka bumi. Dengan dipeluknya 

agama Islam secara universal, maka Al-Qaeda percaya bahwa dunia akan 

mencapai perdamaian dan keadilan serta kedaulatan Allah (al-hakimiyya) 

ditegakan sepenuhnya (Kamolnick, 2017, pp. 131-32).  

Di saat Al-Qaeda menekankan pada pentingnya melakukan perlawanan 

terhadap Amerika Serikat sebelum menegakan Khilafah. Justru ISIS 

menggunakan metode yang berbeda. ISIS percaya bahwa Khilafah harus 

ditegakan secepatnya. Dalam konteks ini, ISIS memandang terdapat 5 tahan yang 

harus dilakukan dalam mengembalikan Khilafah (Kamolnick, 2017, pp. 143-44).  

1. Berpindah tempat ke lokasi yang ideal (Hijrah); 

2. Melakukan pelatihan serta perekrutan anggota baru organisasi. Hal ini 

ditujukan sebagai persiapan pasukan (Jama‟ah); 

3. Menggunakan strategi serangan yang ditujukan untuk menggangu dan 

menerror sebuah negara, hal ini ditujukan untuk menyingkirkan 

otoritas nation-state yang berkuasa (Nikayah) , untuk menciptakan 

kondisi yang kacau di negara tersebut (Tawahhush); 

4. Mengendalikan wilayah, penduduk, sumber daya dan membuat 

struktur alternative sementara negara Islam (Tamkin); 

5. Setelah semua dilakukan barulah mendeklarasikan negara Khilafah, 

dan memperluas wilayah; 
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Adapun kelima tahap ini telah dilakukan oleh ISIS, dimana diawali dengan 

melakukan tahap pertama, kedua dan ketiga di Irak dan Suriah. Kemudian 

dilanjutkan tahap empat dan lima berupa deklarasi Khilafah. Dari poin ini dapat 

dipahami perbedaan ISIS dan Al-Qaeda dalam memandang pendirian Khilafah.  

Far Enemy dan Near Enemy 

Dalam pembahasan Takfir dan Al-Wala‟ Wal-Bara‟ diketahui bahwa 

terdapat perbedaan interpetasi ideologi antara ISIS dan Al-Qaeda. Perbedaan 

interpretasi tersebut juga mendorong perbedaan strategi perang yang digunakan di 

lapangan. Termasuk hal mendasar yaitu dalam menentukan musuh yang dijadikan 

prioritas serangan atau objek perang. Dalam kaitanya dengan prioritas serangan 

kelompok Salafi Jihadi, Fawas Gerges mempopulerkan istilah “far enemy” dan 

“near enemy”. Kedua istilah ini merujuk pada letak geografis pihak musuh, yaitu 

jauh dan dekat. Sehingga far enemy merupakan musuh yang terletak di lokasi 

yang jauh dari basis kelompok Salafi Jihadi, baik ISIS maupun Al-Qaeda. 

Sementara itu near enemy merupakan letak musuh yang berada dekat dengan 

basis atau wilayah yang dikendalikan oleh kelompok Salafi Jihadi, baik ISIS 

maupun Al-Qaeda. 

Hal lain adalah perbedaan aktor-aktor termasuk dalam far enemy dan near 

enemy. Aktor-aktor dalam far enemy mencakup negara-negara Barat terutama 

Amerika Serikat, Israel dan sekutu. Sementara itu, near enemy meliputi muslim 

Syiah,  negara-negara muslim Sunni yang dianggap keluar Islam. Baik ISIS 

maupun Al-Qaeda memandang pentingnya melakukan perlawanan terhadap far 
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enemy dan near enemy. Meskipun begitu terdapat perbedaan antara ISIS dan Al-

Qaeda mengenai prioritas musuh yang dituju.  

 Perbedaan pertama, ISIS memandang bahwa near enemy merupakan 

prioritas utama yang perlu diserang. Hal ini didasarkan pada pemikiran salah satu 

tokoh teolog ISIS yaitu Al-Maqdisi, dalam hal ini menganggap bahwa 

pemerintahan negara muslim yang dianggap murtad lebih buruk dan berbahaya 

dibanding kafir asli seperti Yahudi di Israel. Kepercayaan ini di dukung landasan 

teologis dari Quran 9: 123 yang berbunyi; 

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang 

di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan 

daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertakwa.” 

