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A. Latar Belakang Masalah

Istilah teroris merupakan istilah yang amat popular dalam kurun waktu yang

cukup panjang, lebih-lebih pasca runtuhnya WTC (World Trade Center) dan

meletusnya aksi terorisme di berbagai tempat. Bernard lewis secara khusus

memberikan catatan terhadap masalah  ini sebagai perang suci dan teror yang tidak

suci yang dilakukan teroris, menurut Bernard Lewis, jihad yang di kampanyekan

oleh kaum Wahabi merupakan cikal bakal munculnya terorisme di Dunia Islam١.

Berbeda dengan Bernard Lewis tentang masalah jihad, Grand Syaikh Al-

Azhar, Sayyid Tantawi, dalam sebuah fatwanya yang disampaikan di akhir tahun ٩٠-

an meminta agar orang-orang Mesir tidak ikut serta dalam jihad melawan Israel di

Lebanon, karena ia berpendapat bahwa jihad mempunyai banyak makna, antara lain:

mendidik anak, bekerja keras, berdoa bagi para pejuang dan lain-lain. Amal sosial

juga merupakan bentuk jihad yang bisa dilakukan, mengingat menggunungnya

masalah internal yang dihadapi umat Islam, maka jihad dalam arti melakukan

perubahan ke dalam merupakan hal yang mesti lebih diutamakan dari pada memaknai

jihad sebagai perlawanan terhadap orang lain. Fatwa tersebut menimbulkan pro-

kontra dalam pandangan ulama Al-Azhar. Mereka yang kontra menganggap bahwa

fatwa tersebut tidak relevan karena masalah Israel merupakan masalah yang sudah

akut dan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama seluruh dunia Arab yang

merasakan langsung pendudukan tentara Israel terhadap jalur Gaza dan perbatasan

١ Bernard Lewis, The Crisis Of Islam : Holy War And Unholy Terror (London: Weindenfeld
and Nicolson, ٢٠٠٣), ١٢٩. Menurut al-Farmawi, kata teroris dalam bahasa Arab diartikan dengan al-
irhab, dan kata itu disebutkan di dalam Al-Qur’an dengan beragam bentuknya sebanyak ٨٠ kali, ayat-
ayat tersebut menurutnya lebih cenderung bersifat mengancam dan membuat musuh takut agar timbul
ketegangan dan goncangan dari dalam diri mereka. Oleh karena itu menurutnya, dalam Islam ada
terorisme positif, selama menggunakan cara dan sarana yang membangun untuk meneror, sedangkan
cara-cara anarkis dan dekonstruktif tidak diakui sebagai teror yang positif dalam Islam, melainkan hal
itu diharamkan dan dianggap kriminal. Lihat “Islam Melawan Terorisme: Interiew dengan Prof. Abd
al-Hayy al-Farmawi”. Jurnal Studi Al-Qur’an. ٢٠٠٦. Vol I, h ٩٧.
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Lebanon Selatan, dipihak lain, solidaritas umat Islam dapat menjadi upaya menekan

pemerintah Israel dan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan kebjijakan

politik luar negeri mereka yang cendrung merugikan Palestina dan Dunia Arab pada

umumnya٢.

Yang melatar belakangi munculnya perbedaan dan perselisihan diantara umat

manusia sangatlah beragam, ada dikarenakan faktor Agama, faktor perbedaan

pendapat, factor  politik, faktor etnis dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor diataslah

diantaranya yang mendorong sekelompok manusia untuk melakukan aksi terornya

terhadap sekelompok manusia yang lain. Banyak dari warga minoritas muslim

rohingya yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Myanmar, dibunuh warga

mayoritas Budha, merupakan satu contoh kongkrit dimana aksi terorisme dengan

mengatasnamakan perbedaan Agama masih terjadi di zaman ini.٣ Dari segi struktural,

kita dapat mengatakan bahwa satu dari sekian penyebab kemunculan terorisme di

Indonesia adalah globalisasi yang mendapat sambutan begitu luas di Indonesia.

Negeri ini cepat sekali mengalami modernisasi ekonomi, budaya, dan politik.

Berbagai modernisasi tersebut kerap kali dianggap sama seperti westernisasi, di mana

kemudian memicu reaksi penolakan semu, seperti salah satunya berupa bangkitnya

Islam politik tipe tertentu yang kemudian disebut revitalisasi, radikal, atau

fundamentalis, yang menjadi landasan ideologi kelompok kekerasan.

Aksi teror yang kerap dilakukan oleh kaum separatis Papua, bukan saja

terhadap pihak militer bahkan terhadap warga sipil, merupakan contoh kongkrit lain

dari aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok manusia terhadap sekelompok

manusia yang lain dikarenakan perbedaan dalam pandangan politik. Bahkan yang

lebih menyedihkan dalam konteks sekarang ini, kita masih sering menyaksikan aksi

teror yang dilakukan oleh sebuh institusi negara (Israel), yang kerap disokong oleh

٢ Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme, dan
Multikulturalisme (Jakarta : Penerbit Fitrah, ٢٠٠٧), ٤٢٩.

٣ Yusuf Baihaqi, Terorisme Dalam Perspektif Al Qur’an (Kajian Terhadap Kelompok Isis),
(Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung ٢٠١٤), h. ٢.
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sebuah kekuatan super power (Amerika), dalam menjalankan aksi-aksi terornya

terhadap warga Arab Palestina, dalam upayanya untuk membebaskan wilayah yang

mereka duduki dari etnis Arab dan menggantinya dengan etnis Yahudi. Itulah

beragam aksi terorisme yang terjadi pada masa kini. Tidak ada satupun dari aksi

tersebut yang kita dapatkan pembenarannya dalam ajaran Islam.٤ Konflik Israel-

Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh

bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel)

memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki

pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan

kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas

yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi

menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah

Israel masa kini.

Dalam sejarah umat manusia termausk umat Muslim, radikalisme selalu

muncul dalam pemikiran mauapun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada

keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang

dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah, ia sangat

tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan hanya saling berbicara dengan kelompok

sendiri, orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima

pemikiran lain, selain yang dimilikinya.٥ Sedangkan radikalisme tindakan dan

gerakan ditandai oleh aksi ekstrim yang harus dilakukan untuk mengubah suatu

keadaan seperti yang diinginkan, dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan

sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes social yang

anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Orang ekstrem biasanya reaktif

٤ Ibid., h, ٣.
٥ Achmad Jainuri, Radikalisme dan terorisme, akar idiologi dan tuntutan aksi, (Malang:

Untrans Publising ٢٠١٦) h, ٤
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terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan kekerasan dalam menjawab

persoalan. ٦

Apapun metoda yang digunakan merupakan suatu bentuk penggunaan

kekerasan untuk menekan pemerintah atau masyarakat, agar menerima tuntutan

perubahan social maupun politik yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme

pasti memiliki efek yang diharapkan, yaitu usaha untuk mengalihkan perhatian,

membuat suasana ketakutan dan kekacauan terjadinya aksi balasdendam dan

terjadinya saling tuding diantara kelompok elit politik yang saling bertentangan.

Spectrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spectrum

yang sangat beragam, artinya tidak hanya bermotif politik saja, atau ekonomi saja,

tetapi bisa ideology, dendam atau kemarahan kumulatif secara kolektif dan lain

sebagainya.٧

Indonesia memiliki potensi terorisme yang sangat besar dan perlu langkah

antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang tidak

dipahami oleh orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror. potensi-

potensi terorisme yang mungkin saja bisa terjadi Terorisme yang dilakukan oleh

negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan

pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang

sebenarnya adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara di

tetangga sebelah melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang

tinggal di perbatasan dan kurang diperhatikan oleh negera. Nasionalisme yang kurang

dan tuntutan kebutuhan ekonomi bisa dengan mudah orang diatur untuk melakukan

teror. Ada juga terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas

kebijakan negara. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh OPM.

