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BAB. III ANALISIS DAMPAK-DAMPAK RIVALITAS ISIS & AL-QAEDA 

TERHADAP GERAKAN SALAFI JIHADI DI INDONESIA 

 

  Pada penelitian ini, dampak-dampak yang muncul merupakan sebuah hasil 

dari penerimaan rivalitas sebagai sebuah pedoman bertingkah laku oleh agen. 

Oleh karena itu penting untuk menjelaskan proses bagaimana rivalitas menjadi 

identitas dari Salafi Jihadi di Indonesia. Oleh karena itu, pada bab ini dibagi 

menjadi tiga sub-bab, Pertama adalah analisis mengenai pengaruh struktur dalam 

membentuk identitas agen. Kedua, adalah analisis pengaruh identitas dalam 

membentuk kepentingan dan ticngkah laku agen. Ketiga, adalah menjelaskan 

mengenai dampak-dampak yang dihasilkan dari penerimaan norma sebagai 

identitas.  

3.1 Analisis Pengaruh Struktur Terhadap Pembentukan Identitas Agen  

Dalam Konstruktivisme, dunia sosial dipandang sebagai sebuah hal yang 

nyata meskipun tidak  mengakui tindakan  hubungan Struktur-Agen, disebutkan 

bahwa bahwa struktur sosial dapat membentuk identitas sosial dari sebuah aktor 

politik (Burchill, , 2005, p. 196). Dengan berlandaskan premis tersebut maka 

diketahui bahwa struktur dapat secara langsung memiliki pengaruh terhadap agen, 

yaitu pengaruh dalam membentuk identitas yang ada pada agen. Meskipun begitu, 

dalam memahami proses pengaruh struktur dalam membentuk identitas agen, 

diperlukan penjelasan sistematis yang bersifat “descending” dimulai dari struktur 

hingga ke agen. Oleh karena itu proses tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; 

Pertama, adanya  interaksi intersubjektif antara ISIS dan Al-Qaeda. Dalam 

interaksi tersebut telah disimpulkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pola 
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interaksi antara ISIS dan Al-Qaeda bersifat rivalitas. Hal ini disebabkan adanya 

persamaan dalam common fate dan homogeneity dan juga perbedaan atau 

ketidakadaan dalam self-restraints dan interdependence. Kedua, dari pembahasan 

sebelumnya diketahui bahwa interaksi intersubjektif antara ISIS dan Al-Qaeda 

dalam ranah kepercayaan Salafi Jihadi menghasilkan bentuk rivalitas dari titik ini 

diketahui rivalitas menjadi sebuah norma integral yang terdiri dari tiga komponen 

tersebut. Pada level ini, hal yang terjadi masih dalam bentuk Norms Entreupeneur.   

Setelah itu, memasuki fase Norms Cascades, dimana corak rivalitas kemudian 

menjadi sebuah norma yang diakui dan diikuti oleh Gerakan Salafi Jihadi di 

dunia. Pada fase ini, gerakan Salafi Jihadi global mengikuti norma rivalitas, 

dilihat dari terbaginya dualisme afiliasi Salafi Jihadi global yaitu ke ISIS atau Al-

Qaeda.  

Selanjutnya adalah Internalization, dimana ada internalisasi norma 

rivalitas terhadap gerakan Salafi Jihadi di berbagai negara termasuk Indonesia. 

Internalisasi menjadi sebuah fase penting ketika norma rivalitas telah di 

aktualisasikan ke dalam perilaku agen. Di Indonesia internalisasi dan aktualisasi  

norma rivalitas dilanggengkan oleh dua kelompok yaitu pro-ISIS dan pro-Al-

Qaeda. Kelompok pro-ISIS dikampanyekan oleh M. Fachry,, Bahrum Syah, dan 

Aman Abdurahman serta penggunaan media seperti www.al-mustaqbal.net. 

Sementara itu, kelompok pro-Al-Qaeda terdiri dari Abu Dujana, Zarkasih, Abu 

Tholut, Abu Jibriel, dan media www.arrahmah.com. Dari dua kubu ini kemudian 

menyebar ke berbagai jaringan Salafi Jihadi di Indonesia. Dari halal tersebut 

diketahui bahwa telah terjadi internalisasi dan aktualisasi norma rivalitas..  

Adapun penerimaan norma rivalitas sebagai identitas imaan menyebabkan adanya, 

http://www.al-mustaqbal.net/
http://www.arrahmah.com/
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distribution of power yaitu mengenai aktualisasi norma rivalitas sebagai identitas 

Salafi Jihadi di Indonesia 

3.2 Analisis Pengaruh Identitas Rivalitas Dalam Mempengaruhi Perilaku 

Agen Salafi Jihadi di Indonesia  

 Dalam pembahasan ini menjelaskan mengenai peran identitas dalam 

membentuk perilaku agen. Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai 

penerimaan norma rivalitas sebagai identitas oleh agen Salafi Jihadi di Indonesia. 

Penerimaan norma tersebut telah membentuk identitas Salafi Jihadi di Indonesia. 

Bagi Konstruktivisme, identitas dapat mempengaruhi arah dari kepentingan dan 

aksi perilaku Agen (Burchill, 2005, p. 197).  Dari penjabaran sebelumnya 

diketahui bahwa norma rivalitas telah diterima oleh agen Salafi Jihadi di 

Indonesia. Rivalitas yang telah menjadi identitas agen memiliki dua makna bagi 

agen. Pertama, yaitu rivalitas sebagai sebuah hal yang membagi dua kutub Salafi 

Jihadi global. Dalam konteks ini, persaingan ISIS dan Al-Qaeda membawa makna 

untuk memilih salah satu pemimpin gerakan Salafi Jihadi di dunia. Pilihan 

terhadap salah satu entitas akan membawa agen untuk bersikap memusuhi 

terhadap entitas lain. Kedua, pilihan pada hal pertama akan membawa pada 

ikutnya agen dalam mengikuti kontestasi dalam tiga komponen yaitu worldview, 

ideologi dan strategi. Dalam konteks Indonesia, identitas rivalitas yang telah 

diterima oleh aktor-aktor Salafi Jihadi dalam level agen membuat adanya 

perpecahan.   

 

 



 60 

Perpecahan Salafi Jihadi di Indonesia 

  Adanya dualisme Kiblat Salafi Jihadi di Indonesia menyebabkan adanya 

perpecahan dalam gerakan Salafi Jihadi di Indonesia.  Sifat daripada dualisme ini 

adalah conflictual. Dimana kondisi conflictual digunakan untuk menunjukan 

eksistensi adanya dualisme Kiblat Salafi Jihadi di Indonesia. Dengan adanya 

dualisme kiblat Salafi Jihadi di Indonesia telah membuat pola gerakan yang 

sebelumnya bersifat. 

Perpecahan juga terjadi dalam 12 kelompok organisasi Salafi Jihadi di 

Indonesia. Perpecahan tersebut secara umum terbagi menjadi dua yaitu kubu ISIS 

dan kubu Al-Qaeda (Viva.co.id, 2016). Kubu Pertama, yaitu kelompok-kelompok 

Salafi Jihadi yang pro terhadap ISIS terdiri dari FAKSI, KOMPAK, JAD, JAK, 

Al-Hawariyyun dan kelompok-kelompok kecil lainya. Dari banyak kelompok 

pendukung ISIS di Indonesia. JAD pimpinan Aman Abdurahman merupakan 

kelompok paling militant dalam melakukan aksi terorisme di Indonesia. 

Sementara itu, Kubu Kedua yaitu kelompok-kelompok Salafi Jihadi yang pro 

terhadap Al-Qaeda. Adapun dua kelompok tersebut adalah JI, JAS dan MMI. JI 

masih dipandang sebagai corong Al-Qaeda di Indonesia pimpinan Para Wijayanto 

(IPAC, 2017).   

Pada tabel 3.2 dapat dilihat afiliasi kelompok-kelompok Salafi Jihadi di 

Indonesia. Perpecahan yang ada menunjukan bahwa agen yaitu kelompok-

kelompok Salafi Jihadi di Indonesia telah menerima identitas struktur yaitu 

rivalitas ISIS dan Al-Qaeda.  
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Tabel 3.1 Kubu pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda di Indonesia 

No.  Afiliasi ISIS Afiliasi Al-Qaeda 

1.  Jamaah Anshorut Daulah (JAD)  Jamaah Islamiyah (JI) 

- Hilal Ahmar Society Indonesia 

(DW, 2014). 