Dalam ayat tersebut disebutkan memerangi orang-orang kafir yang berada 

di sekitar, pandangan ISIS dapat dirujuk pada negara-negara Muslim yang 

dianggap keluar Islam. Prinsip permusuhan terhadap near enemy dimanifestasikan 

dalam bentuk deklarasi perang terhadap negara-negara mayoritas muslim di 

Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Hal 

tersebut dilanjutkan dengan permusuhan terbuka terhadap negara-negara tersebut. 

Meskipun begitu penerapan permusuhan terhadap near enemynear enemy berbeda 

bersifat fleksibel tergantung dengan lokasi basis ISIS. Hal ini disebabkan karena 

terdapat banyak lokasi kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang berada di luar 

Timur Tengah (Lokasi kelompok afiliasi ISIS dapat dilihat pada gambar 2.1). 

Dengan banyaknya kelompok afiliasi ISIS maka target near enemynear enemy 

menjadi beragam, tergantung dengan lokasi geografis.  



 44 

Dalam pandangan ISIS, far enemy juga dapat berubah menjadi near 

enemynear enemy. Hal tersebut dengan syarat bahwa kehadiran far enemyfar 

enemy berdekatan dengan wilayah kekuasaan ISIS. Selain itu, dalam 

perkembanganya, ISIS juga melakukan modifikasi atas prioritas musuh yang 

menjadi target serangan. Far enemyFar enemy yang sebelumnya bukan menjadi 

target utama, dijadikan juga sebagai target utama. Hal ini disebabkan karena 

kondisi ISIS yang mengalami kemunduran. Pada tahun 2016, ISIS menyerukan 

serangan “lone wolf” terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Eropa 

(Withnall, 2016). Seruan untuk menyerang musuh-musuh jarak jauh juga 

diperkuat kembali di tahun 2017 (O'brien, 2017). Hal ini yang menyebabkan 

terjadinya serangan “lone wolves” di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. 
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Gambar 2.1 Lokasi Kelompok Afiliasi ISIS di dunia 

Sumber : (The Independent, 2016) 

 

Sementara itu, Al-Qaeda memiliki pandangan yang berbeda dengan ISIS 

mengenai prioritas musuh yang menjadi target serangan. Dalam hal ini Al-Qaeda 

fokus pada far enemyfar enemy, yaitu Amerika Serikat dan sekutu negara-negara 

Barat. Hal ini dilandasi pada pemikiran Osama bin Laden yang memberikan 

seruan untuk memprioritaskan serangan terhadap far enemyfar enemy, terutama 

Amerika Serikat (Gerges, 2005, p. 120). Prioritas terhadap far enemyfar enemy 

dilandasi pada pemikiran bahwa jika berhasil melemahkan far enemyfar enemy, 

maka hal tersebut akan membuat berhentinya dukungan terhadap pemerintahan 

lokal muslim. Berhentinya dukungan terhadap pemerintahan lokal muslim akan 

memudahkan Al-Qaeda menggulingkan pemerintahan di negara-negara tersebut 
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(Hartman, 2017, p. 226). Prioritas permusuhan terhadap far enemyfar enemy 

masih dijadikan landasan oleh Al-Qaeda. Komitmen tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Ayman Al-Zawahiri ; 

“The purpose of targeting America is to exhaust her and bleed her to 

death, so that it meets the fate of the former Soviet Union and 

collapses under its own weight as a result of its military, human, and 

financial losses. Consequently, its grip on our lands will weaken and 

its allies will begin to fall one after another” (Hartman, 2017, p. 

226). 

 Dalam peryataan diatas jelas bahwa Al-Qaeda menjadikan far 

enemyfar enemy sebagai musuh prioritas sebelum menargetkan rezim-rezim lokal. 

Dengan demikian hal ini menjadi pembeda dengan ISIS yang lebih menekankan 

diri untuk menyerang kelompok-kelompok near enemynear enemy. 

