
9

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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(preventive deradicalization) dan deradikalisasi pemeliharaan
(preservative deradicalization) Islam  moderat.2

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2012) dengan judul

skripsi “Deradikalisasi Gerakan Terortisme (Analisis Politik Hukum Islam

terhadap program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)”. Penelitan ini

memfokuskan permasalahannya pada tinjauan politik hukum Islam terhadap

program deradikalisasi terorisme BNPT dan implementasinya terhadap pelaku

kejahatan terorisme di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Konsep deradiklisasi BNPT yang lebih mengutamakan dialog sangat
sesuai dengan politik hukum Islam daam menghadapi bughat, serta
terdapat tiga program besa BNPT dalam melaksanakan konsep
deradikalisasi yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan
peminaan preventif berkelanjutan.3

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya

terletak pada lokasi dan bidang kajiannya.  Jika penelitian sebelumnya berlokasi

di Purworejo, Jawa Tengah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

adalah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari

bidang kajiannya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peranan

Kiai dalam radikalisme dan tinjauan politik hukum Islam terhadap program

deradikalisasi terorisme BNPT maka dalam penelitian ini, penulis terfokus pada

fenomena radikalisme dalam perspektif hukum Islam.

2 Abu Rokmad, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal (Semarang:
Universitas Diponogoro, 2011), h. 62.

3 Hamdani, Deradikalisasi Gerakan Terortisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap
program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)”, Skripsi, Jurusan Siyasah Jinayah
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
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B. Pengertian Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa latin yaitu “Radix yang secara literal

berarti akar, sumber atau asal mula”.4 Sedangkan menurut istilah radikalisme

adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang mengnginkan

perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan

menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya

mengakibatkan kekerasan.

Perspektif lain mengemukakan bahwa Istilah radikalisme tidak ditemukan

dalam kamus ajaran Islam. Istilah ini seperti tertuang dalam Oxford Dictionary,

“merupakan kata serapan yang terdiri dari dua kata radical dan isme, yang setelah

digabungkan bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau

pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis”.5 Definisi

tersebut pada intinya menghendaki perubahan dengan cara ekstrim, kekerasan dan

drastis. Dan hal yang demikian tidaklah serupa dengan konsep perjuangan dalam

Islam yang suci.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang

menghendaki adanya perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di kalangan

masyarakat sampai pada akarnya, jika perlu dilakukan dengan menggunakan cara-

cara kekerasan, atau menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi

di seluruh lapisan masyarakat.

4The Concise, Oxford Dictionary, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1999), h. 9.
5Ibid, h. 32
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C. Dasar Hukum Radikalisme

Ijtihad yang benar dalam Islam tentang Jihad adalah “mengerahkan segala

jiwa raga atas nama Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan

dalam syariat Islam”.6 Dalil-dalil Radikalisme serta alasan-alasan

diperbolekannya peperangan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Sebagai langkah bertahan melindungi kaum muslimin, Allah berfirman dalam

Q.S Al-Baqarah/2: 190.

          
  

Terjemahnya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi
kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.7

2. Diusir dari rumah dan tanah air sendiri, Allah berfirman dalam Q.S Al-

Baqarah/2: 191.

             
            

          
Terjemahnya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah
itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi
mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat
itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka.
Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.8

6Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI
Press, 1990), h. 79.

7Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus
Segara, 2012), h. 29.

8Ibid.
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3. Ketika dianiaya karena menganut agama Islam, Allah berfirman dalam Q.S

Al-Hajj/22: 39.

           
Terjemahnya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-
benar Maha Kuasa menolong mereka itu.9

4. Jika kaum musyrik mengingkari perjanjian perang dan mencerca agama

Islam, Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 12.

              
         

Terjemahnya: Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji,
dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin
orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
(yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.10

5. Melakukan kerusakan di muka bumi, Allah berfirman dalam Q.S Al-

Baqarah/2: 205.

                 
   

Terjemahnya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang
ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.11

9Ibid, h. 337.
10Ibid, h. 188.
11Ibid, h. 32.
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6. Memaksakan untuk menganut ajaran agama tertentu, Q.S Al-Baqarah/2: 256.