- Al-Haramain Foundation 

Indonesia (UNSC, 2015). 

2.  Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 

3.  FAKSI Jamaah Asyarut Syariah (JAS) 

4.  Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)  

5.  Al-Hawariyyun  

6.  Mujahidin Indonesia Barat (MIB)  

7.  Negara Islam Indonesia (NII).  

 

 3.3  Dampak-Dampak Hasil Dari Perpecahan Salafi Jihadi di Indonesia 

3.3.1  Perpecahan Narapidana Terorisme 

 

Terdapat 26 penjara yang dikelolah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia untuk menjadi tempat menahan narapidana kasus terorisme. Adapun 

jumlah total narapidana terorisme yang mendiami 26 penjara tersebut adalah  270 

narapidana. Pada Januari 2015, terdapat tambahan 90 tersangka terorisme. Pada 

tabel 3.1 dapat dilihat distribusi penempatan narapidana terorisme di seluruh 

Indonesia. Perpecahan gerakan Salafi Jihadi juga terdapat di penjara-penjara di 

Indonesia. Penjara bahkan memainkan peran yang cukup signifikan dalam 

menyebarkan sentimen antara kubu pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda. Sentimen muncul 

dengan adanya baiyah terhadap ISIS yang terjadi di penjara-penjara di Indonesia. 

Pada bulan Juli 2013, terdapat dua acara baiyah kepada ISIS di Penjara Pasir Putih 

dan Kembang Kuning. Selain itu juga terjadi acara serupa di Penjara Mako 

Brimob Kelapa Dua Jakarta dan Penjara Tangerang. Pada sub-pembahasan ini 
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hanya dibahas mengenai Penjara Pasir Putih dan Kembang Kuning. Signifikansi 

dua penjara tersebut disebabkan karena adanya keberadaan narapidana yang 

dianggap senior dalam gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. 

Gambar 3.1 Distribusi Narapidana Kasus Terorisme Pada Penjara di Indonesia Per November 2014) 

Sumber: (IPAC, 2015, p. 06)  

Penjara Pasir Putih 

 Penjara Pasir Putih merupakan salah satu kompleks penahanan yang 

berada dalam penjara Nusakambangan. Narapidana terorisme ditempatkan di 

dalam blok D, satu dari empat blok yang ada dalam kompleks tersebut, adapun 

narapidana yang ditahan termasuk Abu Bakar Basyir merupakan tokoh Salafi 

Jihadi yang cukup terkenal di Indonesia. Pada awal 2013, kompleks penjara ini 
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hanya menerima 7 narapidana kasus terorisme. Namun paska kemunculan ISIS 

meningkat hingga mencapai angka 42 narapidana pada tahun 2014.  

Sejalan dengan penahanan narapidana kasus terorisme. Terdapat dua 

gelombang kedatangan narapidana sebelum rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terjadi. 

Pertama, First Inmates, adalah kumpulan narapidana terorisme yang sejak awal 

sudah mendiami blok D, kompleks Pasir Putih Nusakambangan. Terdapat 7 

narapidana terorisme yang sejak awal mendiami penjara ini.  Adapun tokoh-tokoh 

yang termasuk dalam first inmates adalah Abdurohim bin Thoyib alis Abu Husna, 

Qomarudin alias Mustaqim alias Abu Yusuf, Dzulkifli Lubis alias Abu Irhab, 

Aryanto Halunto, Hari Kuncoro alias Uceng, Ahmad Izmi alias Adam  dan Amri 

Firmansyah alias Ali Miftah. Kedua, New Arrival Inmates, adalah kumpulan 

narapidana terorisme yang merupakan  pindahan dari penjara lain. Terdapat 

banyak narapidana terorisme yang dipindah ke pasir putih. Salah empat 

diantaranya berasal dari penjara Tanjung Gusta, Medan, dimana afiliasi dapat 

dilihat pada tabel 3.2. Selain itu juga terdapat sekitar 30 narapidana kasus 

terorisme lain yang ditahan di penjara ini. 

 

Tabel 3.2 Afiliasi Narapidana Kasus Terorisme (Pindahan Tanjung 

Gusta) 

No. Nama/Keterangan Latar Belakang Afiliasi 

1.  Wak Geng  Anti-ISIS 

2.  3 Narapidana Lain  Pro-ISIS 

Sumber: (IPAC, 2015, p. 06)  
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Topik rivalitas ISIS dan Al-Qaeda masuk pada akhir tahun 2013, dimana 

topik rivalitas ISIS vs al-Nusra (Al-Qaeda) menjadi topik utama di Pasir Putih 

(IPAC, 2015, p. 07). Dalam menyikapi rivalitas ISIS dan Al-Qaeda terdapat 

perpecahan di dalam komunitas narapidana terorisme. Dua kelompok tersebut 

yaitu pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda.Pertama, kelompok Pro-ISIS. Dukungan ini 

diperlihatkan pada akhir tahun 2013, topik rivalitas ISIS vs al-Nusra (Al-Qaeda) 

menjadi topik utama di Pasir Putih (IPAC, 2015, p. 07).Dukungan terhadap ISIS 

ditunjukan secara terang-terangan oleh narapidana terorisme di pasir putih. Tokoh 

seperti Abu Irhab, Beben Khairul Rizal, Abu Yusuf dan Sapta . Tidak hanya 

menunjukan dukungan secara terang-terangan, namun juga mencoba 

mempengaruhi narapidana lain, Dalam mempengaruhi narapidana lain, terdapat 

dua target berbeda. Target doktrinasi membidik narapidana terorisme yang kurang 

terkenal dan tokoh yang terkenal. Adapun cara yang digunakan untuk 

mempengaruhi narapidana terorisme yang tidak terkenal adalah dengan 

menyebarkan dokumen pro-ISIS bahkan membuat majalah dinding. (IPAC, 2015, 

p. 07). Sementara itu kepada narapidana  yang dianggap memiliki pengaruh yang 

luas, mereka melakukan pendekatan yang intensif. Adapun tokoh-tokoh tersebut 

adalah Abu Umar, Abu Husna dan Abu Bakar Basyir. Kubu pro-ISIS mendekati 

Abu Bakar Basyir dan mengikuti kemanapun Abu Bakar Basyir berada dalam 

penjara. 

Adapun target keberhasilan ajakan dimaksimalkan kepada target yang 

kedua. Hal ini dilandasi pada harapan dengan bergabungnya tokoh tersebut maka 

dapat membuat pengikut mereka, terutama di luar penjara mengikuti jejak yang 

sama, yaitu mendukung ISIS. Pada akhir Mei 2014, upaya pendukung ISIS untuk 
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mempengaruhi narapidana lain dimulai dengan mendekati Abu Husna beserta 

murid-muridnya. Ketika Abu Husna menerima tawaran untuk mendukung ISIS, 

hal ini menandakan bahwa upaya untuk membujuk Abu Bakar Basyir semakin 

dekat. Euporia semakin meningkat ketika terdapat deklarasi Khilafah oleh Abu 

Bakar Al-Baghdadi pada 29 Juni 2014. Hal tersebut membuat Abu Bakar Basyir 

dan 23 pendukung lainya mendeklarasikan sumpah setia kepada ISIS dan khalifah 

Abu Bakar Al-Baghdadi. Deklarasi berlangsung di ruang sholat blok D. 

Masuknya Abu Bakar Basyir tidak membawa dampak seperti yang diharapkan 

oleh kelompok pro-ISIS di penjara Pasir Putih. Tokoh narapidana terorisme yang 

terkenal seperti Abu Umar tidak terpengaruh dengan ikutnya Abu Bakar Basyir 

dalam ISIS.  

Kedua, Pro-Al-Qaeda. Sementara itu, kelompok yang menentang ISIS 

masih termasuk Wak Geng, Hari Kuncoro dan lain-lain. Kelompok penentang 

ISIS meragukan legalitas ISIS secara hukum Islam. Hal tersebut di dorong oleh 

beberapa taktik kejam yang digunakan oleh ISIS, serta pendapat-pendapat dan 

kritik dari pemimpin dan ideologiawan Al-Qaeda mengenai ISIS termasuk Ayman 

Al-Zawahiri, Muhammad Al-Maqdisi dan Abu Qatadah Al-Filistini. Kelompok 

pro-Al-Qaeda mendapat bantuan dari luar, yaitu ketika Amri, Wak Geng dan 

kelompok anti-ISIS lain mendapat bantuan buku yang berisi kritik terhadap ISIS. 