Tuntutan merdeka mereka ditarbelakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri

tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang,

٦ Ibid., h, ٥.
٧ Abu Azzam, Terorisme Bukan Jihad, Kesesatan Dan Pelanggaran Aksi Terorisme, (Ciputat

Tanggerang,:Pustaka Compass ٢٠١٥) h, ٤٢
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menjadi alasan bahwa kemerdekaan harus mereka capai demi kesejahteraan

masyarakat. Terorisme jenis ini juga berbahaya, dan secara khusus teror dilakukan

kepada aparat keamanan. Terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma

dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang

berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Bom bunuh diri, atau aksi

kekerasan beberapa kejadian sudah membuktikan bahwa ideologi dapat

dipertentangkan secara brutal. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing

dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.

Seiring dengan pro-kontra fatwa, istilah teroris merupakan istilah yang amat

populer pada saat sekarang. Usama bin Ladin penganut teror yang telah menewaskan

puluhan ribu orang atas nama Agama, dan telah mengilhami ribuan orang lainnya

untuk mengikuti jejak kekerasan, kebencian, dan kehancuran yang dibuatnya,

mengaku menemukan pembenaran atas semua kata-kata serta tindakannya dari

sebuah “tanda”. Baginya Al-Qur’an merupakan sebuah kitab hanya dengan satu

tanda, yaitu membunuh orang kafir atas nama Allah, melakukan jihad sebagai perang

suci membela diri, seberapapun biaya dan nyawa yang harus dikorbankan. Menurut

Usamah, tidak ada kewajiban lain yang lebih penting setelah iman melainkan

kewajiban untuk berjihad di jalan Allah٨. Pemaknaan jihad sebagai sebuah doktrin

kekerasan yang dilakukan oleh Usama bin laden memiliki  jarigan di banyak Negara

dunia  oleh karenanya terorisme sudah bergeser dari ancaman terhadap suatu Negara

menjadi ancaman yang bersifat global.٩

Untuk konteks Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia, problem

terorisme ini memunculkan banyak delima: antara menjaga perasaan umat muslim

dan law enforcement yang mesti ditegakan, lebih dari itu ada sebuah kenyataan

bahwa serangan brutal telah terjadi dan musuh mesti didefinisikan untuk kemudian di

٨ Bruce Lawrence, The Qur’an A biography, Terjemah: Ahmad Asnawi (Jakarta: Diglossia
Media, ٢٠٠٨), ١٦٣.

٩ Abu Azzam, Op.Cit, h, ٣٢.
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ambil langkah-langkah selanjutnya sebelum mengeksekusi penjahat yang walaupun

terus bersembunyi di balik simbul-simbul dan alasan Agama.١٠

Dari pengakuan para tersangka tindak pidana terorisme  bom bali ١٢ oktober

٢٠٠٢ jelas terlihat sebuah ekspresi emosi keagamaan, Ali Gufron, salah seorang

tersangka terror bom Bali, bahkan menyatakan sikapnya dengan tegas dan sederhana

membalas kezhaliman dan kesewenangan AS dan sekutunya terhadap kaum

Muslimin dengan maksud agar mereka menghentikan kezalimanya.١١ Dengan

mengajukan beberapa ayat al-Quran untuk melegitimasi aksinya diantara ayatnya

adalah:

)٤٤(َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 
Artinya:

Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka

itu adalah orang-orang yang kafir.

Dengan dalil diatas, maka umat islam banyak yang berusaha melakukan

makar terhadap negaranya sendiri agar negara islam berdiri tegak, dengan berbagai

macam cara termasuk kekerasan dan pembunuhan, terdapat hadis nabi yang dipahami

secara tekstual yang menjadi pijakan untuk memerangi orang non muslim.

١٠ Ibid., h, ٣٤.
١١ Ibid., h, ٣٥. Setelah gedung WTC dihancurkan pesawat yang menabraknya , AS menuduh

al-Qaida ada dibelakng serangan yang mematikan itu, sebagai balasanya presiden George W Bush
kemudian memerintahkan militernya untuk menyerang al-Qaida dan pemerintah thaliban di afganistan
,Bush juga mengumumkan perang terhadap kelompok-kelompok yang diindikasikan sebagai
organisasi teroris. Akibat serangan As ke Afganistan para pejuang al-Qaida kemudian menyebar ke
berbagai Negara, terutama ke Negara-negara yang rawan konflik, nama organisasinya bias bermacam-
macam, perjuangan kelompok inipun tidak sebatas melawan kepentingan As tapi juga para penguasa
atau kelompomk lain yang dianggap menghalangi upaya mendirikan Negara islam. Lihat : Abu
Azzam, Terorisme bukan jihad, kesesatan dan pelanggaran aksi terorisme, (ciputat
tanggerang,:pustaka compass ٢٠١٥) h, ١٩.
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قَاتِْلُهْم َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللاُ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا «: يَا َرُسوَل اِهللا َعَلى َماَذا أُقَاِتُل النَّاَس؟ قَالَ 
ا فـََعُلوا َذِلَك فـََقْد َمنَـُعوا ِمْنَك ِدَماَءُهْم َوأَْمَواَهلُْم، ِإالَّ ِحبَقَِّها َوِحَسابـُُهْم َعَلى َرُسوُل اِهللا، فَِإذَ 

١٢»اهللاِ 

Artinya:

Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu
‘alaihi wasallam:Ya Rasulullah ! Atas hal apakah patut aku perangi manusia?
Rasulullah menjawab : Perangilah mereka sehingga mereka bersyahadah bahwa
Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka
telah mengucapkan sedemikian maka terpeliharalah darah dan harta benda mereka.
Kecuali yang menjadi hak kamu. Dan perhitungannya adalah kepada Allah.

Jika teks al-Quran dan hadis dipahami secara tekstual maka non muslim harus

diperangi sampai mereka bersyahadah, Perilaku demikian juga berpotensi melahirkan

bentuk anarkisme dan radikalisme dalam tubuh agama Islam. Agama Islam adalah

sekalian teks dan konteks. Memahami teks tanpa mempertimbangkan konteks dapat

menggiring umat Islam pada kejumudan dan kepicikan, serta dapat melahirkan

tindakan-tindakan desktruktif  bahkan teroris yang dapat merugikan Islam dan umat

Islam sendiri. Sebaliknya, memahami konteks saja tanpa memperhatikan teks, ini pun

sama bahayanya, karena ajaran Islam akan tercerabut dari akarnya.

ISIS merupakan salah satu komunitas muslim radikal yang dianggap sering

melakukan aksi teror, penamaan ISIS yang kerap digunakan oleh media Barat untuk

kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi. Penamaan ini sejatinya

memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap pencitraan Islam, dikarenakan tindakan

yang dilakukan oleh ISIS jauh melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. ISIS

merupakan sebuah organisasi teroris yang berkedok ajaran Islam, penyematan

sebagai organisasi teroris terhadap ISIS, bukan saja diungkapkan oleh pihak Amerika

dan Barat, bahkan semua kalangan Islam kecuali sebagian kecil dari mereka yang

١٢ Muslim bin al-Hajâj Abū al-Hasan al-Qusyairī, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashor,
(Bairut: Dâr ihya al-Turats al-‘arabī ) h, ١٨٧١.
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menjadi anggota ISIS, menyatakan akan kekeliruan dan kesesatan aksi-aksi terror

yang kerap dilakukan oleh ISIS.١٣ Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ISIS,

tidak saja ditujukan kepada orang yang  masih hidup, bahkan kepada orang yang

sudah mati sekalipun. Sebagaimana aksi terror yang dilakukan oleh mereka juga tidak

saja ditujukan kepada kalangan non Muslim, bahkan kalangan Muslim yang

berseberangan dengan mereka pun menjadi bagian dari target aksi-aksi teror

mereka.١٤

Serangan mengerikan dari aksi terorisme yang terjadi bebrapa tahun silam

telah mengakibatkan repotasi buruk dan citra negative bagi dunia Islam pada

umumnya, dan Negara Pakistan pada khususnya. Mayoritas kaum Muslim menetang

dan mengutuk terorisme dengan tegas dan tidak mau menerimanya sebagai bagian

dari ajaran islam. Sebagian kecil kaum muslimin nampaknya secara terbuka

menyetujui terorisme, dan tidak menentang atau mengutuknya, bahkan terorisme ini

di dukung dengan penalaran menyesatkan dan keliru.١٥ Para pelaku kejahatan ini

mengklaim bahwasanya gerakan mereka ini sebagai jihad, mereka telah melakukan

berbagai ragam distorsi, pengaburan dan pembiasan konsep suci jihad islam, situasi

ini mengakibatkan beberapa muslim khususnya para kaum muda menjadi mangsa

doktrin menyimpang ini, sehingga terjadi kekaburan konsep jihad dikalangan mereka.