            
            

Terjemahnya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena
itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak
akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.12

D. Radikalisme dalam Berbagai Perspektif

Melihat apa yang telah dipaparkan secara sederhana dalam bab

pendahuluan, kiranya tidaklah mengherankan jika banyak kalangan (ahli hukum,

sosiologi, politikus, ekonomi, budayawan dan rohaniawan), meskipun bukan

objek utamanya, tertarik pada radikalisme dan menjadikan radikalisme sebagai

salah satu fokus pem-bicaraan atau kajiannya. “Hanya yang membedakan antara

satu kajian dengan kajiannya adalah objek formalnya saja, sedangkan objek

materialnya adalah sama yaitu radikalisme”.13

Jika dilihat dari sisi lain, tertariknya banyak kalangan terhadap radikalisme
ini juga dikarenakan adanya gerak konvergensi ilmu pengetahuan,
menjadikan pembahasan suatu ilmu pengetahuan tidak lagi terikat secara
kaku dalam batas-batas formal yang telah disepakati, tetapi mengarah pada
digunakannya perspektif lain dalam melihat persoalan objek materialnya.14

12Ibid, h. 42.
13Dalam mempelajari suatu objek ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu

objek materil dan objek formal. Objek material mengacu pada pokok bahasan “yang digeluti oleh
Ilmu pengetahuan” tersebut, sedangkan objek formal mengacu pada sudut pembahasan suatu
bidang ilmu. Misalnya fisika, kedokteran, sejarah, agama, sastra, seni rupa dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, dalam tataran praktisnya ilmu pengetahuan hanya bisa dibedakan dari sudut
formalnya saja sedangkan sudut materialnya bisa sama. Lebih lanjut lihat C. Verhaak dan R.
Haryono Iman, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu (Cet. Ke-IV;
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h 1.

14Jika ditelusuri kebelakang maka pembagian ilmu pengetahuan secara formal dan
material seperti yang diuraikan tersebut di atas merupakan warisan abad pertengahan barat (abat
XIX) yang membedakan ilmu-ilmu sosial dan humaniora ke dalam disiplin yang ketat dan kaku.
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Menyadari akan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan melihat

radikalisme dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi,

budaya, ekonomi dan agama, serta melakukan refleksi masing-masing perspektif

dalam tataran objek formal dengan tetap mengakui terjadinya konvergensi ilmu

pengetahuan seperti yang tersebut di atas.

1. Radikalisme dalam Perspektif Politik

Berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambarkan

adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana

sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara

yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga

negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap

negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang

berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak

lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi.

Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang

dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda

dari pendapat atau asumsi tersebut di atas.

Namun semenjak tahun 1945, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pembedaan secara ketat dan
kaku tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi seiring dengan adanya berbagai perubahan
masyarakat secara mondial. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu
semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang
bukan sekedar melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu atau multi disipliner, tetapi juga lintas
disiplin atau interdisipliner. Sebagai contoh misalnya: Kajian Wilayah (Area Studies), Kajian
Pembangunan (Development Studies), Kajian Perempuan (Women Studies), Kajian Media (Media
Studies), Kajian Kebudayaan (Cultural Studies), Kajian Ham (Human Right Studies). Atau dengan
kata lain pada paroh kedua abad XIX hingga sekitar 1945 terjadi divergensi ilmu-ilmu social dan
humaniora kini terjadi konvergensi. Lihat Immanuel Willerstein yang diterjemahkan oleh Oscar,
Lintas Batas Ilmu Sosial (Yogyakarta: Lkis, 1997), h. 231.
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Tidak jauh berbeda antara pendapat atau asumsi tersebut di atas,

dengan membawa persoalan radikalisme dalam domain politik karena hanya

politiklah dinilai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan

secara eksplesit mengembangkan berbagai teori, dan pemandangan tentang

bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan

guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada, terutama teori

politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik

Marxian dan Sosialis.

2. Radikalisme dalam Kehidupan Sosial

Ilmu pengetahuan sosiologi secara formal mencoba membatasi diri

pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya

dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur

sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur

pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup

kelompok/masyarakat, serta bagaimanakah individu paling efektif diawasi

oleh masyarakat), serta “perubahan-perubahan sosial (social change) sebagai

objek formalnya”.15

Mengingat sifatnya yang “nomografis”,16 pembicaraan radikalisme

dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan

radikalisme dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan

menjelaskan objek yang sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk

15 Margaret Silson Vine, Sociological Theory, An Introduction, Dalam Astrid S. Susanto.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 6.

16Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Pengadilan dalam Masyarakat”, Makalah Disampaikan
Pada Penataran Sosiologi Hukum yang Diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus, Tanggal
24-25 November 1995.
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“menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak

bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh

ilmu politik”.17

3. Radikalisme dalam Perspektif Budaya

Pembicaraan radikalisme pada tataran budaya tidak kurang

menariknya, jika dibandingkan dengan perspektif lain. Apalagi penelusuran

radikalisme dari perspektif budaya seakan membawa, dan menghantarkan

pada realitas ditemukannya berbagai budaya dalam masyarakat, dan etnis

tertentu yang dianggap akrab dengan radikalisme, sehingga sering dinilai

merupakan bagian dari sistem budaya mereka.

4. Radikalisme dalam Perspektif Ekonomi

Meskipun bukan objek formalnya, wacana radikalisme juga tidak

luput dari perhatian bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman

sampai sejauhmana pembangunan ekonomi, serta implikasi sistem ekonomi

yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak

dikehendaki terhadap masyarakat itu sendiri.

5. Radikalisme dalam Perspektif Agama

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih

kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam

perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat

bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah

agar penganutnya untuk melakukan tindakan terorisme. Jika ada yang

17 James M. Henslin, Social Problems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, (New Jersey:
Second Edition, 1990), h. 154-155.
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mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah

mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun

akhirat.

Tingkat praktisnya, dan ini ironis sifatnya, ternyata ditemukan kondisi

berbeda dimana agama sering terlibat, atau dilibatkan dalam radikalisme yang

dilakukan oleh umat sebagai penyandang dan pemeluk agama tersebut.

Bahkan, “pelibatan agama pada radikalisme yang terjadi dinilai oleh Gerald

O. Barney menempati angka yang cukup tinggi”,18 serta dalam “lintasan

sejarah yang sudah cukup lama”.19 Realitas inilah kemudian yang

memunculkan tudingan bahwa agama sebagai penyebab utama yang

menjadikan dunia porak poranda, dan kehidupan penuh dengan anarkisme.

Sampai ada yang mengatakan bahwa agama harus mati, karena “agama

merupakan penyebab fundamental dari radikalisme yang melanda dunia,

termasuk semua persoalan sosial, ekonomi dan ekologi”.20

Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat

berbagai ajaran, simbolisme, cerita atau amsal, konsep, dogma, pencitraan,

ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang

7Gerald O.Barney mencatat tidak kurang 48 kasus radikalisme yang ada dibelahan dunia
ini yang melibatkan agama di dalamnya. Lebih lanjut lihat Gerald O. Barney, et. al, Global 2000

19Sebagai contoh perang salib yang kemunculannya berawal dari ekspansi Islam yang
dilakukan oleh Alp Arselan pada tahun 464 H (1071 M) dimana tentara Alp Arselan yang hanya
berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang,
yang terdiri dari tentara Romawi, Ghuz, Al-Akraj, Al-Hajr, Proneis dan Armenia. Peristiwa ini
kemudian mendorong Paus Urtanus II berseru kepada umat Kristen di Eropah untuk supaya
melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan “perang salib” yang terjadi dalam tiga
periode. Khusus mengenai perang salib ini, lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau di Berbagai
Aspeknya, (Jilid I; Jakarta: UI Press, 1985), h. 77. Lihat juga M. Yahya Harun, Perang Salib dan
Pengaruh Islam di Eropah, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1987), h. 12-14. Lihat Juga Badri Yatim,
Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-14
2003), h. 76-79.

20Gerald O. Barney, Op Cit.,.h. 9.
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dikehendakinya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi

kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar

manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik

manusia.

Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan
jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas
yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka
“agama menjadi bersifat partikular”.21

Mengingat sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan

dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan

dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh

karena itu, tidaklah meng-herankan jika agama memiliki fungsi yang sakral

dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan

masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi eksistensialisme manusia itu sendiri.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Paham Radikalisme