Dengan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan 

dalam common fate serta terjadinya perbedaan dalam menerjemahkan common 

fate menjadi homogeneity. Dua hal tersebut merupakan komponen yang cocok 

terjadi alam interaksi ISIS dan Al-Qaeda. Sementara itu tidak adanya self-

restrainst interpendence juga terjadi dalam interaksi antara ISIS dan Al-Qaeeda. 

Dengan adanya persamaan dan juga adanya ketidaksamaan maka hal ini 

menunjukan bahwa interaksi keduanya masuk kedalam anarki Lockean yang juga 

berarti adanya rivalitas. 
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2.2 Salafi Jihadi Sebagai Agen 

 

Agen dalam perspektif konstruktivisme merupakan aktor-aktor yang 

menjadikan sebuah struktur sebagai acuan dalam bertingkah laku. Dalam 

penelitian ini, agen yang dimaksud adalah kelompok Salafi Jihadi di Indonesia. 

Secara garis besar, Salafi Jihadi bukan merupakan sebuah aktor tunggal, 

melainkan sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, terdapat lebih dari satu aktor 

yang terafiliasi dengan Salafi Jihadi. Pada pembahasan ini diulas mengenai aktor-

aktor Salafi Jihadi di Indonesia. 

2.2.1 Kelompok-kelompok Salafi Jihadi di Indonesia 

Menurut Irjen Petrus R. Golose dalam seminar bertema “Cara Terbaik 

Menangani Terorisme” yang diadakan oleh Mahasiswa Program Doktoral 

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), menjabarkan mengenai kelompok-

kelompok teroris di Indonesia. Adapun kelompok-kelompok teroris tersebut 

adalah Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshorud Daulah (JAD), Jamaah Anshorut 

Tauhid (JAT), Jamaah Anshoruy Syariah (JAS), Mujahidin Indonesia Barat 

(MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshorut Khilafah (JAK). 

(Santoso, 2018).  

 Meskipun begitu menurut Suhardi Alius, Ketua BNPT (Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme) menyebut terdapat lima organisasi teroris aktif di 

Indonesia yaitu JI, JAT, JAS, JAD, MIT (Kumparan, 2018). Sementara itu 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merilis daftar organisasi teroris dalam laporan 

berjudul  ―Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris 2018 (DTTOT)”. 

Laporan tersebut menetapkan 6 organisasi sebagai terduga teroris, yaitu JI, Al-

Haramain Foundation Indonesia / Yayasan Al Manahil Indonesia, JAT, Hilal 
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Ahmar Society Indonesia / Hasi Alias Yayasan Hilal Ahmar Alias Indonesia Hilal 

Ahmar Society For Syria, MIT, JAD (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

2018, pp. 89-90). Di samping kelompok-kelompok besar, juga terdapat kelompok 

kecil seperti Al-Hawariyyun (Rappler, 2017). 

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

kelompok teroris di Indonesia yang aktif dalam periode 2013-2017 (sekarang) 

yaitu JI, JAD, JAT, MIT, MIB, JAK, Al-Hawariyyun. Sementara itu juga terdapat 

organ kelompok teroris seperti Al-Haramain Foundation Indonesia, Hilal Ahmar 

Society Indonesia. Secara ideologi, kelompok-kelompok yang disebut sebagai 

kelompok teroris atau Islam radikal berasal dari satu organisasi yaitu JI yang 

merupakan Salafi Jihadi (Jones, 2014, pp. 63-5). 
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Tabel 2.1 Kelompok-kelompok Salafi Jihadi di Indonesia 

NO. Nama 

Kelompok/Individual 

Tahun 

Pendirian 

Pendiri Afiliasi Keterangan 

1.  Jamaah Islamiyah (JI) 

- H

ilal Ahmar Society 

Indonesia 

- A

l-Haramain 

Foundation 

Indonesia 

1 Januari 1993 Abdullah 

Sungkar & 

Abu Bakar 

Basyir 

 Pecahan Negara 

Islam Indonesia 

(NII) 

2.  Forum Aktivis Syariat Islam 

(FAKSI) 