Hal ini disebabkan para pelaku kejahatan yang sangat kejam ini mengaku sebagai

mujahid, mereka dan para pengikutnya mempraktikan ritual-ritual ubudiyah islam

shalat, puasa, gemar membaca al-Quran dan lain-lain serta menampilkan gaya dan

tampilan pakaian berbungkus syari’ah.١٦

Dalam memahami jihad makna perang Abdul aziz bin Baz berpendapat

bahwa jihad di dalam Islam terbagi kedalam tiga periode :

١٣ Yusuf Baihaki, Terorisme Dalam Perspektif Al Qur’an (Kajian Terhadap Kelompok Isis),
Op.Cit, h, ١١٥.

١٤ Ibid.
١٥ Muhammad Tâhir-ul-Qadri, Fatwwa Tentang Terorisme Dan Bom Bunuh Diri, (Jakarta

:lembaga penelitian dan pengkajian islam LPPI ٢٠١٤) h, ٥٦.
١٦ Ibid.,
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١. Periode pertama. Umat Islam diizinkan untuk berperang tanpa ada kewajiban

mengenai hal itu. Ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Hajj (٢٢) : ayat

٣٩.

              
“Telah diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benarbenar

Maha Kuasa menolong mereka”.

٢. Periode kedua. Umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang

memerangi mereka saja, sementara tidak boleh memerangi orangorang yang

tidak memerangi mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat

al-Baqarah (٢) : ayat ٩٠ yang artinya “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”.

٣. Periode ketiga. Umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang

musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun

tidak, dengan tujuan untuk melenyapkan kemusyrikan di muka bumi ini. Jihad

yang ketiga ini sudah mapan dalam Islam, karena sampai wafatnya Rasulullah

saw, jihad dalam hal ini tidak mengalami perubahan, hal ini menurutnya juga

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Taubah (٩) : ayat ٥

                 
                 
          

.
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Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang

musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.

Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat

dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan

kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.

Dengan demikian Abdul aziz bin Baz menyimpulkan bahwa pendapat

sejumlah peneliti kontemporer bahwa jihad di dalam Islam hanyalah bersifat defensif

(bertahan) adalah tidak benar, Karena pendapat itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadis-hadis Nabi١٧. Namun, apabila kita merujuk kepada Nabi dalam

menyikapi fenomena jihad ini, maka Nabi saw sendiri membagi jihad kepada dua

model, yaitu jihad kecil dan jihad besar, yang dimaksud dengan jihad kecil ialah

memerangi orang-orang musyrik, sedangkan jihad besar adalah memerangi hawa

nafsu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jihad dalam arti perang merupakan

reaksi yang bersifat kondisional, sebab dalam perang sudah bisa dipastikan menelan

korban yang sangat besar, sedangkan jihad yang perlu mendapatkan perhatian adalah

jihad untuk keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketertindasan,

karena hal ini merupakan musuh nyata yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada

umumnya. Perlu diingat bahwa kejayaan Islam bukan karena kekuatan perangnya,

melainkan karena kecanggihan peradaban dan budayanya.

Akan tetapi, jihad kecil yang diterangkan oleh Rasulullah saw di atas, selalu

muncul dalam dunia Muslim yang umumnya mengisi dunia belahan ketiga dan

dianggap sebagai daerah-daerah yang jauh dari modernitas. Setiap hari, setiap waktu,

Koran-koran dan televisi-televisi di dunia selalu mengisi berita-beritanya dengan

pembunuhan yang berkedok “jihad” yang dilakukan oleh umat Muhammad saw,

dengan berbagai macam metode, mulai dari pembajakan pesawat sampai bom bunuh

١٧ Syeikh Abdulaziz bin Baz, fadl al-Jihad wa al-Mujahidin (Riyadh: al-Risalah al-‘Ammah li
Idarat al-Buhuth al-‘Ilmiyah wa al-Ifta wa al-Irshad, ١٤١١ H), ٢٧-٢٢.
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diri, semua mereka lakukan dengan satu tujuan, memenuhi panggilan “jihad” yang

ada dalam diri mereka.

Karen Amstrong punya pandangan lain mengenai fenomena jihad yang ada

dalam diri kaum muslim. Menurutnya, jihad dengan kekerasan ini dilakukan oleh

kaum radikal Muslim yang berasal dari gerakan fundamentalis yang ingin membawa

Islam menemukan jati dirinya dengan membawa nilai-nilai modernitas, kebebasan,

dan inovasi yang mereka ambil dari kemajuan Barat pada abad ke-١٨ dan diubah

sedemikian rupa dengan cara mereka sendiri, dengan memperhatikan nilai-nilai

positif yang telah ada dalam Islam sehingga menjadi modernitas ala Islam yang

secara prinsipil berbeda dengan Barat. Namun, perubahan ini ditentang keras oleh

Barat dalam bentuk sekularisme dan imperialisme sehingga membuat mereka lebih

ekstrim memperjuangkan aspirasi mereka, dan merubah mereka dari fundamentalis

menjadi radikal. Pendapat ini berdasarkan penelitiannya tentang penghancuran

Ikhwanul Muslimin pada akhir November ١٩٥٤ oleh Gamal Abdul Nasser١٨.

Salah seorang yang bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun ١٩٥٣

ialah Sayyid Qutb,١٩ dihukum ١٥ tahun kerja paksa, dan menyaksikan kebrutalan

rezim terhadap para aktivis Islam٢٠. Pemikiran Qutb sangat dipengaruhi oleh

pemikiran Abu al-A’la al-Maududi, namun pengalamannya di kamp Nasser sangat

١٨ lebih dari seribu ikhwan ditangkap dan diadili, yang lainnya disiksa secara fisik dan mental,
Hudaybi sebagai pemimpin ikhwanul muslimin pada saat itu dihukum seumur hidup, sedangkan enam
pemimpin lainnya dihukum mati. Nasser tampaknya telah menghancurkan ikhwanul muslimin dan
sekaligus menghentikan satu-satunya gerakan islam progresif yang sedang melaju di Mesir pada saat
itu, sekularisme tampaknya akan menjadi pemenang, terutama setelah Nasser menjadi pahlawan dalam
masalah terusan Zues, namun, kemenangannya terhadap Ikhwanul Muslimin terbukti hanya sebagai
kemenangan Pyirrhis (sementara), para anggota ikhwan yang telah menghabiskan sisa hidupnya di
kamp-kamp Nasser berarti mengalami kebrutalan sekularisme yang paling agresif, kita akan melihat
bahwa di kamp-kamp tersebutlah beberapa anggota ikhwan mencampakan visi reformasi al- Banna
dan menciptakan fundamentalisme Sunni baru yang keras.

١٩ Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibn Ibrahim Husain Shazili. Lahir di Musa, Asyut,
Mesir.

٢٠ Sayyid Qut}b bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun ١٩٥٣, dan
menjadi juru bicara utama Ikhwan setelah pembubaran jamaah mereka pada tahun ١٩٥٤; sebagai
pembawa oposisi keagamaan terhadap sosialisme. Ia mulai menulis topik-topik tentang Islam.
Pemikiran Sayyid Qutb banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Muhammad Asad (Leopold Weiss),
Abu al-Hasan Ali al-Nadwi dan Abu al-A’la al-Maududi.
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mempengaruhinya, dan ide-idenya menjadi semakin radikal dibandingkan al-

Maududi. Qutb dapat dianggap sebagai pendiri fundamentalisme sunni, hampir

semua Muslim radikal mengandalkan ideologi yang ia kembangkan di dalam penjara.