Menurut Muhammad A.S Hikam dalam bukunya Deradikalisasi

mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham

21Konsep universalitas dari substansi dan nilai agama dan partikularitas simbol agama ini
penulis rujuk pada pemikiran Zumri Bestado Syamsuar dalam melihat paradoks pikiran
keagamaan. Dia mengatakan, bahwa substansi dan nilai suatu agama tidak hanya berlaku pada satu
pemeluk agama saja tetapi berlaku pada dan lintas semua pemeluk agama, semua komunitas,
semua masyarakat dan semua segmen negara dan bahkan lintas budaya. Sedangkan simbol-simbol
agama jelas bersifat partikular, yakni ia hanya diakses dan didukung serta dimanifestasikan oleh
masing-masing pemeluk agama saja, tidak bersifat lintas diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan
umat manusia ataupun negara kecuali sebatas sifatnya yang partikular saja dan tidak lebih. Penulis
melihat partikularitas terhadap simbol agama ini terjadi lebih dikarenakan bagaimana kelompok
umat beragama, suku memaknai symbol tersebut yang dalam tataran praksisnya tidak dapat
dihindari masuknya berbagai elemen lain selain agama, terutama elemen budaya. lebih lanjut Lihat
Zumri Bestado Sjamsuar, ”Paradoks Pikiran Keagamaan: Kritik Terhadap Pereduksian Simbol
Agama”, Dalam Suara Almamater Publikasi Ilmiah (Tanjungpura: Universitas Tanjungpura, No. 6
Tahun XIV, 1999), h. 26-34.
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radikalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu “aspek geografi,

demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan

pertahanan dan keamanan”. 22

1. Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua

benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi

sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi

wilayah yang terbuka dann merupakan negara kepulauan, perlindungan

keamanan yang konprenshif sangat diperlukan. Daerah-daerah pulau terluar

dan perbatasan masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan yang

dimanfaatkaan oleh kelompok teroris. Terutama sebagai basis untuk

melakukan prekrutan dan pelatihan serta pos-pos penyelundupan senjata serta

ponsel mereka. Oleh sebab itu, Indonesia harus benar-benar memperhatikan

wilayah-wilayah tersebut, selain wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis

operasi kelompok radikal selama ini.

2. Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti

berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang

majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan

dimanipulasi oleh kelompok radikal.

22 Muhammad A.S Hikam, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen
(Deradikalisasi) (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 128-132.
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3. Faktor Sumber Kekayaan Alam

Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum

dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh

kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka

melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan

ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

4. Faktor Ideologi

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan

seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan

degradsi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam

wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah

satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang

belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan

ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut

dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

5. Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah

belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh

konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensil. Hal ini

berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai

politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan

rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
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(DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka

peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran

termasuk media massa dan kelompok penekan (Preasure Grups).

Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan, akan sulit bagi

pemerintah untuk dapat berkonsentrasi menangani masalah ancaman nasional

berupa terorisme yang bersifat multidimensional.

6. Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan

kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi

global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat

ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global

masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat

regional maupun internasional.

7. Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati

dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop

(popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial

dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah

menjangkit kawla muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadapa

pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

8. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan

propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi
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dibeberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam

berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan

dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

F. Konsep Negara dalam Mengahadapi Gerakan Radikal di Indonesia

Konsep Negara menghadapi gerakan radikal dilakukan dengan bebearapa

cara yaitu sebagai berikut :

1. Menjadikan Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila diakui Negara sebagai falsafah hidup, cita-cita moral, dan

ideologi bagi kehidupan berbangsa. Pancasila diyakini mampu menyaring

berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi

logis dari sebuah masyarakt dan bangsa yang majemuk (bhinneka). Bangsa

Indonesia tidak menafikkan kehadiran budaya luar maupun ideologi luar, tapi

melalui Pancasila negara dapat memilah pengaruh mana yang dapat diterima

atau tidak. “Negara juga mampu menyesuaikan pengaruh luar tersebut dengan

konteks budaya Indonesia ataupun menolak karena tidak sesuai dengan

falsafah, cita-cita moral dan ideologi nasional”.23

2. Menjadikan UUD sebagai Landasan Konstitusi

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis adalah landasan

Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan kemerdekaan serta dibentuknya

negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Landasan utama dalam kehidupan bernegara adalah pengakuan bahwa

23Ibid., h. 44.
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Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan

semata. Para penyelenggara negara dan` warga negara di dalam kehidupan

bermasyarakat harus bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi

supremasi hukum.

Strategi untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia,
penanggulangan yang dipilih harus senantiasa berlandaskan konstitusi,
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip
utama dalam kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang dijalankan.24

3. Menjadikan Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan bersama yaitu tujuan nasional.

Wawasan Nusantara mengacu kepada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi

sosial budaya, serta faktor kesejahteraan, dan perkembangan lingkungan.