2013 M. Fachry   

3.  Jamaah Anshorut Daulah 

(JAD) 

2015 Aman 

Abdurahman 

  

4.  Jamaah Anshorut Tauhid 

(JAT) 

Pecahan MMI, dipimpin Abu 

Bakar Basyir  

September 

2008 

Abu Bakar 

Basyir 

  

5.  Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI) 

Pecahan/terinspirasi dari 

Jamaah Islamiyah 

5 Agustus 

2000 

Abu Bakar 

Basyir 

  

6.  Majelis Mujahidin Indonesia 

Timur (MIT) 
 Santoso alias 

Abu Wardah 

  

7.  Jamaah Anshorus Syariah 

(JAS) 

Pecahan JAT  

18 Juli 2014 

  

Mantan 

Anggota JAT 

  

8.  Mujahidin Indonesia Barat 

(MIB) 

Kepanjangan NII 

 Abu Roban   

9.  Khatibul Iman/ Jemaah 

Ansharut Khilafah (JAK) 
    

10.  Al-Hawariyun  Abu Nusaibah   

11.  Negara Islam Indonesia     

12.  Khilafatul Muslimin     

13.  Ring Banten     

14.  Pendukung dan Pembela 

Daulah Islam 
    

15.  Jemaah Ansauri Daulah     

16.  Ma'had Ansyarullah     

17.  Laskar Dinullah     

18.  Gerakan Tauhid Lamongan     

19.  Halawi Makmun Grup     

20.  Ansharul Khilafah Jawa 

Timur 
    

21.  IS Aceh     

22.  Ikhwan Muahid Indonesi fil 

Jazirah al-Muluk 
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2.3 Analisis Masuknya Struktur Rivalitas Pada Agen Salafi Jihadi Di 

Indonesia 

 

 Penerimaan nilai “Rivalitas” oleh agen Salafi Jihadi di Indonesia tidak 

terjadi secara tiba-tiba. Namun merupakan sebuah proses “descending” dari 

struktur terhadap agen. Dalam hal ini terdapat tiga hal proses yang dapat 

menjelaskan tentang bagaimana nilai rivalitas dari struktur dapat masuk ke dalam 

agen.  

Norms Emergence 

Tahap pertama adalah proses kemunculan nilai atau norma. Pada tahap ini 

terdapat dua hal penting yang mendorong munculnya norma, Pertama; norms 

entreupeneur, yaitu  pencetus atau pihak yang mendorong terciptanya sebuah 

standar baru mengenai kepatutan norma (logic of apropriatness). Adapun para 

norms entreupeneurdapat membentuk norma barudengan dua cara; a.) membentuk 

norma baru dengan membenturkan pada standar norma sebelumnya (status-quo 

norms) (Sikkink, 1998, p. 897). b.) Selain itu Norms entreupener melakukan 

kajian dan merespon pada suatu isu atau dapat menciptakan isu melalui 

pembentukan narasi atau “framing”. Adapun aktor yang dapat mendorong atau 

mencetus terciptanya norma adalah individu. Namun pada era yang semakin 

berkembang, pihak pencetus tidak hanya dalam individu namun dapat termasuk 

organisasi atau sebuah kelompok. Kategorisasi hal tersebut dapat terpenuhi 

selama terdapat upaya untuk mencipatakan sebuah standar mengenai kepatutan 

norma.  (logic of appropriatness) 
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Dalam penelitian ini, pihak yang berperan sebagai norms entreupeneur 