Walaupun pernah jatuh cinta dengan kesusastraan Inggris dan menjadi seorang

sastrawan, dan mengagumi Barat,٢١ pengalaman Qutb di penjara meyakinkan dia

bahwa kaum agamis dan sekuler tidak bisa hidup dengan damai di dalam masyarakat

yang sama. Qutb melangkah lebih jauh melampaui al-Maududi yang hanya melihat

dunia non Muslim sebagai jahiliyah. Qutb meyakini bahwa apa yang disebut dunia

Muslim juga penuh dengan nilai-nilai busuk dan kebengisan jahiliyah, selama

bertahun-tahun di dalam penjara, pada saat dia menyusun ideologi fundamentalis

barunya, dia menulis tafsir Al-Qur’an yang monumental yang dikenal dengan fi Zilali

Al-Qur’an. Qutb melihat kehidupan Nabi dalam empat tahap, dan untuk membentuk

ulang komunitas sempurna di abad yang ke-٢٠, kaum muslimin juga harus

mengalami proses empat tahap ini. Pertama, Tuhan telah mengungkapkan rencananya

kepada seorang manusia dalam sosok Muhammad saw, yang kemudian

melanjutkannya dengan membentuk suatu jamaah atau kelompok dengan orang-orang

yang memiliki komitmen yang bertekad untuk melaksanakan perintah Tuhan dan

menggantikan jahiliyah Mekah dengan masyarakat adil yang egaliter yang mengakui

hanya satu kedaulatan Tuhan. Pada tahap ketiga, Nabi mendirikan Negara Madinah,

tahap ini adalah masa konsilidasi, penegasan persaudaraan, dan integrasi. Pada tahap

terakhir Muhammad saw memulai perjuangan bersenjata melawan kafir Mekah, pada

٢١ Pada tahin ١٩٢٩, ia mendapatkan gelar Sarjana Muda Pendidikan. Kemudian bekerja
sebagai pengawas sekolah pada Departemen Pendidikan. Ia mulai berminat pada sastra Inggris. Tahun
١٩٤٩, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat dalam pendidikan selama dua tahun, yakni di
Wilsons Teachers College di Washington, Greely College di Colorado dan Stanford University di
California.Ia mulai mengalami kepahitan mengenai dukungan pemberitaan Pers Amerika untuk Israel
yang dianggapnya tendensius. Dari  Amerika ia mendapatkan pengalaman yang sangat luas mengenai
problema social kemasyarakatan yang diakibatkan dari paham Materialisme yang gersang dari Roh
Ketuhanan.
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awalnya serangan kecil-kecilan terhadap kafilah perdagangan Mekah dan kemudian

melanjutkan serangan terhadap angkatan perang Mekah.٢٢

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya fenomena jihad di dalam

umat Islam tidak bisa dipisahkan dari teks kitab suci mereka, Kini muncul desakan

baru untuk membaca kembali relasi umat Islam dengan kitab sucinya berkaitan

dengan gencarnya kampanye Amerika tentang “Islam Moderat” dalam rangka perang

melawan teroris, Islam Liberal adalah sejumput ide baru tersebut untuk memenuhi

hasrat nasionalis Amerika terhadap Islam, dan Al-Qur’an pun menjadi objek

perebutan makna dan tafsir. Memang kini ada sejumlah pertanyaan tentang posisi

umat Islam berhadapan dengan teksnya, Ketika dikalangan fundamentalis muncul

perlawanan, teks Al-Qur’an pun menjadi acuan perlawanan tersebut, dimata mereka,

ketika berperang, Al-Qur’an hadir sebagai “amunisi pertama” sebelum “bom dan

bedil”, bukan karena mereka tergiur dengan godaan bidadari di surge sehingga

membuat mereka tega melakukan bom bunuh diri, akan tetapi justru cara kehadiran

Al-Qur’an itu sendiri di mata mereka yang membuat mereka percaya bahwa janji itu

memang benar.٢٣

Menurut Walid Saleh, ayat-ayat Al-Qur’an menawarkan multi penafsiran

kepada pembacanya, dan karena itulah Al-Qur’an dengan segala macam maknanya

hidup dari masa ke masa, pemaknaan terhadap ayat suci Al-Qur’an sangat

dipengaruhi oleh budaya dan tradisi keilmuwan para mufassir Al-Qur’an, sehingga

maknanya sangat tergantung pada keadaan ruang, dan waktu dimana Al-Qur’an itu

ditafsirkan.٢٤ Fenomena kekerasan atas nama agama tidak terjadi dalam situasi

vakum. Banyak faktor yang melatar belakangi berbagai tindak kekerasan atas nama

agama, menurut Fazlul Rahman diantaranya adalah efektifitas forum-forum di dunia

٢٢ Karen Amstrong, The Battle For God (tt: Ballantne Publishing Group, t.th), ٣٨٢.
٢٣ Ali Nurdin, Qur’anic Society (Jakarta: Penerbit Air Langga, ٢٠٠٦), xiii.
٢٤ Walid Salih, ‚The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur’an Commentary

of al-Ta’labi. Journal of Quranic Studies. ٢٠٠٦. Vol VIII, ١١٩.
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maya, khususnya android dan facebook.
٢٥ Namun itu semua berakar dari pemahaman

radikal terhadap teks Al-Qur’an yang mengandung ajaran-ajaran tentang jihad. Maka,

pertaruhannya kemudian adalah bagaimana masuk kedalam teks Al-Qur’an itu

sendiri, bagaimana menjinakkan penafsiranpenafsiran yang liar terhadap Al-Qur’an

sehinga penafsiran-penafsiran tersebut sesuai dan sejalan dengan modernitas,

sekularitas, dan pluralitas.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan sebuah penelitian yang

objektif tentang ayat-ayat jihad yang mengindikasikan perang untuk mempertahankan

agama (Islam) di dalam Al-Qur’an dengan memberikan kepada Al-Qur’an haknya

untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dengan cara periwayatan. Ibn Katsir

sebagai salah satu ulama yang menulis tafsir Al-Qur’an dengan cara periwayatan,

merupakan mufassir yang dapat diteliti pendapatnya tentang ayat-ayat jihad di dalam

Al-Qur’an. Dalam mukadimah tafsirnya dia menulis “dalam menafsirkan Al Quran,

hendaklah kita kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah, apabila kita tidak menemukan

penjelasan dari sebuah ayat dalam Al-Qur’an dan Sunah, maka kita merujuk kepada

perkataan para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang makna Al-Qur’an.

Pengetahuan itu didapat karena para sahabat menjadi saksi hidup ketika Al-Qur’an

diturunkan, dan para sahabat memiliki ilmu dan amal yang sempurna.”

Sayyid Jibril berpendapat bahwa Tafsir Al-Qur’an al-‘azīm karya Ibn Katsir

ini adalah buku tafsir dengan corak periwayatan yang paling terkenal, walaupun

caranya dalam menafsirkan Al-Qur’an hampir sama dengan penafsiran Ibn Jarir al-

Taubari dalam buku Jami’ al-Bayan, namun Ibn Katsir lebih menonjol dalam

menafsirkan ayat dengan ayat untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya dari ayat

Al-Qur’an, dan dia lebih teliti dalam memilih hadis-hadis dan Israiliyat di dalam

menafsirkan Al-Qur’an.٢٧

٢٥ Fazlul Rahman, ‚ Kekerasan Atas Nama Tuhan: Respons Netizen Indonesia‛. Indo-
Islamika. ٢٠١٢. Vol I, h ٢٢٧. Lihat mukadimah Ibn Katsir dalam tafsirnya

٢٦ Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, ٢٠٠٩. Hal. ٣
٢٧ Sayyid Jibril, Madkhal Ila Manahij al-Mufassirin, ١٠٥.
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Adapun pendapat Ibn Katsir٢٨ di dalam Tafsir Al-Qur’an al-‘azīm tentang

jihad sangatlah penting diantaranya :

١. Corak penafsirannya secara bi al-ma’thur dengan cara menafsirkan ayat

dengan ayat, ayat dengan sunah,٢٩ perkataan sahabat, dan tabi‘in serta

pendapat-pendapat ulama salaf٣٠ yang dianggap oleh sebagian besar ulama

sebagai salah satu cara terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur’an٣١.