Konsepsi yang terkandung dalam wawasan nusantara merupakan
simpulan dari pengalaman masa lalu dan lingkungannya yang
memiliki relevansin dan validitas dengan masa mendatang sehingga
dapat menjadi acuan dalam melaksanakan interaksi antar komponen
bangsa dalam hidup bersama yang bermanfaat.25

Makna wawasan nusantara juga sebagai konsep pemikiran bersifat
inklusif dalam menerima pembaharuan dalam kehidupan Indonesia
yang beraneka ragam. Oleh karenanya, wawasan nusantara turut
mendukung pembangunan nasional.26

4. Memperkuat Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional jika dikaitkan dengan permasalahan

penanggulangan terorisme, implementasi ketahanan nasional merupakan

24Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional: Sebuah Konsep
dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, 2010. h. 32.

25Pokja Wawasan Nusantara Lemhannas RI, Materi Pokok Bidang Studi Wawasan
Nusantara. (Jakarta: Lemhannas RI, 2011), h. 8.

26Dwi Kusrahmadai, Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional (Jakarta:
PT. Erlangga, 2010), h. 2.
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keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman

terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik ideologi,

pemikiran, gagasan, paradigma dan filsafat yang mendasarinya maupun

berbagai aksi dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada masyarakat, serta

wujud teror.

Keuletan dan ketangguhan ini harus dimiliki oleh setiap pribadi warga
negara Indonesia, keluarga, kelompok masyarakat, penyelenggara
negara di pusat maupun daerah yang pelaksanannya “diwujudkan
dalam berbagai kegiatan yang sinergis, sistematis, dan
berkelanjutan”.27

5. Menciptakan Kerja Sama di Wilayah ASEAN dalam Menangkal Terorisme

Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memiliki wadah

pertemuan antar-Menteri Pertahanan masing-masing negara untuk membahas

isu-isu pertahanan dan keamanan. Wadah tersebut dikenal dengan naman

ADMM (ASEAN Defense Minister Meeting). Sebenarnya, tujuan ADMM

sendiri untuk mengakomodasi kepentingan bersasma ASEAN dalam menjaga

stabilitas politik dan keamanan.

G. Radikalisme dalam Perspektif Hukum Islam

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu

sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetiakawanan baik dalam

seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam

keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang

menganut  suatu agama, baik terhadap seagama maupun  kepada orang yang lain

yang menganut  agama yang berbeda.  Namun memang harus diakui bahwa pasca

27Muhammad A.S Hikam, op. cit., h.16.
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era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak

adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok

sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal

menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila.

Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus
dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya
penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum
nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.28

Lahirnya gerakan radikalisme agama sebagaimana dikupas di atas

merupakan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama  yang pada

gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim serta tidak

segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya.

Sebelum disinggung tentang pelaku makar (radikalisme) dari sisi hukum Islam,

maka di bawah ini akan dikupas sedikit tentang segala perbuatan-perbuatan yang

berhubungan dengan al-baghy serta hukuman yang dijatuhkan bagi pelakunya

dalam Perspektif Regulasi Pemerintahan Indonesia Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP). Di atas telah disinggung bahwa akibat perilaku radikalisme

mengatasnamakan agama tidak jarang menjurus kepada aksi terorime. Maka,

regulasi negara melalui pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang

terorisme.

A.M. Hendropriyono memberikan penjelasan tentang terorisme dengan

mengutip pendapat Walter Reich mengatakan bahwa “terorisme adalah suatu

strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang

28Ma’ruf Amin, “ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI
dan Islam Rahmatan Lil’alamin”, makalah Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan
Islam Rahmatan Lil’alamin, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian
Agama RI, Jakarta, 9 Agustus 2014.
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diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat

umum”.29

Menariknya, motif terorisme bukan hanya bermuatan politik, akan tetapi
sarat pula dengan nuansa agama dan ideologi. Sama halnya dengan aksi
radikalisme, mereka melakukan gerakan makar (radikalisme) dengan dalih
ideologi dan agama dengan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap
teks-teks keagamaan. Hal ini bisa dipahami dari pengertian lain yang dapat
dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani terorisme,
adalah penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau
menakut-nakuti pemerintah, atau berbagai masyarakat untuk mencapai
tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.30

KUHP tentang pidana terorisme, di sini akan dikemukakan lima bab saja

yang berkenaan dengan pidanya.31 Kelima bab itu adalah: Pertama, kejahatan

terhadap keamanan negara.32 Kedua, kejahatan yang membahayakan keamanan

umum bagi orang atau barang.33 Ketiga, kejahatan terhadap nyawa.34 Keempat,

penganiayaan.35 dan kelima,menghancurkan atau merusakkan barang.36

29A. M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam (Jakarta:
Kompas, 2009). h. 25.