dari nilai atau norma “rivalitas” merupakan ISIS dan Al-Qaeda. Hal ini ditinjau 

dari hal berikut yaitu a.) ISIS berusaha membuat norma atau nilai baru (logic of 

appropriatness), Pada tahun 2013, secara sepihak ISIS mengklaim penyatuan ISI 

dan Al-Nusra (Al-Qaeda di Suriah) menjadi negara Islamic State of Syria and Iraq 

(ISIS), pada 29 Juni 2014 mendeklarasikan sebagai khilafah. Dengan klaim 

penyatuan serta deklarasi sebagai sebuah negara Khilafah, ISIS mencoba 

membuat standar norma baru terkait dengan “logic of apropriatness” mengenai 

kiblat Jihad. Klaim deklarasi ISIS sebagai Khilafah yang wajib dipatuhi oleh 

seluruh umat Islam, terutama Salafi Jihadi di dunia. Hal ini ini berbenturan 

dengan norma sebelumnya, dimana Al-Qaeda merupakan kiblat Jihad bagi Salafi 

Jihadi di dunia, termasuk Al-Baghdadi merupakan mantan pengikut Al-Qaeda 

(cabang Irak). Klaim dan deklarasi oleh ISIS ditolak oleh Al-Qaeda pusat 

pimpinan Ayman Al-Zawahiri, sejak saat itu terjadi rivalitas diantara ISIS dan Al-

Qaeda. Rivalitas di manifestasikan dalam tatanan kepercayaan-kepercayaan  

b.) Munculnya norma atau nilai “rivalitas” kemudian menjadi subjek yang 

dibahas dan dikaji baik oleh ISIS dan Al-Qaeda. Hasil kajian atau bahasan 

dibentuk menjadi narasi, sehingga terjadi “framing” yang muncul dari kedua 

pihak. ISIS membawa narasi hari akhir (Eskatologi) sebagai justifikasi untuk 

keberadaanya, dan melakukan takfir terhadap pihak-pihak yang menolak atau 

melawan, termasuk Al-Qaeda, serta menuntut Al-Qaeda agar mengakui 

kekhilafahan ISIS. Sementara itu, Al-Qaeda membentuk narasi bahwa ISIS 

merupakan kelompok “Khawarij” yang berusaha merusak perjuangan kelompok 

Islam. Sementara itu juga menolak Kekhilafahan yang diklaim oleh ISIS, dimana 
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Al-Qaeda menganggap bentuk negara tersebut tidak sah secara hukum Islam. Oleh 

karena itu, Al-Qaeda juga termasuk kelompok-kelompok cabang menolak 

melakukan sumpah setia terhadap ISIS. Narasi yang dibawa oleh ISIS dan Al-

Qaeda diedarkan menggunakan media-media sosial seperti Twitter, Telegram dan 

media internet lain. Dengan penggunaan media internet sebagai alat penyebaran 

narasi , menyebabkan penyebaran informasi  semakin mudah. Kemudahan ini juga 

memungkingkan masuknya narasi ke Indonesia.  

Kedua, organizational platforms merupakan wadah yang digunakan untuk 

mempromosikan norma baru pada level internasional. Finnemore dan Kathyn 

menjabarkan bahwa alat yang digunakan berupa non-governmental organization 

(NGO) atau gerakan yang jaringan transnasional. Sebelum memasuki tahap kedua, 

terdapat fase kritis (tipping point) dimana apakah norma tersebut didukung oleh 

banyak negara atau ditolak. Dalam studi kasus pada penelitian ini, ISIS dan Al-

Qaeda menggunakan jaringan internasional untuk mempromosikan narasi masing-

masing. Pada konteks Indonesia, narasi ISIS mengenai Al-Qaeda sampai ke 

Indonesia melalui pengaruh organisasi Salafi Jihadi Inggris “Al-Muhajiroun” yang 

dipimpin oleh Omar Bakri dan Anjem Choudary. Jaringan Al-Muhajiroun 

memiliki peran penting dalam menyebarkan narasi ISIS termasuk rivalitas 

terhadap Al-Qaeda.  

Hal tersebut disebabkan terdapat hubungan dengan Salafi Jihadi lokal, 

seperti M. Fachry, pemimpin “Forum Aktivis Syariat Islam” (FAKSI, selanjutnya 

disebut FAKSI), Bahrum Syah (Kemudian menjadi ketua Khatibhah 

Nusantara/Brigade ISIS dari kawasan Nusantara dan Aman Abdurahman 

(Kemudian menjadi ketua JAD). Tiga tokoh diatas merupakan sosok penting 
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dalam penyebaran ideologi dan narasi ISIS diantara kalangan Salafi Jihadi di 

Indonesia. Sementara itu, narasi Al-Qaeda dibawa oleh jaringan Salafi Jihadi yang 

memegang status-quo. Diantaranya adalah JI dengan tokoh-tokoh senior seperti 

Abu Dujana, Zarkasih, Abu Tholut dan organisasi lain adalah MMI dengan tokoh 

utama yaitu Abu Jibriel, dan media ,.  

