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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca  reformasi  yang  ditandai  dengan “terbukanya  kran  demokratisasi

telah  menjadi  lahan  subur  tumbuhnya  kelompok  radikal”.1 Fenomena

radikalisme  di  kalangan masyarakat seringkali  disandarkan  dengan  paham

keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti

ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Radikalisme  yang  berujung  pada  terorisme  menjadi  masalah  penting

bagi masyarakat Kota Kendari di zaman dewasa ini. Dua isu itu telah

menyebabkan Islam cenderung dicap  sebagai  agama  teror  dan  umat  Islam

dianggap  menyukai  jalan  kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya.

Sekalipun  anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di

Indonesia adalah seorang Muslim  garis  keras  sangat  membebani  psikologi

umat  Islam  secara  keseluruhan termasuk masyarakat Kota Kendari.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan

terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak

radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam

konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam

1Menurut Fealy dan Hooker: Radical refers to those Islamic movement that seek dramatic
change in society and the state. The comprehensive implementation of Islamic law and the
upholding of “Islamic norms’, however defined, are central eleme nts in the thinking of most
radical groups. Radical Muslims  tend  to  have  a  literal  interpretation  of  the  Qur’an,  especially
those  sections  relating  to  social relations, religious behavior and the punishment of crimes, and
they also seek to adhere closely to th e perceived normative model based on the example of t he
Prophet Muhammad. Greg Fealy and Virginia Hooker (ed.), Voices of Islam in Southeast Asia: A
Contemporary Sourcebook (Singapore: ISEAS, 2006), h. 4.
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menghentikan laju radikalisme Islam. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat

berpeluang menjadi penyebar  benih  radikalisme dan  sekaligus penangkal paham

radikal. Studi-studi tentang radikalisme mensinyalir adanya  lembaga  pendidikan

Islam tertentu (terutama yang nonformal, seperti pesantren) telah mengajarkan

fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik.

Belakangan ini,  sekolah-sekolah  formal  juga  mulai  mengajarkan
elemen-elemen Islam radikal, misalnya mengajarkan kepada murid untuk
tidak menghormati bendera Merah Putih saat upacara bendera.2

Secara  garis  besar  gerakan  radikalisme  disebabkan  oleh faktor ideologi

dan faktor non-ideologi seperti ekonomi, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan

dan lain sebagainya. Faktor ideologi sangat sulit diberantas dalam  jangka  pendek

dan  memerlukan perencanaan  yang  matang karena berkaitan  dengan keyakinan

yang sudah dipegangi dan emosi keagamaan yang kuat. Faktor ini hanya bisa

diberantas permanen melalui pintu masuk pendidikan (soft  treatment) dengan

cara  melakukan  deradikalisasi  secara evolutif yang melibatkan semua elemen.

Pendekatan keamanaan (security  treatment) hanya  bisa  dilakukan  sementara

untuk mencegah  dampak  serius  yang  ditimbulkan  sesaat.  Sementara faktor

kedua lebih mudah untuk diatasi, suatu contoh radikalisme yang disebabkan oleh

faktor kemiskinan cara mengatasinya adalah dengan membuat mereka hidup lebih

layak dan sejahtera.

Faktor ideologi merupakan penyebab terjadinya perkembangan
radikalisme  di  kalangan  mahasiswa.  Secara teoritis, orang yang sudah
memiliki bekal pengetahuan setingkat mahasiswa  apabila  memegangi
keyakinan yang radikal pasti sudah melalui proses mujadalah atau tukar

2www.metrotvnews.com, “Dua  Sekolah Larang  Siswa Hormat  Bendera”.  Berita ini
dimuat pada  6 Juni  2011,  terkait  dua sekolah  (SMP  Al-Irysad  Tawangmangu  dan  SD  Al-
Albani  Matesih) berbasis agama yang melarang siswa menghormat Bendera Merah Putih di
Karanganyar .
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pendapat yang cukup lama dan intens sehingga pada akhirnya mahasiswa
tersebut dapat menerima paham radikal seperti halnya mahasiswa yang
tidak mau terlibat dalam kegiatan bela negara karena menganggap bahwa
yang prioritas diperjuangkan hanyalah hukum Allah, ditambah lagi telah
diduga adanya penyebaran ajaran untuk tidak menjadikan Pancasila
sebagai dasar negara di dua kampus besar Kota Kendari yaitu Universitas
Halu Oleo dan IAIN Kendari.3