30Ibid, h. 26-27.
31Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.79-80.
32Tentang kejahatan terhadap negara, ada tiga pasal, yaitu Pasal 106: Makar dengan

maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan
sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 107: (1)  Makar dengan maksud untuk
menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para
pemimpin dan para pengatur makar tersebutdalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 108: (1)  Barangsiapa
bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. a.
Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; b. Orang yang dengan maksud
melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada
gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur
pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama
dua puluh tahun. Lihat Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP), h.79-80.

33Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum terdapat satu pasal yaitu Pasal
187: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1.
Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul  bahaya
umum bagi barang; 2. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut
di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbutan tersebut di atas timbul bahaya bagi
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Berdasarkan hal di atas kiranya telah jelas dibicarakan tentang apa saja

hukuman bagi pelaku makar (radikalisme) dalam UU, dalam hal ini aturan dalam

KUHP.

Hukum Islam dalam pandangannya terhadap perilaku yang melahirkan

paham ekstrim dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mem pertahankan

ideologinya bisa dianggap  sebagai al-baghy (pemberontak).

Hukum Islam menegaskan bahwa pemberontak (al-baghy) masuk dalam
kategori kejahatan (jarîmah) yang bisa jadi kena sanksi pidana mati. Selain
pemberontak (al-baghy), ada juga murtad atau keluar dari Islam (al-
riddah), berzina, perampok, dan membunuh (qishâsh/diyât). Hukum Islam
membagi tindak pidana menjadi tiga bagian, yaitu pidana hudûd,
qishâsh/diyât, dan ta’zîr.37

Menurut bahasa, al-baghy yang memiliki beberapa pengertian, yaitu
mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim, aniaya,
perbuatan jahat, durhaka, menyimpang dari kebenaran, dan melanggar,

nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Lihat Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP), h. 111.

34Perihal kejahatan terhadap nyawa, terdapat satu pasal yaitu Pasal 338: Barangsiapa
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling
lama lima belas tahun. Pasal 340: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Lihat
Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHAP), h. 207.

35Perihal penganiayaan, terdapat satu pasal, yaitu Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4)  Dengan penganiayaan disamakan sengaja
merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Lihat Soenarto
Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHAP), h. 212.

36Adapun tentang menghancurkan atau merusakkan barang, terdapat satu pasal yaitu
Pasal 406: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, diancam dengan pidana penjarapaling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap
orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat
digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Lihat
Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, h. 264.

37Abd Al-Qâdîr ‘Audah, “Al-Tasyrî’ Al-Jimâ’i Al-Islâmî Muqarranan bî Al-Qanûni Al-
Wadhî’î” dalam Ensiklopedi Hukum Islam,Tim Tsalisah (pent.) (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), h.
111.
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menentang. Kata al-baghy artinya zalim atau aniaya, sedangkan kata al-
baghy menurut istilah ulama adalah orang  yang menentang pemerintah
yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.38

Sementara secara terminologis, maker (radikalisme) adalah tindakan

sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah,

dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. Ada juga

memberikan interpretasi lain yaitu:

Keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan.
Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam
memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak
bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak
perlu disalati seperti yang dilakukan oleh ‘Ali bin Abî Thâlib.39

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian berontak yaitu :

Pertama, meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kedua, melawan, tidak
menurut pemerintah. Ketiga, melawan pemerintah (kekuasaan dan
sebagainya) secara serentak. Sedang pemberontakan adalah orang yang
melawan atau yang menentang kekuasaan yang sah.40

Al-Baghy (makar) dalam KBBI, makar diartikan sebagai “1. Akal busuk,

tipu muslihat. 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang

(membunuh) orang. 3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah”.41

Pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-baghy

(pemberontak/makar) adalah sebuah upaya penggulingan terhadap pemerintahan

yang sah. Jika pengertian ini ditarik ke konteks bahasan radikalisme agama, maka

akan ditemukan kesamaan pandangan antara pelaku makar dengan pelaku radikal.

Sebagaimana dijelaskan pada bahasa sebelumnya, gerakan radikalisme merupakan

38Taqî Al-Dîn Abû Bakar Al-Husaini, Kifâyat Al-Akhyâr (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997),
h.125.