Norms Cascades 

Norms Cascade merupakan fase setelah sebuah norma diterima atau diakui 

oleh pada level internasional. Selain itu, dalam konteks suatu negara, terdapat 

pengakuan atau penerimaan mengenai norma tersebut. Dalam studi kasus ini 

norma atau nilai rivalitas telah melalui fase tipping point, fase dimana sebuah 

norma diterima atau diakui oleh banyak aktor-aktor. Dalam hal ini diperlihatkan 

dengan pengakuan yang diberikan oleh kelompok-kelompok Salafi Jihadi di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dimana terbagi menjadi dua, yaitu 

kelompok yang menerima narasi ISIS dan kelompok yang mempertahankan 

status-quo dari Al-Qaeda. Kelompok seperti Abu Sayyaf (Filipina), Boko Haram 

dan FAKSI di Indonesia merupakan contoh dari pengakuan tersebut. Sementara 

itu kelompok seperti JI, Al-Shahab, Al-Nusra merupakan contoh dari kelompok 

Salafi Jihadi yang tetap setia dan mengikuti narasi Al-Qaeda.  

Dalam konteks Indonesia, narasi ISIS diterima oleh Salafi Jihadi lokal melalui 

jaringan Al-Mujaiorun yang berbasis di Inggris. Hubungan antara Al-Muhajiroun 

dan Salafi Jihadi lokal di Indonesia telah terjalin cukup lama. Di Indonesia, Al-

Muhajiroun memiliki kedekatan dengan M. Fachry, seorang simpatisan Salafi 

Jihadi di Indonesia. Pada tahun 2010 M. Fachry memulai kampanye 

http://www.arrahmah.com/
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Sharia4Indonesia, gerakan yang di inidiasi oleh pemimpin Al-Muhajiroun yaitu 

Omar Bakri dan Anjem Choudary. Sejak itu, terjadi komunikasi yang intens 

diantara M. Fachry dan Omar Bakri, Anjem Choudary, terutama mengenai 

gerakan Jihad. 

 Pada awalnya M. Fachry dan anggota FAKSI lain menyikapi rivalitas ISIS 

dan Al-Qaeda secara netral (tawaquf). Namun sikap tersebut berubah pada 01 

Oktober 2013, Omar Bakri selaku pimpinan Al-Muhajirun menyatakan baiyah 

terhadap ISIS. Hal ini di ikuti pula oleh anggota-anggota FAKSI termasuk M. 

Fachry.  Omar Bakri berpendapat bahwa ISIS memenuhi syarat untuk 

membangun kekhilafahan, dilandasi dengan terpenuhnya syarat-syarat Khalifah 

pada diri Abu Bakar Al-Baghdadi. Adapun hal-hal tersebut adalah; keturunan 

suku Quraish, memiliki pengetahuan agama yang dalam, dikenal dengan 

keshalehan serta kepiawaian dalam bidang militer. Setelah satu bulan mengambil 

sumpah setia terhadap ISIS, anggota-anggota FAKSI termasuk Aman 

Abdurahman semakin yakin bahwa ISIS bukan sekedar organisasi jihad, 

melainkan merupakan sebuah negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

kuasa ISIS terhadap sebagian wilayah seperti Raqqa, Suriah. Yang mana di daerah 

tersebut telah ditegakan hukum Islam secara ketat. Fachry menciptakan website 

www.al-mustaqbal.net sebagai sarana untuk menyebarkan paham Jihad. Selain itu 

juga berguna sebagai alat untuk mengkampanyekan Sharia4Indonesia dan 

mempromosikan pandangan mengenai takfir muayyan (IPAC, 2014, p. 07).  