Dengan bermodalkan buku untuk berargumen, kelompok pro-Al-Qaeda berusaha 

untuk membujuk pihak-pihak yang telah mendukung ISIS untuk menarik 

dukunganya dan kembali mendukung Al-Qaeda. Salah satu diantara yang berhasil 

dibujuk adalah Agus Anton Figian. Selain itu, kelompok pro-Al-Qaeda juga 



 66 

berhasil membujuk Abu Umar untuk bergabung pada September 2014, seorang 

yang selama ini dikenal tidak memihak dalam perselisihan ISIS dan Al-Qaeda.  

Pemimpin JAT dan keluarga Abu Bakar Basyir khawatir, untuk mengatasi 

ke khawatiran tersebut, mereka menugaskan Hari Kuncoro untuk tetap berada 

dalam lingkaran Abu Bakar Basyir dan menjauhkan Abu Bakar Basyir dari 

lingkaran pengikut Aman Abdurahman. Namun Hari Kuncoro kerap kalah dalam 

berdebat dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Hal tersebut yang 

membuatnya mundur dari upaya untuk menjauhkan Abu Bakar Basyir dari 

kelompok pro ISIS. 

 Persaingan semakin memanas diantara kubu pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda. 

Pada September 2014, 21 narapidana terorisme yang selama ini netral 

mendeklarasikan deklarasi anti-ISIS. Setelah deklarasi, membuat kelompok pro-

Al-Qaeda semakin kuat. Menguatnya kelompok ini di dorong oleh beberapa faktor 

seperti dukungan pejabat penjara terhadap kelompok anti-ISIS, bergabungnya 

Abu Umar, dimana memegang logistik makanan, serta donasi makanan dari JAT 

yang beralih dari mendukung Amir JAT yaitu Abu Bakar Basyir ke kelompok 

anti-ISIS (IPAC, 2015, p. 09).  
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Tabel 3.3 Afiliasi Narapidana di Penjara Pasir Putih 

No. Nama Narapidana (The First Inmates) 
Latar 

Belakang 
Afiliasi 

1.  Abdurohim bin Thoyib alis Abu Husna Anggota JI ISIS 

2.  Qomarudin alias Mustaqim alias Abu Yusuf Anggota JI ISIS 

3.  Dzulkifli Lubis alias Abu Irhab Pengikut Aman 

Abdurahman 
ISIS 

4.  Aryanto Halunto Anggota JAT ISIS 

5.  Hari Kuncoro alias Uceng Mantan 

anggota 

KOMPAK 

Anti-ISIS 

6.  Ahmad Izmi alias Adam Veteran Darul 

Islam 
Anti-ISIS 

7.  Amri Firmansyah alias Ali Miftah Dekat dengan 

komunitas JI  
ISIS 

Sumber: (IPAC, 2015, pp. 04-5) 

Gejolak rivalitas dapat dilihat pada akhir tahun 2013, Abu Husna, Abu 

Yusuf dan Abu Irhab secara menyeluruh menguasai kubu narapidana terorisme 

yang “uncooperative camp”. Mereka mendapat tambahan 30 anggota baru dalam 

penjara yang datang pada bulan Oktober dan November 2013. Diantara mereka 

narapidana yang berhasil jatuh dalam pengaruh Aman Abdurahman, dan dapat 

dilihat pada tabel 3.3.  

Upaya untuk menjerat narapidana terorisme lain di Blok D untuk 

bergabung ISIS dilakukan dengan cara lain. Adapun cara tersebut adalah dengan 

menunjukan simpati terhadap mereka. Hal tersebut ditunjukan, salah satunya 

ketika narapidana Beben Khairul Rizal, salah satu narapidana terorisme yang 

datang pada bulan Agustus bertengkar dengan Chandra Murti Prabowo, yang 

merupakan narapidana kriminal non-terorisme. Pertengkaran tersebut membuat 

Abu Irhab campur tangan dengan memukul jatuh Chandra Murti, dibantu dengan 

narapidana terorisme lainya. Pemukulan ini membuat narapidana non-terorisme 

muncul keluar untuk membantu Sapta. Perkelahian ini menyebabkan soliditas di 
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kalangan narapidana terorisme dan menjadi salah satu upaya kubu pro ISIS untuk 

mempromosikan agendanya (IPAC, 2015, p. 13). 

Tabel 3.4 Keterangan Narapidana di Penjara Pasir Putih  

No. Nama Keterangan 

1.  Ahmad Widodo alias Abu Hanifah Memiliki kelompok kecil yang bertujuan untuk 

melakukan pemboman di wilayah Solo. 

2.  Awalludin Nasir Berasal dari faksi DI di Makassar. 

3.  Ismet Hakiki alias Sapta Syailendra Anggota Ring Banten, faksi DI. 

Sumber: (IPAC, 2015, p. 06)  

 

Penjara Kembang Kuning 

 Terdapat 13 narapidana kasus terorisme yang mendiami penjara Kembang 

Kuning. Meskipun jumlahnya yang sedikit, namun penjara ini dihuni oleh 

beberapa tokoh Salafi Jihadi di Indonesia yang cukup terkenal “high-profile”. 

Diantaranya adalah Oman Rochman alias Aman Abdurahman; Iwan Dharmawan 

alias Rois dan Ahmad Hasan; Subur Sugiarto; Indrawarman alias Toni Togar 

(IPAC, 2015, p. 11). 

 Identitas rivalitas juga telah berdampak pada penjara ini, dimana narapdina 

Salafi Jihadi terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda. Kubu 

pertama pro-ISIS dipimpin oleh Aman Abdurahman. Pengikut pertama Aman 

Abdurahman merupakan Rois kemudian disusul olehMushala dan Arif Budiman 

Pada Maret 2013, pengikut Aman Abdurahman bertambah dengan bergabungnya 

Ali Umar Yusuf alias Baro dari Lampung dan Ali Azhari dari Aceh.Kubu kedua, 

pro-Al-Qaeda dipimpin oleh Toni Togar. Jumlah pengikut Toni Togar tidak 

sebanyak jumlah pengikut Aman Abdurahman. Hanya terdapat dua narapidana 

Priyatmo dari kelompok Abu Umar dan Arifin Nur Haryanto. 
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Persaingan diantara dua kubu telah menyebabkan beberapa sengketa di 

penjara. Salah satu contohnya adalah sengketa mengenai pembagian dana yang 

diberikan donator untuk narapidana terorisme. Seketika tersebut dikuasai oleh 

kubu pro-ISIS. Dimana Rois menerima donasi atas nama perwakilan narapidana. 

Meskipun dengan jelas bahwa dana ditujukan untuk narapidana terorisme. Namun 

enggan membagi dengan Toni Togar. Rois mengklaim bahwa donatur 

mensyaratkan agar memberikan dana hanya kepada narapidana yang tidak 

mengikuti aktivitas penjara program pemerintah. Klaim dan pendapat Rois 

menghadapi keberatan dari narapidana lain. Hal tersebut disebabkan mereka 

mengetaui bahwa pendonor tidak memberi syarat. Akhirnya Rois membagikan 

kepada Toni Togar (IPAC, 2015, p. 12). C 

Paham Aman Abdurahman yang mengikuti Takfir muayyan telah 

membuat pengkafiran terhadap beberapa pihak di dalam penjara. Adapun pihak-

pihak tersebut adalah a.) Toni Togar dan pengikutnya; b.) semua pegawai dalam 

penjara sebagai Kafir, kekafiran mereka disebabkan karena mereka bekerja pada 

pemerintahan yang murtad. Sikap Aman Abdurahman mengenai status kafir 

petugas penjara bertentangan dengan Toni Togar. Hal ini disebabkan Toni Togar 

mengikuti pemahaman Takfir Amm, tidak membuatnya mengkafirkan semua 

petugas penjara Konsekuensi dari takfir terhadap pihak-pihak tersebut adalah 

penerapan Al Wala‟ Wal‟ Bara. Aman Abdurahman melarang segala bentuk 

partisipasi dalam kegiatan penjara, termasuk berdoa dalam masjid yang ada di 

penjara. Contoh dari adanya perbedaan respon adalah  mengenai penerapan 

kebijakan pemerintah “Regulasi 99”. Sebuah kebijakan yang memungkinkan 

narapidana terorisme tidak akan mendapatkan remisi tanpa mengikuti syarat-
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syarat yang diberlakukan pemerintah, termasuk wajib mengikuti program 

deradikalisasi.  