39Ibid, h. 127
40Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI, Kamus Besar Bahasa

Indonesia (ed. 2, cet. IX;  Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 124-125.
41Ibid, h. 618.
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sebuah upaya makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah karena berbagai

dogma agama yang dijadikan pembenaran dengan alasan ketidaksamaan

pandangan antara pelaku radikal dengan pemerintah.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa
para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan
memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala
negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran.
Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan
penumpasan.42

Pembahasan Fikih Jinâyah, jarîmah mengenai jinâyah, perbuatan makar

atau al-baghy telah diatur dalam nas baik Alquran maupun Sunnah selain telah

diatur dalam Hukum Pidana Islam perbuatan inipun telah dibahas dalam regulasi

pemerintahan Indonesia yang biasa disebut dalam Undang-undang sebagai

kejahatan terorisme. Tindakan radikalisme yang pada gilirannya melahirkan

terorisme. Sehingga hemat penulis, pelaku radikal bisa dijerat dengan Undang-

undang tentang terorisme. Adapun dasar hukuman bagi pelaku

makar/pemberontak sangat jelas diuraikan dalam banyak ayat Alquran di

antaranya yaitu:

1. Q.S Al-Maidah/5: 33.

               
               

            
Terjemahnya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

42Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 478-479.
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dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.43

Q.S Al-Maidah/5: 33 di atas, Allah mengancam bagi orang-orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, mereka akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum

Allah dalam ayat ini.

2. Q.S. Asy-Syurâ/42: 40.

           
  

Terjemahnya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,
maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik. Maka, pahalanya atas
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang
zalim.44

Surah yang lain, Allah menegaskan dalam Q.S. Asy-Syûrâ/42: 40,

Allah menjelaskan bahwa pelaku kejahatan dibalas dengan kejahatan yang

serupa. Namun demikian, Allah melanjutkan siapa memaafkan dan berbuat

baik,  maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Pada ayat ini, meskipun

Allah tegas dan gamblang menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah

sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah

menegaskan memaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan

kejahatan yang serupa.

43Lajnah, op, cit, h. 113.
44Ibid, h. 487.
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3. Q.S. Al-Hujurat/49: 9.

               
                   
            

Terjemahnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau
Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang Berlaku adil.45

Selanjutnya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9, Allah

menguraikan bagaimana kalau ada dua golongan yang beriman akan tetapi

keduanya terlibat dalam peperangan, Allah menjelaskan dengan instruksi

untuk melakukan perdamaian dengan cara dilakukan kesepakatan-

kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi, jika ada salah satu golongan itu

melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama itu, maka Allah

dengan tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang melanggar

perjanjian itu sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan dalam koridor

aturan Allah. Maka Allah juga berpesan hendaklah menjunjung tinggi

keadilan. Karena Allah sangat senang kepada hambanya yang mampu

berbuat adil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa

pelaku radikal yang dilakukan dengan makar, bisa diantisipasi dengan berbagai

pendekatan, yaitu: “Pertama, Islâh menjadi pintu pertama yang harus dilakukan.

45Ibid, h. 516.
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Kedua, bila jalan islâh ini buntu, maka cara yang kedua adalah dengan melakukan

perang dan bahkan sampai membunuh”.46

Perang dan membunuh hingga tersadarkan bahwa melakukan tindakan

radikal tidak benar, sampai tersadarkan dalam jalur Allah. Perang dan membunuh

di sini lebih tepatnya tidak diartikan secara hakiki, akan tetapi secara majâzi. Bisa

dengan menasehati, bisa pula dengan memberikan penyadaran terhadap ideologi

yang keliru menuju ideologi yang benar dan lurus.

Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk dapat menentukan

hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi

dua bentuk:

Pertama, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan
dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka Untuk
pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa
pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai
mereka sadar dan bertaubat. Kedua, pemberontak yang menguasai suatu
daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak
seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah
dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi
mereka.47

Sayyid Sâbiq menjelaskan paling tidak ada empat syarat seorang
pemberontak dikenai hukuman, yaitu: Pertama, pelaku hirâbah orang
mukallaf. Kedua, pelaku hirâbah membawa senjata. Ketiga, lokasi
hirâbah jauh dari keramaian. Keempat, tindakan hirâbah secara terang-
terangan.48

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan

(continuities), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum pidana

berkembang seiring dengan perkembangan zaman.  Dalam perspektif Hukum

46Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h. 315.
47Tim Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve , 2008), h.

234.
48Sayyid Sâbieq, Fiqh Sunnah (Jilid. IX; Bandung: PT alMa’arif, 1993), h. 177.
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Pidana Islam (Fiqh Al-Jinâyah), paling tidak dua tindakan pelaku makar dijatuhi

hukuman.