 Sementara itu, narasi Al-Qaeda di Indonesia diakui atau dipegang oleh 

jaringan JI dan MMI. Status-quo dipegang oleh karena terdapat ikatan yang kuat 

antara Al-Qaeda dan kedua organisasi. Ikatan tersebut dibentuk melalui 

http://www.al-mustaqbal.net/
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pengalaman langsung yang terjadi diantara keduanya. seperti misalnya tokoh-

tokoh JI yang merupakan veteran perang Afganistan, dimana dalam perang 

tersebut bersentuhan langsung dengan Al-Qaeda. sementara itu, tokoh-tokoh awal 

yang menyebarkan narasi ISIS di Indonesia dianggap sebagai pihak yang belum 

pernah terjun dalam dunia perang, sehingga dianggap tidak mengetahui medan.  

Internalization 

Internalization merupakan fase dimana norma diterima secara luas, dan 

dan dijadikan sebagai standar berperilaku oleh masyarakat (agen). Dalam hal ini 

norma atau nilai merupakan rivalitas antara ISIS dan Al-Qaeda, yang juga dapat 

dilihat dalam narasi yang mengandung nilai yang dikontestasikan. Sementara itu 

agen merupakan Salafi Jihadi di Indonesia.  

Internalisasi norma “rivalitas” ISIS dan Al-Qaeda secara rutin 

dipromosikan oleh tokoh-tokoh Salafi Jihadi lokal di Indonesia. Pada pihak ISIS, 

internalisasi ditunjukan dengan adanya pengambilan sumpah setia (baiyah, 

selanjutnya disebut baiyah). Baiyah dilakukan oleh Aman Abdurahman di penjara 

Nusakambangan pada 30 Juni 2013. Tiga hari kemudian pada 5 juli, beberapa 

narapidana kasus terorisme di Kelapa Dua, Markas Brimob Jakarta Selatan 

mengambil sumpah setia. Baiyah juga dilakukan oleh Iskandar alias Abu 

Qutaibah, anggota FAKSI dari Bima. Sementara itu pada 7 Juli, Fachry 

mengambil baiyah terhadap ISIS Selain itu juga muncul deklarasi baiyah di 

beberapa tempat, yaitu Malang, Solo, Makassar, Mukomuko, Lampung, 

Kalimantan Timur dan tempat lainya. Dengan jumlah dukungan yang meningkat, 

diperkirakan pada bulan Agustus 2014 terdapat 2000 orang yang telah melakukan 
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baiyah terhadap ISIS (IPAC, 2014, p. 16). Adapun penyebaran norma dilakukan 

melalui media-media seperti www.al-mustaqbal.net, dimana secara rutin M. 

Fachry dan Aman Abdurahman menerbitkan tulisan terjemahan yang dikeluarkan 

oleh ISIS. Selain itu juga merilis artikel-artikel yang digunakan untuk menjawab 

para kritikus ISIS, terutama dari pihak pro-Al-Qaeda. Dari beberapa tokoh-tokoh 

tersebut munculah Jihadi seperti JAD, JAS dan MIT. 

Sementara itu, pihak pro-Al-Qaeda melakukan internalisasi dengan 

menggunakan jaringan JI. Dalam penjara, anggota-anggota JI berusaha untuk 

mempertahankan status-quo. Di penjara Cipinang, pemimpin senior JI, mayoritas 

mendukung Al-Qaeda, hal ini tidak terlepas dari peran Abu Dujana dan Zarkasih. 

Sementara itu di penjara Nusakambangan, Toni Togar dan Subur Sugiarto 

memimpin kubu Salafi Jihadi yang pro terhadap Al-Qaeda. Bahkan pemimpin-

pemimpin JI yang tidak berada di luar penjara menetapkan bahwa Abu Bakar 

Basyir telah melanggar hukum Islam karena mengambil baiyah terhadap ISIS. 

Sehingga konsekuensinya tidak di dengar lagi. Dari hal diatas, dapat ditarik garis 

kesimpulan bahwa adanya rivalitas di kalangan Salafi Jihadi di Indonesia, 

merupakan bukti telah adanya internalisasi nilai “rivalitas” dari struktur yang ada. 

Adapun rivalitas yang terjadi di kalangan agen telah menimbulkan adanya 

dampak constitutive dan causal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.  
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