٢. Al-Qur’an diturunkan lengkap dengan maknanya yang dijelaskan oleh sosok

Rasulullah saw. dengan meneliti penafsiran Ibn Katsir yang menggunakan

metode penafsiran bi al-ma’thur, makna jihad yang ada di dalam Al-Qur’an

yang diterangkan oleh Rasulullah saw kepada kaum Muslimin di dalam

sebuah komunitas masyarakat Madinah pada waktu itu dapat memberikan kita

arti jihad yang mendekati‚ sebenarnya‛ di dalam Al-Qur’an, dan ini juga

ditunjang dengan kapasitas Ibn Katsir sebagai seorang ulama yang pakar di

dalam bidang hadis dan sejarah.

٣. Karya beliau telah mendapatkan banyak pujian dari ulama-ulama Islam,

diantaranya Husain al-Dhahabi yang mengatakan bahwasanya tafsir Ibn Katsir

٢٨ Nama lengkapnya Imaduddin Abul-fida’ Ismail bin Amru bin Kathir bin Dhau’ bin Kathir
bin Zhar’i al-Bashra ad-Damsyqi, dilahirkan pada tahun ٧٠٠ H, dan wafat pada bulan sya’ban tahun
٧٧٤ H, beliau dikuburkan di pemakaman al-Sufiyah dimana tempat gurunya Ibn Taimiyah
dimakamkan.

٢٩ Ijma’ ulama menyatakan barang siapa yang ingin menafsirkan ayat Al-Qur’an hendaklah
dia melihat dulu kepada ayat Al-Qur’an yang lain, karena ayat Al-Qur’an menafsirkan ayat yang lain,
apabila seorang mufassir mengabaikan ini, maka dia sudah termasuk kepada golongan orang-orang
yang disebutkan Nabi didalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan Abu Daud dalam
masalah ilmu : (barang siapa yang menafsirkan tentang kitab Allah dengan pendapatnya sendiri dan
betul, maka dia sudah salah), dan apabila tidak ditemukan penafsirannya didalam ayat Al-Qur’an yang
lain, hendaklah dia merujuk kepada sunnah, dikarenakan posisis sunnah sebagai penjelasan dari Al-
Qur’an.

٣٠ Dikarenakan para sahabat adalah orang-orang yang hadir dan menyaksikan turunnya Al-
Qur’an sehingga mereka lebih mengetahui tentang penafsirannya, Hakim telam meriwayatkan didalam
mustadraknya bahwasanya penafsiran sahabat yang menyaksikan wahyu hukumnya marfu‟ kepada
Nabi Muhammad SAW, karena nabi menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya makna Al-Qur’an,
sebagaimana beliau menjelaskan lafazhnya.

٣١ Khalid Abdul al-Rahman al-‘Aq, Usul al-Tafsir wa Qawa ‘iduhu Damaskus : Dar-
annafais, ١٩٨٧), ٧٩.
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mempunyai kelebihan dari segi penyampaian ayat-ayat Al-Qur’an yang

dipaparkannya dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dicerna serta

menjelaskan keterangan makna ayat tersebut dengan ayat lainnya dan

membandingkan keduanya sehingga menghasilkan makna yang jelas, dia

sangat memperhatikan dan mengandalkan cara seperti ini di dalam

menafsirkan ayat suci Al-Qur’an yang dikenal dengan tafsir al- Qur’an bi Al-

Qur’an, dan setelah itu Ibn Katsir menambahkan penafsirannya dengan

mengutip hadis-hadis yang marfu’ serta merujuk kepada pendapat-pendapat

para sahabat, tabi‘in sehingga tafsirnya ini dikenal dengan tafsir bi al-ma’thur

yang kedua setelah Ibn Jarir al-Tabari.٣٢ Namun, Ibn Katsir memiliki

kelebihan di dalam proses penyeleksian Isra’iliyat di dalam tafsirnya, dan ini

merupakan dampak dari keahlian beliau sebagai ulama yang pakar di dalam

ilmu hadis dan sejarah.٣٣ Disamping itu Ibn Katsir juga menggabungkan

antara riwayatdan dirayah di dalam tafsirnya, ini dikarenakan Ibn Katsir

banyak mengutip hadis-hadis dan perkataan para ulama dan mentarjih,

membandingkan, serta menganalisa perkataan dan hadis-hadis tersebut,٣٤ dan

ini pekerjaan yang tidak mudah.

Dengan alasan yang telah penulis sebutkan di atas, penulis menganggap

perlu,diadakan sebuah penelitian  secara komperehensif terhadap penafsiran Ibn

Katsir tentang terorisme dan jihad, mengingat banyaknya kelompok-kelompok yang

٣٢ Jalaluddin al-Suyuti di dalam bukunya al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an mengatakan bahwa
tingkatan mufassir yang pertama adalah sahabat Rasulullah saw yang berjumlah sepuluh orang, mereka
terdiri dari Khulafa al-Rashidin, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa
al-Ash’ari, dan Abdullah bin Zubair. Tingkatan yang kedua adalah para tabi‘i>n seperti yang di
katakan oleh Ibn Taimiyah, bahwasanya manusia yang paling mengetahui tentang tafsir adalah
masyarakat ahli Makkah di karenakan mereka adalah sahabat dari Ibn ‘Abbas, begitu juga dengan ahli
Kuffah sahabat dari Ibn Mas‘ud, serta para ulama ahli Madinah. Setelah itu, banyak ditulis penafsiran-
penafsiran Al-Qur’an yang di dalamnya terdapat perkataan para sahabat dan tabi ‘in, yang dikenal
dengan metode penafsiran riwayat (ma’thur). Tafsir Ibn Jarir at-Tabari dan Ibn Katsir adalah
bukubuku tafsir yang memiliki corak periwayatan (ma’thur) di dalam penafsirannya.

٣٣ Husein Al-Dhahabi, al-Tafsir wa al- Mufassirun (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), ١٧٥.
٣٤ Yusuf al-Qardawi, Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur’an (Jakarta: Al-Kautsar, ٢٠٠٠),

٢٣٢.
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memakai ayat-ayat Al-Qur’an untuk melegitimasi perbuatan mereka dengan

mengatasnamakan jihad sebagai  bagian dari ajaran  Agama yang termaktub di

dalam kitab suci Al-Qur’an. Dengan meneliti beberapa ayat yang disinyalir sebagai

ayat terorisme dan jihad, diantaranya adalah: Al-Baqarah ayat ٢٠٥, ٢٥١, dan

٢٧٩, Ali-Imran ayat ١٥٦, An-Nisa ayat ٦٦, ٧١, ٩٢-٩١ dan ٩٥, Surat an-

Nisā ٧١, Surat an-Nisā ayat ٩١, Surat an-Nisā ayat ٩٢, An-Nisa : ٩٣, Al-Maidah ayat

٣٢, Al-Anfal ayat ٥٧, ٦٠, ٧٣,٧٤, At-Taubah ayat ١٣, ٣٩-٣٨, ٤١ dan ٤٨,

Hud ayat ١١٦, Muhammad ayat ٤, Al-Qashash ayat ٧٧, Al-A’raf ayat ١١٦.

Sedangkan ayat-ayat tentang Jihad adalah: At-Taubah: ١٦, At-Taubah ٢٠-١٩, At-

Taubah ٢٤, al-Furqan ayat: ٥٢, At-Tahrim:٩, Ali Imran:١٤٢, An-Nisa:٩٥,

Muhammad:٣١, Al-Ankabut ٦٩.٣٥ Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim sebagai sebuah

buku tafsir yang memakai metodologi periwayatan yang dianggap baik bagi sebagian

besar ulama,٣٦ sehingga perlu ditelaah ide-ide mengenai teroris dan jihad yang ada di

dalamnya.