Pertama, apabila pelaku makar (pemberontak melakukan pembunuhan).

Kedua, pelaku makar melakukan penganiayaan dan pencederaan. Pembunuhan di

sini maksudnya adalah “suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau

beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang

meninggal dunia”.49 Dengan tiga bidang hukum pidana Islam yang harus

diperhatikan seperti “asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya”.50

Berdasarkan pijakan Alquran, paling tidak ada tiga hukuman bagi pelaku

pembunuhan, yaitu: Pertama, “hukuman pokok, terhadap pembunuhan sengaja

adalah qishâsh atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan

kematian, maka balasannya yang setimpal adalah kematian juga”.51 Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178.

                 
     ...

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita...52

Kedua, hukuman pengganti, hukuman ini dilaksanakan jika mendapat

maaf dari kerabat yang terbunuh. Hal ini berdasarkan lanjutan firman Allah dalam

Q.S. Al-Baqarah/2: 178, mengganti dengan memberikan 100 ekor unta.

49Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 25.
50Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia (Cet. X; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 117.
51Teungku, op, cit, h. 500.
52Lajnah, op, cit.h. 27.
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...                      
           

Terjemahnya: ...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang
baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (dyiat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.53

Ketiga, hukuman tambahan, baik qishâsh maupun diyât merupakan hak

bagi kerabat yang terbunuh, maka mereka bisa menuntut, bisa juga tidak. Namun

hukuman tambahan ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan.

Hukuman tambahan pertama adalah kafârah dalam bentuk memerdekakan budak.

Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut

seperti dalam gambaran firman Allah dalam Q.S. Al-Nisâ/4: 92. Hukuman

tambahan kedua adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya.

                   
                 
                 
                     
     

Terjemahnya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat

53Ibid.
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yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka
(hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat
dari pada Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.54

Sedangkan untuk jenis yang kedua, yakni penganiayaan dan pencederaan,

para ulama fikih membagi kejahatan penganiayaan atau pencederaan ini kepada

lima bentuk, yaitu:

Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin,
menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran,
pelukaan di bagian kepala, pelukaan di bagian tubuh lainnya dan diluar ke
empat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak
melukai.55

Sedangkan ancaman hukuman bagi penganiaya dan pencederaan hampir

sama dengan pembunuhan. Paling tidak bisa dipetakan menjadi dua hukuman,

yaitu:

Pertama, hukuman pokok yaitu qishâsh atau balasan setimpal. Dalam lima
bentuk penganiayaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan qishâsh
hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan
di bagian kepala yang sampai pada tingkat muwadhihah, yaitu luka yang
sampai menampakkan  tulang. Kedua, hukuman pengganti, yaitu diyât
yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.
Ketentuan diyât untuk setiap bagian badan ini dijelaskan oleh Nabi dalam
hadisnya dari Abû Bakar bin Muhammad bin ‘Amru yang dikeluarkan
oleh Abû Daud, An-Nasâ’i, Ibnu Hibban dan Ahmad yang artinya bahwa
“Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka
hukumannya adalah qishâsh, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang
terbunuh”. Pembunuhan diyâtnya adalah 100 ekor unta. Bila hidung
terpotong maka hukumannya adalah satu diyât, untuk dua mata hukumnya
adalah satu diyât, untuk lidah satu diyât, untuk dua bibir satu diyât, untuk
zakar satu diyât, untuk dua pelir satu diyât, untuk sulbi satu diyât, untuk

54Ibid, h. 93.
55Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Cet.

I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 137-139.
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satu kaki setengah diyât, untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10
ekor unta, untuk sebuah gigi 5 ekor unta.56

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, selain hukuman atau pemidanaan

sebagaimana yang telah banyak disinggung, yang perlu diperhatikan dalam

penetapan hukum Islam, yaitu: “Pertama, pencegahan. Kedua, perbaikan dan

pendidikan”.57

56Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
h. 225-226.

57Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebuah Pengantar (Cet. 31; Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2001), h. 409.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang  digunakan  oleh peneliti adalah penelitian “deskriptif

kualitatif”.  Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamatinya”.1 Penelitian ini

dilakukan dengan penelitian hukum empiris, yakni mengkaji tentang fenomena

radikalisme di Kota Kendari dalam perspektif hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sarana untuk mendapatkan data yang akurat  sebagaimana dimaksudkan

dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota

Kendari. Adapun waktu penelitian ini pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 14

Oktober 2016.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh
subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang
berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari
responden secara langsung.

1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), h. 16.