Aman Abdurahman mengeluarkan fatwa untuk tidak mengikuti peraturan 

tersebut. Sementara itu Toni Togar berpendapat bahwa  hal tersebut boleh 

dilakukan karena berada dalam kondisi darurat. Dengan sikap yang demikian, 

Aman Abdurahman kembalimenegaskan Toni Togar sebagai kafir, juga berhenti 

mengajak teman satu ruang penjara Toni untuk sholat bersama yaitu Subur 

Sugiarto dan Achmad Hasan.  

 Rivalitas Aman Abdurahman dan Toni Togar berlanjut, keduanya selalu 

mengambil posisi berseberangan. Seperti ketika Aman Abdurahman 

mengharamkan mengikuti acara keagamaan yang dipandu oleh Muslim NU. Di 

saat itulah Toni Togar justru aktif mengikuti kegiatan tersebut. Ketika Aman 

Abdurahman menganggap penghormatan terhadap bendera adalah bentuk 

kesyirikan, maka kelompok Toni Togar justru menghadiri upacara bendera. 

Ketika Aman Abdurahman menolak bertemu ulama yang datang dari Timur 

Tengah, justru Toni Togar menyambut mereka. Akibat dari perseteruan ini pula 

pada bulan Juli 2014seorang pengikut Aman Abdurahman  membelot, yaitu Abu 

Baro. Setelah pembelotan, Abu Baro menolak hidup satu sel bersama Aman 

Abdurahman karena tindakan yang terlalu mengekang. Dengan demikian 

pendukung Aman di Kembang Kuning tersisa Ali Azhari, Rois, Mushala, Arief 

Budiman dan M. Iqbal alias Kiki. Aman Abdurahman kemudian dipindah ke 

Penjara Pasir Putih Nusakambangan pada 2017.  
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3.3.2 Perpecahan JAT 

 

Rivalitas juga dialami oleh Jamaah Anshorut Tauhid “JAT”. berdampak 

pada pecahnya organisasi ini. Terdapat dua kubu dalam JAT yaitu pro-ISIS dan 

pro-Al-Qaeda. Kubu pertama dipimpin oleh Amir JAT saat itu yaitu Abu Bakar 

Basyir  JAT. Interaksi dan penerimaan Abu Bakar Basyir terhadap ISIS dimulai 

ketika melakukan interaksi yang intensif dengan Aman Abdurahman dari balik 

penjara. Komunikasi intensif dilakukan melalui telepon untuk membahas masalah 

mengenai ISIS dan Al-Qaeda. Pada akhirnya, setelah negara Khilafah ISIS di 

deklarasikan pada 29 Juni 2014, Abu Bakar Basyir mengikuti dengan mengambil 

baiyah terhadap ISIS dibawah kepimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. Bentuk 

dukungan dibuat dalam bentuk surat yang di tandatangani oleh Abu Bakar Basyir, 

Abu Yusuf, Abu Ja‟far dan Ayah Banta. Adapun surat dukungan di posting di 

www.mustaqbal.net.  

Kabar mengenai dukungan Abu Bakar Basyir terhadap ISIS telah 

membuat risau kepengurusan JAT. Hal ini disebabkan karena Abu Bakar Basyir 

masih berafiliasi dengan JAT. Sementara itu kepengurusan JAT pusat masih 

mendukung narasi yang dibawa oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu, pengurus pusat 

JAT melakukan klarifikasi kepada Abu Bakar Basyir di penjara Kembang Kuning, 

Nusakambangan. Pada pertemuan tersebut Abu Bakar Basyir mengaku bahwa 

memang mendukung ISIS namun belum melakukan baiyah terhadap organisasi 

tersebut. Kabar penolakan Abu Bakar Basyir mengenai baiyah terhadap ISIS telah 

merisaukan kelompok pro-ISIS. Oleh karena itu mereka membocorkan teks 

baiyah pada website www.mustaqbal.net.  

http://www.mustaqbal.net/
http://www.mustaqbal.net/
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Dalam menanggapi bocoran teks baiyah Abu Bakar Basyir kepada ISIS, 

pengurus JAT menyatakan hal tersebut tidak benar. Namun disisi lain, 

kepengurusan JAT juga mempertanyakan kejujuran Abu Bakar Basyir, sehingga 

terdapat kemungkinan besar bahwa Abu Bakar Basyir telah dimanfaatkan dan 

dipengaruhi oleh narapidana terorisme pendukung ISIS. Oleh karena itu pada 13 

Juli, Majelis eksekutif dan fatwa JAT secara resmi mengeluarkan keputusan 

bahwa sikap Amir JAT yaitu Abu Bakar Basyir telah melanggar hukum Islam. 

Dengan demikian merupakan hal terlarang bagi anggota untuk mengikuti 

pendapat Abu Bakar Basyir.  

Keputusan tersebut membuat Abu Bakar Basyir marah, dimana 

menganggap hal tersebut sebagai sebuah upaya untuk membatasi wewenang Abu 

Bakar Basyir sebagai seorang Amir. Tindak lanjut dari hal ini adalah pertemuan 

pada 17 Juli dengan anggota Majelis fatwa JAT dan ketua MMI yaitu Abu Jibriel. 

Pada kesempatan tersebut Abu Bakar Basyir mengakui telah mengambil baiyah 

kepada ISIS. Dengan demikian Abu Bakar Basyir berpendapat bahwa adalah 

sebuah kewajiban bagi anggota JAT untuk mengikuti keputusan Basyir. Bagi 

siapapun yang menentang perintah tersebut dapat keluar dari JAT.  

Dari keputusan tersebut muncul sebuah organisasi baru pada Agustus 2014 

yaitu Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), organisasi ini didirikan oleh mantan 

komandan lapangan JAT, Fuad Hazimi mantan ketua majelis fatwa dan kedua 

anak Abu Bakar Basyir yaitu Abdul Rahim dan Adul Roshid (Funston, 2016, p. 

15). 
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3.3.3 Kemunculan JAS 

Perpecahan dalam tubuh JAT membuat lebih dari 95% anggota JAT 

termasuk 7 Amir wilayah Indonesia, serta dua putra Abu Bakar Basyir yaitu 

Abdul Rahim dan Abdul Roshid mendirikan JAS pada 10 Agustus 2014 

(Sundaryani, 2015) (Kahaba, 2014). Selain itu JAS juga di isi beberapa mantan 

pemimpin JI yang dulu pernah mendukung Noordin M. Top dalam kurun waktu 

2004-2009. Pembentukan JAS dilakukan sebagai respon terhadap baiyah Abu 

Bakar Basyir terhadap ISIS. Sehingga pendirian JAS ditujukan sebagai respon 

anti-ISIS di Indonesia.  

Sikap anti-ISIS JAS ditunjukan dengan kemauan para anggotanya untuk 

bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melawan narasi ISIS di Indonesia. 

Salah satu tokohnya adalah Lutfi Haedaroh alias Ubeid. Dalam kasus Ubeid, 

karena sikapnya yang anti-ISIS dan pro-Al-Qaeda, maka pemerintah 

memanfaatkan hal tersebut. Dari balik jeruji penjara Ubeid membuat dan 

mengelola website anti-ISIS yaitu www.muqawamah.net adapun konten dari 

website berisi mengenai artikel-artikel anti-ISIS yang dikeluarkan oleh Al-Nusrah 

(Al-Qaeda di Suriah).  

Aksi yang berupa perlawanan terhadap narasi ISIS  yang dilakukan oleh 

Ubeid ini juga di dukung oleh polisi dan pejabat penjara. Kemauan bekerjasama 

dengan pemerintah dan melawan narasi ISIS di dorong dengan justifikasi bahwa 

ISIS merupakan kelompok yang sesat. Selain itu Ubeid menilai bahwa melakukan 

kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam melawan ISIS adalah hal yang sah. 

Pendapat tersebut di dorong dengan analogi veteran Afganistan berasal dari 

Indonesia yang diundang oleh PBB untk membicarakan Uni Soviet. Dengan 

http://www.muqawamah.net/
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demikian Ubeid menjustifikasi tindakan yang secara tradisional dianggap tidak 

benar dalam pemikiran Salafi Jihadi.  