B. Permasalahan

٣٥ Ahsin W Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Quran (Jakarta: Amzah ٢٠١٢), h. ١٣٨
٣٦ Khalid Abdul al-Rahman al-‘Aq adalah salah satu sarjana muslim yang mengungkapkan,

bahwa penafsiran dengan cara periwayatan ma’thur adalah cara terbaik di dalam mentafsirkan Al-
Qur’an. Ibn Taymiyah juga berpendapat, bahwa penafsiran dengan riwayat yang menukilkan sanadnya
kepada Nabi, Sahabat dan Tabi ‘in merupakan cara terbaik dalam penafsiran Al-Qur’an. Dia juga
berpendapat bahwa Rasulullah saw telah menjelaskan seluruh makna dari ayat-ayat Al-Qur’an kepada
para sahabat, sehingga makna Al-Qur’an telah jelas dan tidak di perlukan cara penafsiran yang lain.
Dalam muqaddimah fi Usul al-Tafsir Ibn Taymiyah menyatakan “jika ada orang bertanya, apakah
jalan yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur’an, maka jawabannya: menafsirkan Al-Qur’an dengan
Al-Qur’an. Apabila engkau tidak mendapatkan penafsirannya pada Al-Qur’an, maka tafsirkanlah
dengan sunnah, karena sesungguhnya ia memberi penjelasan terhadap Al-Qur’an. Apabila tidak
engkau temukan penafsirannya di dalam sunnah, maka merujuklah kepada perkataan-perkataan
sahabat, karena mereka paling mengetahui sesudah Nabi, mengingat mereka menyaksikan (sebagian)
turunnya Al-Qur’an dan situasi ketika ayat itu turun, serta mereka memiliki pemahaman yang benar
dari Nabi. Apabila tidak ditemukan penafsiran dalam Al-Qur’an dan sunah serta perkataan sahabat,
maka hendaklah para imam merujuk kepada perkataan tabi‘in‛.
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١. Identifikasi Masalah

Berangkat  dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa

masalah sebagai berikut :

a. Terorisme merupakan  ancaman keamanan  bukan saja terhadap  suatu

Negara tetapi sudah mengancam  keamanan global.

b. Terorisme telah mengakibatkan repotasi buruk dan citra negative bagi

dunia Islam.

c. Sebagian  kaum muslimin nampaknya secara terbuka menyetujui terorisme,

bahkan  mendukungnya  dengan mengklaim bahwasanya gerakan mereka

ini sebagai jihad.

d. Para kaum muda menjadi mangsa doktrin menyimpang teroris, sehingga

terjadi kekaburan konsep jihad dikalangan mereka. Hal ini disebabkan para

pelaku kejahatan teror mengaku sebagai mujahid, mereka dan para

pengikutnya mempraktikan ritual-ritual ubudiyah islam sepert shalat,

puasa, gemar membaca al-Quran dan lain-lain serta menampilkan gaya dan

tampilan pakaian berbungkus syari’ah.

e. Terjadinya distorsi pemaknaan jihad pada sebagian kaum muslimin.

f. Terdapat kontroversi dikalangan ulama dalam memahami masalah jihad.

٢. Batasan Dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini agar tidak keluar dari pokok permasalahan serta untuk

mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu dirumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

a. Apakah terdapat korelasi antara terorisme dengan Islam ?

b. Bagaimana Ibn Katsir memandang ajaran jihad dalam Al-Qur’an?

c. Apakah ada perbedaan mendasar tindakan Terorisme dengan jihad?

C. Tinjauan Pustaka

Adapun mengenai jihad sebagai kasus dalam penelitian ini, saya telah

menemukan beberapa peneliti Muslim yang telah melakukan pembahasan dan kajian
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tentang ayat-ayat jihad di dalam Al-Qur’an yang mereka tinjau dari berbagai sudut

pandang. Jihad sebagai salah satu kata penting dalam khazanah Islam, mempunyai

banyak makna bagi umat Muslim sendiri, ada yang bersifat radikal, ekstrim hingga

moderat atau tekstual dan kontekstual, tergantung latar belakang pemikiran agama,

aliran, dan juga lingkungan sosial-politik yang mempengaruhinya. Banyak para

peneliti yang mengungkap bahwa ayat-ayat jihad dalam Al-Qur’an tidak mengandung

makna kekerasan dan kriminalisasi sedikitpun. Menurut Abdul Moqsith Ghazali, dari

pengertian etimologis sebenarnya jihad tidak mengandung makna kekerasan

sedikitpun, namun, secara terminologis, banyak ulama yang mengindetikan jihad

dengan tindakan memerangi orang kafir. Menurutnya, ayat-ayat jihad sudah turun

ketika Nabi berada di Mekah, oleh karena itu, perintah jihad tidak memiliki

keterkaitan dengan peperangan fisik, dia memberikan contoh dari salah satu ayat

tentang jihad yang turun di Mekah yang terdapat dalam surat al-Furqan (٢٥) : ayat ٢٢

yang artinya: ‚Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah

terhadap mereka dengan jihad yang besar‛. Menurut Ibn Abbas, kata jihad dalam

ayat ini berarti Al-Qur’an, dan dengan demikian, ayat ini memiliki makna

‚berjihadlah dengan menggunakan Al-Qur’an.٣٧

Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada juga telah melakukan penelitian tentang

banyaknya kelompok-kelompok di dalam umat Islam yang memakai ideologi jihad

sebagai alat untuk membenarkan tindakan mereka melakukan kekerasan. Dalam

penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa jihad dengan model kekerasan yang

sering terjadi pada saat sekarang ini (umat Islam), berakar dari sikap fundamental

dalam memandang agama, dan sikap fundamental itu muncul sebagai sebuah respon

dari ketidakadilan global, dan hegemoni politik yang dilakukan Barat atas Islam dan

Negara-negara dibelahan dunia ketiga, baik dalam bentuk imprealisme, zionisme, dan

liberalisme. Keadaan ini menurut mereka juga didukung dengan sikap inklusivisme

dan kesalahan umat Islam dalam menafsirkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-

٣٧ Abdul Maqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-
Qur’an (Depok: Katakita, ٢٠٠٩), ٣٨٠.
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Qur’an, yang memang banyak mengandung ayat-ayat yang mengindikasikan

perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan.
٣٨

Berbeda dengan Abdul Moqsith Ghazali, Abdul Karim Zaydan di dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapat sejumlah peneliti kontemporer yang

mengatakan bahwa jihad di dalam Islam bersifat defensive (mempertahankan diri)

bukan ofensif (menyerang) adalah tidak benar sama sekali. Karena bertentangan

dengan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi, menurutnya perang di dalam

Islam mempunyai beberapa sebab, antara lain:

١. Melawan musuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat al-

Baqarah (٢) : ayat ١٩٠:

                  
   

Artinya : “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangimu dan

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap

orangorang yang melampaui batas”.

٢. Menolong orang-orang mukmin yang ditindas oleh orang-orang kafir, seperti

firman Allah SWT di dalam Surat al-Nisa (٤) : ayat ٧٥:

                   
                      
                

٣٨ Zuhairi Misrawi, Khamami Zada, Islam Melawan Teroris (Ciputat: LSIP, ٢٠٠٤), ٣٦.
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Artinya : “mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-

orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdo’a

: ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya, dan

berilah kami pelindung dari sisiMu dan beriah kami penolong dari sisiMu”.

٣. Umat Islam sengaja memerangi orang-orang kafir karena menolak ajakan untuk

masuk Islam dan berusaha untuk menghalang-halangi umat Islam agar tidak memiliki

kekuasaan agar umat Islam tidak memberlakukan hukum Islam di muka bumi ini.

Perang dengan alasan inilah yang banyak di tolak oleh tokoh-tokoh kontemporer,

yang mana menurut Abdul Karim Zaydan, alasan ketiga ini juga ditunjukan di dalam

Al-Qur’an surat al-Baqarah (٢) : ayat ١٩٣:

                    
      

Artinya : “dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi (sehingga)

ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah”.

Menurutnya, fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kekafiran dan

kemusyrikan. Dan firman Allah lainnya pada surat al-Taubah (٩) : ayat ٢٩٣٩.

Menurutnya, ayat ini menyatakan bahwa perang yang dilakukan oleh umat Islam

bertujuan untuk menegakan agama Islam dengan memberlakukan hukum-hukum

Islam (syari’ah), setelah umat Islam berkuasa, bukan bertujuan untuk membunuh

orang-orang non Muslim, karena, apabila perang di dalam Islam bertujuan untuk

membunuh kaum non Muslim, maka, tidak ada gunannya ketetapan tentang aturan

٣٩ “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman

kepada hari kemudiandan mereka tidak mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah
dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang
telah diberi al-Kitab sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam
keadaan tunduk”
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jizyah dan tentu orang-orang non Muslim itu tidak dibiarkan tetap memeluk agama

mereka٤٠.