Persentuhan  kalangan  mahasiswa  dengan  radikalisme Islam tentu bukan

sesuatu yang muncul sendiri di tengah-tengah kampus. Radikalisme itu muncul

karena adanya proses komunikasi dengan jaringan-jaringan radikal di luar

kampus. Dengan demikian, gerakan-gerakan  radikal  yang  selama  ini  telah  ada

mencoba membuat  metamorfosa  dengan  merekrut  mahasiswa, sebagai kalangan

terdidik.  Dengan  cara ini,  kesan  bahwa  radikalisme hanya  dipegangi  oleh

masyarakat  awam  kebanyakan  menjadi luntur dengan sendirinya.

Kota Kendari sebagai daerah pluralis, di mana kemajemukan berada dan

berkembang di dalamnya, sebut saja suku, ras, budaya dan agama. Hal ini tidak

terlepas dari kemajuan bidang keilmuan yang menyentuh berbagai sendi

kehidupan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kemajemukan itu telah membawa

akibat adanya pola interaksi dan komunikasi yang semakin intensif antar

kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya adalah pergesekan yang

seringkali terjadi di antara agama-agama yang berbeda, ketika keyakinan terhadap

3Ryha Madi, Menambahkan, salah satu elemen masyarakat yang sangat penting dalam
upaya menangkal atau mencegah radikalisme dan terorisme adalah media massa serta kalangan
Mahasiswa di Kota Kendari. “Mengingat vitalnya peran media massa dan humas tersebut,
diperlukan kesamaan visi dan pemahaman dalam menyajikan informasi positif kepada masyarakat,
sehingga paham-paham radikal dan terorisme dapat ditangkal sejak dari Media Massa dan
Kalangan Pemuda. Disampaikan padaseminar “Optimalisasi Peran Media Massa dan Humas
Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme di Sulawesi Tenggara”. hari Sabtu (19/9/2015)
pagi di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
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suatu agama itu cenderung dimutlakkan, maka akan sangat berpotensi pada

timbulnya pergesekan atau ketegangan.

Seperti halnya yang terjadi di Puloro Kecamatan Sampara Kabupaten
Konawe, masyarakat digemparkan dengan ditangkapnya dua orang
masyarakat sipil bersenjata yang aktif melakukan sismulasi gerilya lawan
gerilya untuk memantapkan profesionalisme personil mereka untuk
menyebarluaskan prekrutannya, kedua pelaku ini diduga merupakan
anggota teroris Santoso.4

Apabila hal itu tidak segera diatasi maka semakin lama akan terjadi

benturan yang mengakibatkan terpecahbelahnya perusakan-perusakan kehidupan

manusia serta mengancam kemajemukan masyarakat Kota Kendari yang telah

lama ada.

Ketika mengfokuskan pada agama, maka sesungguhnya ada fenomena

yang menarik dalam hubungan antar agama. Fenomena ini menarik karena

mayoritas masyarakat Kota Kendari senantiasa mengkondisikan dirinya dalam

hubungan mayoritas dan minoritas, apalagi hal itu ketika dikaitkan dengan hal

agama. Fenomena ini sudah terbukti dalam sejarah panjang perjalanan bangsa

Indonesia serta pengalaman-pengalaman konkrit yang hadir dalam realitas

masyarakat Kota Kendari secara khusus.

Munculnya paham radikalisme di Kota Kendari menjadi fenomena

sekaligus bukti nyata, yang berlakunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, diabaikan

atau dihilangkan. Radikalisme di Kota Kendari ditandai dengan adanya upaya

prekrutan masyarakat untuk bergabung di kelompok-kelompok radikal tertentu.

Apalagi Kota Kendari merupakan sentral perekonomian, pemerintahan dan
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, karena mengingat Kota Kendari
tempat berkumpulnya banyak orang yang kenyataannya berbeda budaya,

4Anwar Sanusi, Sultraklik.com/Konawe. Diterbitkan pada hari Rabu 1 Juni 2016.
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agama, prinsip kehidupan dan ideologi sehingga memungkinkan
mudahnya berkembang paham radikalisme di kota tersebut.5

Meski telah berbagai dialog dan seminar penanggulangan terorisme yang

telah dilakukan untuk mengupas tuntas permasalahan ini yaitu mulai dari

pencairan sebab hingga pada penawaran solusi, namun tidak juga kunjung

memperlihatkan adanya titik terang.