3.3.4 Kemunculan JAD 

 

Munculnya JAD merupakan respon terhadap dukungan terhadap ISIS di 

Indonesia. Dalam sejarahnya, dukungan terhadap ISIS tidak bersatu secara tiba-

tiba, pada Maret 2014, pendukung ISIS masih terdiri dari berbagai kelompok 

(Nainggolan, Ancaman ISIS/IS di Indonesia, 2016, p. 09). Sehingga dukungan 

terhadap ISIS masih belum bersatu. Langkah untuk menyatukan pendukung ISIS 

di Indonesia dimulai oleh Aman Abdurahman. Paska menyatakan sumpah setia 

terhadap ISIS dan serangan ISIS di Paris, Pranci, Aman Abdurahman terinspirasi 

untuk membentuk organisasi yang melakukan hal serupa. Untuk merealisasikan 

hal tersebut, Aman Abdurahman memerintahkan muridnya bernama Zainal 

Anshory dan Marwan alias Hari Budiman alias Abu Musa untuk mengadakan 

pertemuan pendukung-pendukung ISIS di Indonesia. Dari perintah tersebut 

kemudian terjadilah sebuah pertemuan di Batu, Malang pada bulan November 

2014. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pembentukan JAD (Renaldi, 

2018).  

Pertemuan di Malang juga menghasilkan struktur organisasi JAD. Marwan 

menjadi menjadi Amir pusat JAT serta Saiful Munthohir menjadi asykari 

(panglima militer). Meskipun dalam waktu yang singkat, posisi Amir diganti 

kepada Zainal Anshori. Pada November 2015 terdapat pembaruan organisasi, 

yaitu JAD mengadopsi struktur organisasi JAT, dengan adanya kepemimpinan 

pusat, pemimpin setingkat provinsi (wilayah), kabupaten (mudiriyah) dan sub-
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district (qoriyah)  (IPAC, 2018). Meskipun memiliki keanggotaan yang 

terstruktur, namun jaringan meskipun tidak rapi (Renaldi, 2018). Selain itu, 

muncul juga beberapa kelompok militan kecil yang tidak berafiliasi dengan JAD 

namun memiliki pemahaman yang sama seperti Khatibul Iman di Solo, Jamba; 

Al-Hawariyun, dan NII di Bandung, Makassar dan Riau. Semua organisasi kecil 

ini beroperasi secara mandiri namun terhubung dengan JAD dengan adanya 

persamaan kepercayaan. Dengan adanya hal tersebut telah membuat adanya 

kompetisi dalam melakukan amaliyah jihad (aksi terror) diantara pengikut-

pengikut JAD dan kelompok yang sepaham. 

Aksi amaliyah jihad yang dilakukan oleh JAD di Indonesia tidak begitu 

mengejutkan. Hal ini disebabkan karena berdirinya JAD karena terinspirasi 

serangan Paris. Meskipun melakukan serangan terror yang cukup banyak, namun 

karena adanya tidak rapinya keanggotaan maka sulit untuk mengungkap jaringan 

keanggotaan JAD. Menurut polisi, serangan-serangan yang dilakukan oleh JAD, 

dimulai pada tahun 2013, dilakukan tanpa sepengetahuan pemimpin JAD. 

Terdapat beberapa sel aktif JAD di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Kalimantan, Sulawesi Selatan, Ambon, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta (Adi 

Renaldi, 2018). Meskipun diketahui sel aktif di beberapa daerah, namun tidak ada 

yang mengetahui seberapa besar dan banyak keanggotaan JAD di Indonesia. 

Selain itu terdapat empat hal yang menjadi kesulitan aparat dalam menangani JAD 

yaitu berikut (Adi Renaldi, 2018); 

1. Adanya struktur keanggotaan yang tidak rapi membuat tidak ada anggota 

JAD yang mengetahui semua tentang JAD dan anggota organisasi. 
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2. JAD mengandalkan media sosial untuk merekrut anggota baru, sehingga 

memungkinkan untuk menjadi anggota JAD tanpa harus bertatap wajah. 

3. Petinggi JAD berada dalam satu penjara yang sama, sehingga 

memudahkan mereka berkomunikasi satu sama lain dan menyampaikan ke 

anggota yang berada di luar penjara. 

4. Pemimpin spiritual JAD yaitu Aman Abdurahman memiliki ratusan 

pengikut yang setuju dengan pandangan Aman Abdurahman. 

3.3.5 Persaingan Media Pendukung Salafi Jihadi 

 

Sebelum kemunculan ISIS di tahun 2013,  gerakan Salafi Jihadi, termasuk 

media-media yang menjadi penyokong utama gerakan Salafi Jihadi di Indonesia 

masih memandang Al-Qaeda sebagai kiblat jihad  (Tanzhim Jihad) yang sah. 

Namun sejalan dengan adanya dualisme kiblat Jihad antara ISIS dan Al-Qaeda 

menjadikan adanya perpecahan diantara media pendukung gerakan Salafi Jihadi. 

Perpecahan ini berdampak pada munculnya persaingan adanya dua narasi di 

kalangan Salafi Jihadi di Indonesia. Perpecahan tersebut menciptakan persaingan 

diantara media-media yang mendukung gerakan Salafi Jihadi. Adapun perpecahan 

media terdapat dalam dua jenis, pertama media sosial dan kedua  media jurnalistik 

dan kajian ilmiah. 

Pertama media sosial, terdapat perdebatan di media sosial antara kelompok 

pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda. Pada 2014 terjadi perdebatan diantara dua kelompok 

mengenai siapa pihak yang benar, ISIS atau Al-Qaeda? (Kompas, 2014). Dalam 

tren perdebatan tersebut ISIS lebih mendominasi perdebatan disebabkan karena 

memiliki lebih banyak pendukung di Indonesia, dibanding  Al-Qaeda berjumlah 
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sedikit. Adapun dominasi ISIS terkait pada penguasaan media sosial dalam tiga 

platform media sosial yaitu Twitter, Youtube dan Facebook (Akbar, 2016, p. 

102).. Melalui Twitter, ISIS memberikan informasi mengenai mengenai kegiatan-

kegiatan adapun salah satu akunya adalah www.twitter.com/forum_al_busyro. 

Sementara itu melalui Facebook untuk menjalin hubungan dengan orang yang 

mendukung dan mencari dukungan, serta Youtube untuk mempublikasikan video-

video mengenai kegiatan, keberhasilan serta propaganda seperti video Bahrum 

Syah di www.youtube.com/watch?v=kxsPR-_fYnk  (Funston, 2016, p. 26).Dalam 

dukungan media sosial terhadap ISIS di Asia Tenggara Indonesia menyumbang 

proporsi yang terbesar. Dari 3000 situs media sosial yang pro-ISIS di Asia 

Tenggara, 70% berasal dari Indonesia (John, 2016).   

Kedua, media jurnalistik dan kajian ilmiah. Perbedaan dukungan juga 

menyebabkan adanya perpecahan dan rivalitas diantara dua kelompok website 

penyokong Salafi Jihadi di Indonesia. Kelompok pro-ISIS diawali dengan 

dukungan FAKSI pada 2013, tokoh yang terlibat termasuk M. Fachry dan Aman 

Abdurahman. Dalam kegiatanya Aman Abdurahmanmulai menerjemahkan 

dokumen-dokumen yang mendukung keberadaan ISIS, serta melakukan counter-

critic terhadap tulisan-tulisan yang menyerang ISIS yang berasal dari Al-Qaeda.. 

Adapun dokumen counter-critic yang diterjemahkan dan diedarkan oleh Aman 

Abdurahman adalah tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh  Al-Qaeda yang dulu mereka 

kagumi dan ikuti seperti Abu Qatadah, Abu Muhammad Al-Maqdisi dan Ayman 

Al-Zawahiri.  

Salah satu counter-critic yang dipublikasikan pada tahun  2014 berisi 

counter-critic terhadap  tulisan Abu Muhammad Al-Maqdisi yang berjudul “Ya 

http://www.twitter.com/forum_al_busyro
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Allah, I Remove Myself From What They Have Done”. Tulisan Abu Muhammad 

Al-Maqdisi tersebut mengkritisi sikap brutal ISIS terhadap sesame Jihadis.k 

terhadap ISIS yang berjudul  Dalam kutipan artikel tersebut Abu Muhammad Al-

Maqdisi berkata; 

They think they can murder their own brothers because they 

have connections with certain groups. This attitude cannot be 

endorsed. Even if these groups were hypocrites, [the ISIS] stance 

would still not be justified. Our Prophet himself had communications 

with hypocrites but treated them well and forgave them. He also 

forgave idolators, Jews and others. […] So what is the basis for 

shedding their blood?!” 