Pendapat tokoh ini juga didukung oleh pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah

(٧٥١-٦٧١ H/١٣٥٠-١٢٩٢ M) yang membuat graduasi tentang jihad sebagai berikut:

١. Perang diizinkan secara terbatas. Umat Islam di bawah pimpinan Nabi

Muhammad diizinkan berperang. Izin perang ini turun setelah mereka hijrah dari

Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan nyawa mereka dari penindasan kaum

musyrikin yang ada di Mekah. Ayat Al-Qur’an yang mengizinkan perang ini

terdapat pada surat al-Hajj (٢٢) : ayat ٣٩

             
Artinya :“telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesunggguhnya Allah Maha kuasa

menolong mereka”.

Dalam hal ini, sasaran perangnya terbatas pada kaum musyrikin yang memerangi

umat Islam.

٢. Perang diwajibkan secara terbatas. Dalam hal ini, umat Islam kemudian

diwajibkan memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka. Dan sementara

kaum musyrikin yang memerangi mereka tidak boleh diperangi. Ayat yang

mewajibkan tahap kedua ini adalah surat al- Baqarah (٢) : ayat ١٩٠ yang artinya :

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.

٣. Perang diwajibkan secara mutlak.٤١ Dalam hal ini, umat Islam diwajibkan

memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan, baik orangorang yang

٤٠ Abdul Karim Zaydan, usul al-Dakwah (Baghdad: Maktabah al Manar al- Islamiyah,
١٩٨١), ٢٦٦-٢٦٤.
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memerangi mereka, maupun tidak. Hanya saja, dalam hal ini, Ibn al-Qayyim

tidak menyebutkan dalilnya dari Al-Qur’an dan hadis Nabi.

Sementara Muhammad Said Ramadan menganggap bahwa umat Islam boleh

menyerbu orang-orang kafir yang didatanginya, tetapi mereka menolak untuk masuk

Islam, dan penyerbuan ini tidak harus ada pemberitahuan, ataupun tidak ada

peringatan terlebih dahulu. Hal ini beliau simpulkan atas dasar penelitian beliau

terhadap perang Khaibar yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw kepada Yahudi

Khaibar, yang mana pihak musuh tidak pernah memerangi umat Islam terlebih

dahulu. Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan Nabi menyerang Yahudi

Khaibar adalah semata-mata hanya ingin mengajak mereka untuk masuk Islam dan

memerangi kekafiran mereka.٤٢ Selain itu, juga terdapat tesis dari Abdul Aziz Sidqi

yang meneliti tentang jihad menurut Sayyid Qutb. Di dalam penelitiannya ia

menyimpulkan bahwa jihad menurut Qutb adalah perjuangan yang bersifat ofensif

(menyerang). Menurut Qutb, orang yang mendefinisikan jihad hanya dibatasi pada

pertahanan diri saja adalah orangorang yang mental spritualnya lemah, yaitu orang-

orang yang tidak punya kekuatan dan menyerah di bawah tekanan yang ada. Menurut

Qutb, jihad adalah sebuah gerakan yang aktif, yang bertujuan untuk membebaskan

manusia di permukaan bumi ini.

Dalam konteks hubungan Islam dan Barat, kata jihad mendominasi wacana

sosial-politik yang sangat penting. Kata jihad sanggup menghipnotis seseorang

Muslim untuk rela berkorban dengan jiwa dan raganya demi menegakkan Islam dan

umatnya. Umat Muslim sendiri juga amat menaruh perhatian besar terhadap konsep

jihad sebagaimana masyarakat Barat memahami Islam yang kebanyakan hanya pada

konsep jihad. Natana J Delong di dalam penelitiannya tentang Wahhabi Islam from

revival and reform to global jihad mengatakan bahwa menurut pendiri Wahabi, Ibn

٤١ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Zad al-Ma’ad (Beirut: Dar Ihya al-Turas al- ‘Arabiyah) jilid
II, ٦٥.

٤٢ Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Fiqh al-Sirah (Beirut: Dar al-Fikr, ١٩٨٠), ٣٣٤-٣٣٣.
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Abdul Wahhab, ada ٣ keadaan yang membuat jihad di perlukan: (١) Ketika dua

kelompok bertemu di medan perang, (٢) Ketika terjadi agresi oleh musuh dan (٣)

Ketika Imam (pemimpin) menyerukan untuk berjihad maka tidak ada alasan bagi

kaum Muslimin untuk menolak berjihad di jalan Allah٤٣. Penelitian Natana J Delong

ini juga di perkuat oleh Sa’ad bin Hamid yang menyatakan bahwa perbuatan orang-

orang jahil adalah memandang rendah kekuasaan kaum Muslimin dan keluar dari

ketaatan, melakukan pembangkangan dengan perang atau selainnya terhadap

penguasa Muslim, dan ini merupakan bentuk kejahilan dan melakukan perusakan di

muka bumi yang diketahui oleh setiap orang yang memiliki akal dan iman, telah

diketahui dari Islam bahwa tidak ada agama tanpa jama’ah, tidak ada jama’ah tanpa

imam, dan tidak ada kepemimpinan tanpa tunduk dan patuh, sedangkan keluar dari

ketaatan terhadap pemimpin kaum Muslimin merupakan sebab kerusakan yang paling

besar yang terjadi pada negeri dan rakyat dan merupakan penyimpangan dari jalan

hidayah dan petunjuk.٤٤ Sa’ad menganggap kegiatan jihad haruslah ada legitimasi

dari pemimpin dan orang yang melakukan kegiatan itu tanpa izin dari pemimpin

(imam), maka ia sudah kehilangan iman dan akal sehatnya.

Dari segi hukum, Ibn Rushd (w ٥٩٥ H) dalam Bidayah al-Mujtahid

memaparkan bahwa para Ulama telah bersepakat tentang hukum jihad adalah fardu

kifayah, kecuali Abdullah bin Hasan, pendapat ulama ini di dasari oleh ayat Al-

Qur’an pada surat Al-Taubah (٩) : ayat ١٢٢

٤٣ Natana J Delong, Wahhabi Islam From Revival And Reform To Global Jihad (tt, Oxford
University Press, ٢٠٠٤), ٢٠٣.

٤٤ Muhammad bin Husain al-Qahtani, Fatawa al-Aimmah fi al-Nawazil al- Muzahimmah,
terjm Andi Masyudin (Jakarta : Pustaka at-Tazkia,٢٠٠٤), ١٦١.
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Artinya: “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk

memperdalam pengetahuan mereka tentang agamadan untuk memberi peringatan

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat

menjaga dirinya.

Menurut para Ulama, Rasulullah saw tidak berperang kecuali beliau

meninggalkan sebahagian umatnya untuk tetap tinggal٤٥, dan untuk berjihad dalam

arti berperang banyak syarat-syarat yang harus di penuhi oleh umat Islam, syarat-

syarat itu menyangkut tentang orang yang akan berperang dan kelompok-kelompok

yang akan di perangi.

Selain itu, juga terdapat penelitian yang mengkaji tentang jihad ditinjau dari

perspektif hadis Rasulullah saw yang dilakukan oleh Enizar dalam desertasinya di

program Pasca sarjana UIN Jakarta tahun ٢٠٠٢. Dalam desertasinya, Enizar

menyimpulkan bahwa Jihad menurut tuntunan Rasulullah saw adalah semua upaya

sungguh-sungguh umat Islam dalam menghadapi semua objek yang mengancam

eksistensi dan kemurnian Islam serta keamanan umat Islam, dilakukan karena Allah

dan dengan tujuan menegakan Islam. Jihad harus tetap dilakukan sampai akhir

zaman, karena selama umat Islam masih eksis, maka jihad diperlukan untuk

mewujudkan keadilan dan menegakan kebenaran. Berperang adalah salah satu bentuk

jihad sebagai upaya membalas serangan musuh Islam yang mengancam eksistensi

ajaran Islam dan umatnya. Jihad seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi

٤٥ Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Beirut: Dar-Kutub al-
‘Ilmiyah, ٢٠٠٤), ٦٨.
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harus di bawah koordinasi seorang komandan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

tugas tersebut.