Fenomena radikalisme di Kota Kendari selalu diidentikkan dengan

gerakan-gerakan Islam radikal. Dengan demikian masyarakat perlu memahami

tentang fenomena dan perkembangan radikalisme di Kota Kendari dalam

perspektif hukum Islam.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul

“Fenomena Radikalisme di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena radikalisme di Kota Kendari ?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan radikalisme di

Kota Kendari ?

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena radikalisme di Kota

Kendari ?

5 Ryha Madi, Disampaikan pada kegiatan dialog optimalisasi media massa dan humas
dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Sulawesi Tenggara (Kendari:19 September 2015).
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah sebagai

berikut :

1. Penelitian ini membahas tentang fenomena radikalisme di Kota Kendari.

2. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan radikalisme di Kota Kendari.

3. Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap fenomena

radikalisme di Kota Kendari.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena radikalisme di Kota

Kendari.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

berkembangnya radikalisme di Kota Kendari.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap

fenomena radikalisme di Kota Kendari.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi

Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu
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pengetahuan hukum Islam khususnya tentang radikalisme dalam perspektif

hukum Islam. Penelitian ini juga nantinya sekaligus bermanfaat sebagai

sarana bagi peneliti peroleh selama duduk di bangku kuliah, dalam hal ini

dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

2. Secara Akademis

Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan  bagi

pembaca dan khususnya penulis mengenai factor-faktor yang mempengaruhi

berkembangnya paham radikalisme di Kota Kendari dan tinjauan hukum

Islam.

F. Definisi Oprasional

Berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penulis

mendefinisikan variabel tersebut menghindari salah pengertian dan penafsiran

dalam memahami penelitian yang berjudul “Fenomena Radikalisme di Kota

Kendari dalam Perspektif Hukum Islam”, maka penulis memberikan pengertian

judul sebagai berikut:

1. Radikalisme yaitu : “Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau

aliran yang mengingikan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik

dengan cara kekerasan atau drastis”.6

2. Hukum Islam menurut ahli syariah adalah “Segala khitab yang berhubungan

dengan tindakan-tindakan manusia diluar mengenai akhlak yang diatur

6 https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.html, diterbitkan pada hari
Kamis 19 Mei 2016.
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tersendiri, dengan demikian syariah itu adalah bagi hukum-hukum yang

bersifat amaliah”.7

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka operasional penelitian ini

terfokus pada paham-paham organisasi masyarakat dan aliran pemahaman

masyarakat Kota Kendari yang tergolong sesat serta mengindikasikan

kesenjangan di kalangan masyarakat dan akan mengancam eksistensi

kemajemukan masyarakat Kota Kendari ketika oraganisasi masyarakat dan aliran

pemahaman tersebut dibiarkan berkembang.

7 Abid Bisri Mostafa, Al-Aqlu Syariah (Jilid III; Semarang: Asy Sifa, 1993), h. 14.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap penelitian sebelumnya yang

penulis lakukan terkait dengan radikalisme, maka terdapat beberapa hasil

penelitian yang hampir sama dengan penelitan yang penulis lakukan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suciyani (2013) dengan judul

skripsi "Kiai: Antara deratisme dan Radikalisme (Studi Kasus Kiai Pondok

Peantren Daarut Tauhid Kedungsari, Purworejo, Jawa Tegah). Penelitian ini

memfokuskan permasalahannya pada tindakan dan peranan Kiai dalam

moderatisme dan radikalisme di lingkungan pesantren. Hasil penelitian ini adalah

bahwa:

Keterlibatan Kiai dalam berkembangnya moderatisme dan radikalisme tidk
terlepas dari perana Kiai yang berkewajiban menegakkan amar ma’ruf
nahi mungkar, serta peranan Kiai tidak terlepas dari status yang ia miliki di
masyarakat.1

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abu Rokhmad (2011) dengan judul

skripsi "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". Penelitian

ini mengfokuskan pada Radikalisme yang dilakukakan umat Islam dan Upaya

Deradikalisasi Paham Radikal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Paham radikalisme Islam meningkat drastis dari tahun ke tahun dan pada
dasarnya deradikalisasi dapat dilakukan melalui deradikalisasi pencegahan

1 Suciyani, Kiai: Antara deratisme dan Radikalisme (Studi Kasus Kiai Pondok Peantren
Daarut Tauhid Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah)”, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
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