 

Dalam menjawab kritik tersebut, kelompok FAKSI mempublikasikan 

respon ISIS terhadap tulisan Al-Maqdisi melalui website-website berikut 

www.millahibrahim.wordpress.com (Situs   milik Aman Abdurahman) dan 

www.al-mustaqbal.net .  Sementara itu, media-media dari kelompok pro-AlQaeda 

juga melancarkan serangan terhadap propaganda pendukung ISIS. Website yang 

dimiliki oleh Abu Jibriel (pemimpin MMI) yaitu www.arrahmah.com  

mempublikasikan tulisan-tulisan yang mendukung Al-Qaeda, termasuk tulisan 

Ayman Al-Zawahiri mengenai penjelasan tidak adanya hubungan ISIS dengan Al-

Qaeda.  

Bentuk konfrontasi antara media pro-ISIS dan pro-Al-Qaeda dapat dilihat 

sikap saling balas antara kedua kubu. Salah satu contohnya ketika 

www.arrahmah.com mengenai tulisan Ayman Al-Zawahiri yang menyerang ISIS. 

Tidak lama  setelah publikasi dokumen tersebut media pro-ISIS yaitu www.al-

mustaqbal.net menjawab dengan merilis terjemahan tulisan ISIS yang membantah 

peryantaan Ayman Al-Zawahiri tersebut. Dokumen terjemahan tersebut berjudul “ 

Al-Qaeda dan Ketergelinciran Yang Berbahaya” pada 13 Februari 2014. 

http://www.millahibrahim.wordpress.com/
http://www.al-mustaqbal.net/
http://www.arrahmah.com/
http://www.arrahmah.com/
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Perdebatan yang terjadi diantara dua corong media pendukung semakin memanas. 

Bahkan Aman Abdurahman menganggap bahwa semua kritik yang ditujukan 

kepada ISIS sebagai serangan musuh, bahkan menggunakan bahasa yang 

hiperbola dalam menyerang lawan. Semisal tulisan yang berjudul (telah 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh IPAC) “Study and Analysys of the 

Statement by Al-Zawahiri menjadi “Study and Analysis of Non-sensical and 

Contradictory Position of Ayman Al-Zawahiri. Dari judul tersebut Aman 

Aburahman menambahkan  kata “non-sensical” dan “contradictory”. Penambahan 

tersebut menunjukan posisi Aman Abdurahman yang “sengaja” menyerang Al-

Qaeda dan pendukungnya.  

Selain itu perpecahan dan persaingan antara media jurnalistik pendukung 

Salafi Jihadi  tidak hanya terjadi diantara www.arrahmah.com vs 

www.mustaqbal.net. Namun juga meluas terhadap media-media pendukung Salafi 

Jihadi lain yang dapat dilihat pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Perbedaan Media Pro-ISIS dan Pro-Al-Qaeda 

No. Pro-ISIS Pro-Al-Qaeda 

1.  https://al.mustaqbal.net  http://www.arrahmah.com 

2.  https://millahibrahim.wordpress.com http://www.voa-islam.com 

3.  http://shoutussalam.org http://syamina.org 

4.  https://muslimdaily.net http://www.an-najah.net 

5.  www.panjimas.com http://www.kiblat.net 

Sumber :  (Funston, 2016, p. 20) 

 

 

 

http://www.arrahmah.com/
http://www.mustaqbal.net/
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3.3.6 Pengaruh Terhadap Strategi  

 

a. Strategi Amaliyah Jihad di Indonesia 

 

Amaliyah Jihad  digunakan oleh ISIS dan Al-Qaeda sebagai alat untuk tujuan 

mendirikan darul Islam atau Khilafah. Meskipun begitu terdapat perbedaan 

mengenai Jihad sebagai strategi yang digunakan oleh ISIS dan Al-Qaeda. Al-

Qaeda fokus pada Near enemy sementara ISIS fokus pada Far enemyFar enemy. 

Dalam konteks Indonesia, amaliyah Jihad juga dibedakan kepada dua prioritas 

musuh tersebut. Secara umum musuh near enemynear enemy dan far enemyfar 

enemy yang dimaksud dapat digolongkan sebagai berikut a.) Pemerintah murtad 

Indonesia, termasuk personel bersenjata yaitu Polisi dan Tentara (ansharut 

thogut); b.) Perwakilan duta besar asing di Indonesia, terutama negara-negara 

yang dianggap memusuhi Islam seperti negara-negara Barat; c.) Non-muslim, 

yaitu penganut agama di luar Islam seperti Kristen. 

Pertama, kubu pro-Al-Qaeda, dalam beberapa dekade terakhir, JI dan MMI 

dikenal sebagai kelompok pro-Al-Qaeda yang aktif melakukan amaliyah jihad. 

Namun pada periode 2013-2017 tidak  tercatat adanya serangan terorisme yang 

dilancarkan oleh kelompok pro-Al-Qaeda di Indonesia. Dalam kasus JI, organisasi 

tersebut telah melakukan re-orientasi organisasi dari melakukan aksi Jihad 

menjadi fokus terhadap dakwah dan pendidikan (IPAC, 2017, p. 03). Tidak 

adanya amaliyah jihad di Indonesia tidak menandakan bahwa jihad telah hilang 

dari JI. Amaliyah Jihad masih digunakan JI, terutama dalam kasus luar negara, 

seperti perang Suriah.  
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Keterlibatan JI pada konflik Suriah dimulai pada  dengan kepercayaan bahwa 

ada sebuah kewajiban dalam dalam melakukan Jihad di Suriah. Namun JI 

menghadapi dilemma ketika menghadapi fakta bahwa terdapat rivalitas ISIS dan 

Al-Qaeda dalam perang Suriah.  Oleh karena itu JI dibawah Para Wijayanto 

mengirim  5 anggota ke Latakia, Suriah. Adapun kelima orang tersebut adalah 

Dwi Gunawan dari Semarang, Iwan dari Sidoarjo, Hasan dari Yogyakarta, Yasin 

alias Hamzah dari Jawa Barat dan Malvin dari Jakarta. Keberangkatan 5 anggota 

disusul oleh 2 anggota senior yaitu Ustadz Dipo Azhar dan Adi Suryana alias 

Qital. . Dari pengamatan dua orang tersebut, JI menyimpulkan bahwa ISIS adalah 

kelompok yang sesat dalam beberapa aspek. Sementara itu memandang  Al Nusra 

(cabang Al-Qaeda) sebagai pihak yang dianggap lurus. Maka dukungan JI 

kembali dikukuhkan kepada Al-Qaeda. sejak saat itu organisasi yang menentang 

keberadaan ISIS di Indonesia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah JI secara 

reguler mengirimkan kombatan ke militan di Suriah di periode waktu 2014-2016 

(IPAC, 2017). Hal yang sama juga terjadi pada MMI, dimana tidak menjadikan 

Indonesia sebagai sasaran. Dalam konteks Indonesia bahkan  MMI tidak 

menggunakan amaliyah jihad, namun menggunakan demonstrasi sebagai 

instrumen jihad (Majelis Mujahidin Indonesia, 2013). Sementara itu dalam 

konflik Suriah, MMI juga terlibat dalam pengiriman militan untuk Al-Qaeda 

Tokoh MMI “Abu Jibriel” bahkan mengirimkan anaknya ke Suriah untuk 

bergabung dengan Al-Qaeda (Andini, 2015).  Fokus dalam menyerang far 

enemyfar enemy dan menolak menyerang near enemynear enemy telah 

menunjukan bahwa telah terjadi re-orientasi makna jihad dalam tubuh JI dan 

MMI. 
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Kedua, pro-ISIS. kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS termasuk 

JAD, MIT, MIB mendukung penggunaan Jihad terhadap near enemynear enemy. 

Dalam near enemynear enemy merujuk pada musuh yang berada di sekitar 

wilayah kelompok tersebut seperti pemerintah Indonesia, selain itu juga golongan 

non-muslim yang berada dalam wilayah di Indonesia. Sepanjang bulan Juni 2013 

hingga 2017, aksi terorisme di dilakukan oleh kelompok pro-ISIS di Indonesia.  

Pada tahun 2013, terdapat beberapa serangan terorisme. Dalam  tabel 3.6.1 

dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 29 Juni hingga Desember 2013, 

serangan berupa penembakan terhadap polisi sebanyak 7 kasus. Sementara itu satu 

kasus bom menyasar sebuah tempat ibadah Budha. Adapun pelaku dalam periode 

waktu ini adalah MIB, yang merupakan afiliasi ISIS di Indonesia. Pada tahun 

2014, serangan terorisme yang dilakukan oleh MIB tercatat tidak ada. Sementara 

itu pada tabel 3.6.2 dapat dilhat serangan di dominasi oleh MIT pimpinan Santoso 

dan  jaringanya. Seperti tahun 2013, sasaran utama adalah polisi dan warga sipil 

yang dituduh menjadi mata-mata aparat.  

 Pada tahun 2015, terdapat 2 serangan terhadap aparat masih di dominasi oleh 

MIT. Sementara itu satu kasus dilakukan oleh JAT (lihat tabel 3.6.3).  Pada tahun 

2016 serangan terorisme mengingkat kembali dengan adanya 5 serangan yang 

cukup fenomenal. Dalam tabel 3.6.4 dapat dilihat bahwa serangan terorisme masih 

menyasar polisi dengan 4 kasus sementara 1 menyasar gereja. Pada tahun 2017, 

Serangan teroris terjadi sebanyak 6 kali. Dalam serangan-serangan tersebut, polisi 

masih menjadi sasaran utama.  
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Tabel 3.6 Aksi Terorisme di Tahun 2013 (Per 29 Juni) 

No.  Nama Peristiwa  Pelaku Targe

t 

Tangg

al 

Afili

asi 

Korban 

1.  Penembakan Briptu 

Ratijo, Kecamatan 

Seragi, Lampung 

(Kolonel Samto Hadi 

Isnanto, 2015, pp. 

1366-367) 

- Polisi 4 Juli MIB selamat 

2.  Penembakan Bripka 

Didik Puguh (Kolonel 

Samto Hadi Isnanto, 

2015, pp. 1366-367) 

- Polisi Juli MIB selamat 

3.  Serangan Bom Kantor 

Polisi Tasikmalaya 

Irwan alias 

Salim 

Polisi 20 Juli  Kepolisian (viva, 

2013) 

4.  Penembakan Apida 

Patah Saktiono, 

Tangerang Selatan 

(Kolonel Samto Hadi 

Isnanto, 2015, pp. 

1366-367) 

-  Polisi 27 Juli MIB 1 polisi terluka 

5.  Bom Wihara Ekayana, 

Jakarta Barat 

(Prabowo, 2013) 

Ridwansyah 

alias Abi 

Umat 

Budha

, Balas 

Denda

m 

Myan

mar 

4 

Agustu

s 

 3 orang luka-luka 

6.  Penembakan Aiptu 

Dwiyatno,Ciputat, 

Tangerang Selatan, 

Banten (Kolonel Samto 

Hadi Isnanto, 2015, pp. 

1366-367) 

 

Penolakan 

pemberitaua

n indentitas 

Anggo

ts 

Polisi 

7 

Agustu

s 

MIB Aiptu Dwiyatno 

tewas 

(PRIHARSENO, 

2013) 

7.  Penembakan Bripka 

Ahmad Maulana, 

Tangerang Selatan 

Nurul Haq  

dan Hendi 

Albar 

Anggo

ta 

polisi 

16 

Agustu

s 

MIB Bripka Ahmad 

Maulana tewas 

(Purnomo, 2014) 

8.  Penembakan Bripka 

Sukardi, depan gedung 

KPK, Jakarta Selatan 

 

- 

Polisi 10 

Septem

ber 

MIB Bripka Sukardi 

tewas 
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Tabel 3.7 Aksi Terorisme di Indonesia Pada Tahun 2014 

  

No. Nama 

Peristiwa 

Pelaku Target Tanggal Afiliasi Korban 

1.  Pemenggalan 

Petani   

(Detiknews, 

2014) 

- Sipil pro-

pemerintah 

18 

September 

MIT 1 tewas 

2.  Penembakan 

Polisi, Bima 

NTB 

(Beritasatu, 

2014) 

- Polisi 28 Maret - - 

3.  Penembakan 

Polisi Poso, 

Sulteng 

(Detiknews, 

2014) 

- Polisi 2 Juni MIT - 

4.  Penembakan 

Polisi Poso 

(Kapolri: 

Terduga 

Teroris Bima 

Terlibat 

Penembakan 

Polisi , 

2014). 

-  Polisi Agustus Jaringan 

Santoso 

- 
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Tabel 3.8 Aksi Terorisme di Indonesia Pada Tahun 2015 

No. Nama Peristiwa Pelaku Target Tanggal Afiliasi Korban 

1.  Penembakan 

polisi 

Munandar 

dan Bili 

Kepolisia  

Bima 

18 April JAT Bripka 

Abdul 

Gofur 

(Suhendi, 

2015) 

2.  Penembakan 

Polisi 

Kelompok 

Poso 

Kesatuan 

Brimob 

17 Agustus MIT Iptu Bryan 

(Zone, 

2015 ) 

3.  Pembunuhan 3 

warga sipil 

Santoso  Warga 

sipil 

13 

September  

MIT 3 tewas  

(Supriatin, 

2015) 
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Tabel 3.9 Aksi Terorisme di Indonesia Pada Tahun 2016 

  

No. Nama 

Peristiwa 

Pelaku Target Tanggal Afiliasi Korban 

1.  Bom 

Thamrin 

Ali, 

Sunakim, 

Dian dan 

Azzam 

(pelaku 

lapangan) 

 

Café 

Starcbuck 

dam Pos 

Polisi 

14 Januari  JAD Enam orang, termasuk 2 

polisi dan 1 warga 

negara Kanada. 23 luka-

luka. 4 pelaku tewas 

(Pratama, 2016) 

2.  Serangan 

Mapolres 

Solo 

Nur 

Rochman 

Polisi 5 Juli JAD 1 pelaku tewas. 1 polisi 

terluka (BBN, 2016)  

3.  Bom Gereja 

HKBP 

Oikumene 

Samarinda 

Juhada Gereja 13 

November  

JAD 

Kaltim 

pimpinan 

Joko 

Sugito 

alias 

Abu 

Adam 

alias 

Abu 

Sarah 

bin 

Dimun 

1 anak tewas, 5 anak 

mengalami luka bakar. 

(Tribunews, 2016) 

4.  Penyerangan 

3 oknum 

Polisi di 

Tangerang, 

Banten 

Sultan 

Azianzah 

Polisi 20 

Oktober 

JAD 1 polisi terluka parah 

(Sari, 2016) 
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Tabel 3.10 Aksi Terorisme Di Tahun 2017 

No.  Nama Peristiwa Pelaku Target Tanggal Afiliasi Korban 

1.  Bom Taman 

Pandawa, Cicendo 

Yayat 

Cahdiat 

Warga 

sipil 

27 

Februari 

2017 

JAD Warga sipil 

(Tempo.co, 2017) 

2.  Bom Kampung 

Melayu 

Jajang Iqin 

Shodikin 

9 polisi 

dan 7 

warga 

sipil 

25 Mei 

2017 

JAD Polisi Dan Warga 

Sipil (Movanita, 

2017) 

3.  Penyerangan 

Mapolda Sumut 

Syawaluddin 

Pakpahan 

Polisi 25 Juni Penganggum 

Aman 

Abdurahman 

melalui 

buku-buku 

seperti Seri 

Materi 

Tauhid dan 

website 

pribadi 

Aman. 

1 Polisi tewas 

4.  Penusukan Polisi 

di Masjid 

Falatehan 

Mulyadi Kepolisian    

5.  Penusukan Polisi 

di Masjid 

Falatehan 

 

Mulyadi Kepolisian 30 juni  -  Anggota brimob 

(Putra, 2017) 

6.  Penembakan 

Polisi Bima, NTB 

Muhammad 

Iqbal 

Tanjung 

alias 

Usamah 

Polisi 11 

September  

Pengagum 

Aman 

Abdurahman 

melalui 

buku Seri 

Materi 

Tauhid 

2 polisi luka 
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Keterlibatan Wanita Dalam Amaliyah Jihad 

Terdapat perbedaan pandangan mengenai keterlibatan wanita diantara 

kubu pro-ISIS dan kubu pro-Al-Qaeda di Indonesia. Kubu pro-ISIS memandang 

wanita boleh ikut dalam amaliyah jihad. Sementara itu Kubu pro-Al-Qaeda 

memandang wanita tidak diperbolehkan ikut serta dalam amaliyah jihad. Adapun 

perbedaan pandangan mengenai amaliyah Jihad oleh wanita, disebabkan karena 

adanya perbedaan pandangan mengenai kondisi jihad. Dalam pandangan ISIS 

wanita boleh melakukan Jihad karena keadaan darurat, sehingga hal ini disebut 

jihad defensif. Sementara itu, Al-Qaeda memandang bahwa amaliyah jihad 

merupakan bagian dari jihad ofensif (Jpnn, 2018). Sehingga tidak  perlu adanya 

keterlibatan wanita di dalamnya. Hal tersebut juga diterapkan oleh afiliasi lokal di 

Indonesia baik pro-ISIS maupun pro-Al-Qaeda 

Pertama, dalam pro-Al-Qaeda telah terjadi re-orientasi organisasi amaliyah 

jihad di Indonesia termasuk JI dan MMI. Sehingga dalam rentang waktu 2013-

2017, dapat dikatakan tidak ditemukan aksi terror yang dilakukan oleh dua 

organisasi pendukung  Selain itu juga memandang tidak perlu adanya jihad 

amaliyah dilakukan oleh wanita. Penolakan tersebut juga bahkan sebelum re-

orientasi JI dan MMI. Dalam kasus JI, menurut Ali Imron (bekas anggota JI)  

tidak sedikit wanita anggota JI yang bersedia untuk menjadi pelaku bom bunuh 

diri. Meskipun begitu, tawaran tersebut tidak pernah ditanggapi oleh petinggi JI 

(Jpnn, 2018). Pandangan bahwa tidakd dapat dilihat dari dari buku pegangan JI 

berjudul “The Essential Guide for Preparation”. Buku yang ditulis oleh salah satu 

pemikir Al-Qaeda yaitu Sayyed Imam Al-Sharif alias Dr. Fadl. Dalam buku ini 

terdapat sebuah bab yang membahas mengenai wanita dan jihad. Bab tersebut 
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membahas bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi kombatan. Hal ini 

berlaku sekalipun berada dalam kondisi dimana Jihad menjadi wajib bagi muslim 

(fardu ain), seperti ketika sebuah negara diserang. Wanita hanya diwajibkan 

melawan ketika pasukan musuh memasuki rumah dan menyerang wanita muslim 

secara fisik (IPAC, 2017, p. 07). 

Kedua, dalam kubu pro-ISIS. Pada tahun 2015, terdapat serangan bom 

bunuh diri yang dilakukan oleh wanita simpatisan bernama Hasna Aitbouclahcen 

di Saint-Denis.  ISIS di kota Paris, Prancis. Gagasan mengenai keterlibatan wanita 

dalam amaliyah jihad menjadi perdebatan hangat di kalangan Salafi Jihadi,  

(IPAC, 2017, pp. 20-1).  Hal yang sama juga telah meningkatkan dukungan 

wanita Indonesia terhadap aksi bom bunuh diri.  Antusiasme wanita tersebut tidak 

disambut hangat oleh ISIS dan pemimpin-pemimpinya. Pada Januari 2015, 

pendukung ISIS yang  sebuah tulisan yang dibuat oleh sayap wanita ISIS “Al-

Khansaa”. Dalam dokumen berjudul “Women in the Islamic State: Manifesto and 

Case Study”, menekankan menekankan pentingnya  tugas utama wanita sebagai 

ibu dan melayani suami. Dengan adanya edaran dokumen ini, menjadi penekan 

bahwa Jihad bukan merupakan tugas wanita. Meskipun  dalam dokumen tersebut 

juga menyebutkan syarat wanita dapat jihad apabila musuh menyerang negara, 

dan lelaki tidak cukup untuk menjadi pasukan pelindung.  

Amaliyah Bom Bunuh Diri 

Tokoh ISIS di Indonesia yaitu bahrun Naim dalam mendukung 

keterlibatan wanita dalam melakukan bom bnuh diri. Pada Mei 2016, Bahrun 

Naim menjawab sebuah pertanyaan dari seorang pengikutnya mengenai 
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kebolehan wanita lajang untuk melakukan amaliyah jihad. Bahrun Naim 

menjawab, bahwa dalam kekuasaan ISIS, masih banyak laki-laki yang dapat 

bertarung, maka tidak boleh. Sementara di Indonesia kondisi, diperbolehkan 

dengan melihat situasi pria enggan untuk melakukan hal tersebut. Pendapat 

Bahrun Naim mendorong adanya dukungan terhadap amaliyah jihad oleh wanita 

di kalangan pendukung ISIS di Indonesia. pada Agustus 2016 beberapa aktivis 

pendukung Jihad menerbitkan dokumen terjemahan yang berjudul “10 Brave 

Palestinian Women Martyrs”. Dokumen ini banyak dibagikan di media sosial 

Telegram.  

Dari lingkaran Bahrun Naim terdapat dua wanita yang berencana untuk 

menjadi pelaku bom bunuh diri. Namun tindakan aparat mencegah adanya 

pelaksanaan penangkapan terhadap dua calon pelaku bom bunuh diri wanita, pada 

Desember 2016. Wanita pertama merupakan  

1. Dian Yulia Novi mengenal ISIS melalui sosial media, berkeinginan 

untuk menjadi relawan bom bunuh diri di dekat Istana Presiden di 

Jakarta Untuk melaksanakan hal tersebut Dian menghubungi Tutin 

melalui facebook (pendiri Dapur Ummahat Charity). Sementara itu 

Tutin memiliki jaringan dengan lingkaran terorisme, salah satunya 

adalah Nur Sholihin, seorang pendukung ISIS yang dekat dengan 

Bahrun Naim. Melalui jalur Nur Sholihin membuat Dian mengenal 

Bahrun Naim dan merencanakan aksi bomb unh diri. Aksi rencana 

bunuh diri Dian digagalkan polisi setelah penangkapan pada malam 

sebelum aksi (hal 23).  
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2. Ika Puspitasari alias Tasnima Falsabila juga merupakan calon pelaku 

bom bunuh diri yang direncanakan akan dilakukan di Bali. Ika juga 

masih termasuk dari jaringan Nur Shollihin. Penangkapan Dian dan 

Nur Sholihin menyebabkan penangkapan terhadap beberapa tersangka 

teroris lain, termasuk Ika Puspitasari alias Tasnima Salsabila.  

Selain JAD, organisasi lain yang juga melibatkan wanita dalam jihad 

adalah MIT, yang berbasis di Poso. Berbeda dengan JAD yang merencanakan 

jihad dengan cara bom bunuh diri. Wanita dalam MIT memiliki dua peran dalam 

melakukan jihad. a.) Wanita sebagai penyokong logistik, Perempuan di MIT 

mendukung dalam bidang intelegen, kurir, pembawa logistic, akuntan, penggalang 

dana dan kombatan. Kasus Rosmawati alias Ros, ditangkap 10 januari 2015; b.) 

Wanita sebagai jihadis, dalam kasus ini terdapat beberapa wanita yang ikut 

bergabung mengangkat senjata. Pada September 2014, pemimpin MIT yaitu 

Santoso meminta istri keduanya bernama “Jumiatun alias Ummu Delima”  untuk 

ikut mengangkat senjata. Selain itu terdapat beberapa istri anggota MIT yang juga 

bergabung sebagai kombatan (IPAC, 2017, p. 13). Adapun partisipasi wanita 

dalam kegiatan amaliyah Jihad dari 2013-2017 telah dirangkum sebagai berikut; 

1. September 2015; Aisyah Lina Kamelya menciptakan channel pro-ISIS 

berbasis Internasional di sosial media Telegram. Keanggotaan termasuk 

dari India, Kenya dan Libya (IPAC, 2017, p. 01). 

2. Agustus 2015; Ratna Nirmala menyuruh suami untuk berangkat ke Suriah 

menemai anak mereka. 

3. 2016 penangkapan 2 calon pelaku bom bunuh diri wanita di Jakarta. 
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4. Penangkapan empat wanita; Dian Yulia Novi, Ika Puspitasari alias 

Tasnima Salsabila, mantan TKW di Jakarta. Tutin Sugiarti kenal 

pemahaman Salafi Jihadi dari Dapur Umahat Aseer (Dapur Istri-istri 

narapidana) dan Arida Putri Maharani membantu suami membuat bom. 

5. Oktober dan Juli 2016; Tini Susansti Kaduku dan Jumaitun alias Ummi 

Delima ditangkap atas hubungan dengan suami mereka yang tergabung 

dalam MIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