Peneliti non Muslim juga banyak yang membahas tentang jihad. Diantaranya

seorang orientalis asal Belanda H.TH.Obbrink yang meneliti pergerakan Cheragh Ali

di India, dan menfokuskan penelitiannya pada masalah jihad. Dalam penelitiannya ini

ia menyimpulkan bahwa sebagai de heilige oorlog atau the holy war (perang suci).

Pengertian seperti ini sebenarnya belum pernah dikenal dalam kepustakaan Islam.

Namun the holy war secara historis adalah istilah yang diambil dari sejarah Eropa,

dalam hal ini Kristen Eropa yang berperang melawan orang kafir. Namun hal ini

dibantah oleh Rudolf Peters, menurut Peters, tujan utama jihad di dalam Islam

bukanlah untuk memerangi orang-orang kafir, seperti sering yang dikemukakan oleh

literatur-literatur Barat. Tujuan pokok jihad menurutnya adalah untuk perluasan juga

pembelaan kawasan Islam (dar al-Islam). Dengan mempertimbangkan tujuan jihad

ini, Peters menganggap bahwa terjemahan jihad sebagai the holy war merupakan

terjemahan yang kurang tepat. Karena menurutnya, perang suci adalah perang yang

dilakukan sepenuhnya karena alasan agama, sedangkan jihad secara historis juga

pernah dilakukan atas dasar poltik, seperti perluasan wilayah Islam dan pembelaan

diri kaum Muslimin terhadap serangan dari luar. Oleh karena itu, menurut Peters,

menyamakan jihad dengan the holy war adalah kekeliruan besar.٤٦

Diantara penelitian-penelitian di atas, saya memandang perlu penelitian yang

fokus kepada studi komperhensif-analitis mengenai ayat-ayat jihad di dalam Al-

Qur’an ditinjau dari perspektif penafsiran dengan cara riwayat (bi al-ma’thur) yang

direpresentasikan oleh penafsiran Ibn Katsir. Bagaimanapun, pendapat-pendapat para

pakar tentang jihad bermula dari kitab suci Al-Qur’an yang memang mengandung

banyak ajaran tentang jihad. Maka, menurut keterangan saya di atas, pandangan

mufassir ini sangat diperlukan mengenai jihad dan untuk itu saya bermaksud

٤٦ Rudolf Peters. Jihad in Medieval and Modern Islam: The Chapter on Jihad From Averroes
Legal Handbook Bidayah al-Mujtahid (Leiden: t,tp, ١٩٧٧), ٤-٣.
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menghadirkan tema tentang jihad di dalam Al-Qur’an menurut pandangan Ibn Katsir

dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan filosofis, disertai dengan studi

komperhensif-analitis terhadap penafsiran tersebut.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa

beberapa hal sebagai berikut :

a. Untuk mendapat kejelasan  yang akurat  hubungan antara terorisme

dengan Islam.

b. Untuk mengkaji lebih mendalam penafsiran Ibn Katsir dalam

memahami ajaran jihad  dalam Al-Qur’an.

c. Untuk mengetahui  perbedaan  mendasar  antara Terorisme dengan

jihad.

E. Manfaat/signifikansi Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan dari penelitian ini dapat kami bagi kepada

dua hal :

١. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan,

khususnya di dalam bidang tafsir terkhusus  dalam persoalan  teroris dan

Islam.

٢. Mendapatkan jawaban terkait ajaran jihad  dalam Al-Qur’an. Serta

mengetahui perbedaan antara terorisme dan jihad.

٣. Sebagai kontribusi pemikiran kepada masyarakat luas terkait pemahaman

teroris dan jihad.

F. Metode Penelitian

١. Jenis dan pendekatan penelitian
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Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan , karena objek dari

penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat jihad yang terdapat di dalam kitab Tafsir

Al-Qur’an al-Azim karya Ibn Katsir, maka dalam hal ini saya berupaya

mengindentifikasi dan menganalisis tentang pandangan-pandangan Ibn Katsir

mengenai ayat-ayat jihad yang terdapat di dalam Al-Qur’an pada buku tafsirnya. Oleh

karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library

research). Pendekatan yang digunakan di dalam pengumpulan dan pemaknaan data

adalah pendekatan sosio-historis. Dalam hal ini, realitas teks dipahami sebagai sebuah

konstruksi pemikiran makna, tafsir, atau interpretasi.٤٧ Penafsiran-penafsiran tentang

ayat-ayat jihad yang mengindikasikan anjuran atapun perintah untuk berperang yang

ditulis oleh Ibn Katsir di dalam buku Tafsir Al-Qur’an al-‘azīm diberlakukan

sebagai sebuah realitas pemikiran yang sangat tergantung pada ruang dan waktu, saya

disini memposisikan diri sebagai “peneliti” tentang penafsiran ini secara objektif.

Selanjutnya saya menggunakan metode “the death of author٤٨” untuk membaca

apakah hasil karya Ibn Katsir ini bisa diambil sebagai solusi atas masalah-masalah

yang dihadapi oleh Islam dan kaum Muslimin pada era modernisasi ini.

٢. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu dapat

diperoleh, sumber data dapat diklarifikasikan kedalam dua kelompok besar, yaitu data

primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat

jihad yang mengandung anjuran dan perintah untuk berperang di dalam buku Tafsir

Al-Qur’an al-‘azīm karya Ibn Katsir. Adapun sumber data sekunder dari penelitian

ini meliputi: (١) Kitab-kitab tafsir Al-Qur’an lainnya selain tafsir yang dibahas, (٢)

Teks-teks hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, (٣) Kitab-kitab pendukung

yang secara langsung berhubungan dengan pemahaman Al-Qur’an dan hadis, seperti

٤٧ A. Chaear Alwasilah, Pokok-Pokok Penelitian Kualitatif (Jakarta : Pustaka Jaya, ٢٠٠٢), ٤٥.
٤٨ Metode ini adalah salah satu metode hermeneutika yang di buat oleh Roland Barthes

tentang hubungan antara teks, pengarang dan pembaca, dalam metode ini seorang pembaca diberikan
kebebasan di dalam memahami sebuah teks.
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‘ulum Al-Qur’an, ‘ulum al-hadith, dan lain-lain, (٤) Buku-buku keislaman dan

umum lainnya, yang masih mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

٣. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam pengumpulan data, saya menggunakan cara dokumentasi. Kata

“dokumen” yang berarti barang-barang tertulis, menunjukan bahwa di dalam

melaksanakan metode ini, saya menyelidiki benda-benda tertulis, baik yang primer

maupun sekunder. Mengenai pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini,

saya menggunakan pendekatan sosio-historis untuk melihat perjalanan pemikiran Ibn

Katsir dalam penafsirannya dan pendekatan fenomenologis untuk melihat keterkaitan

penafsirannya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kedua pendekatan ini

merupakan prinsip teoritis penelitian kualitatif. Adapun analisa data merupakan

kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Dalam hal ini data mentah yang telah

dikumpulkan perlu dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi,

serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk

menjawab masalah dan menguji hipotesa.٤٩ Dengan kata lain, data yang telah

terkumpul akan dilakukan pereduksian dan pengelaborasian untuk selanjutnya

dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, jelaslah bahwa analisa

data merupakan bagian yang amat penting di dalam metode ilmiah, karena

dengannya, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam

memecahkan masalah penelitian. Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan

bahwa analisa data dimaksudkan untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi data. Di

dalam penelitian kualitatif terdapat dua strategi analisis data yang sering digunakan

yaitu model strategi analisis deskriptif-kualitatif dan analisis verifikatif- analisis.٥٠

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis,

deskriptif-kualitatif dan analisis isi.

٤٩ Muhammad Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, ١٩٩٨), ٤٠٦.
٥٠ Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif (Jakarta : Grafindo Raja Persada, ٢٠٠٣), ٨٣.



٣٠

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah,

permasalahan, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian,

manfaat/signifikansi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang:

Terorisme dalam Pandangan Islam, Jihad Menurut Para Mufasir Jihad Menurut Para

Cendikiawan Muslim. mengandung anjuran dan perintah untuk berperang Juga. Hal

ini diperlukan untuk mendapatkan pemetaan pemikiran tentang masalah Tindakan

jihad dan Terorisme dari berbagai macam sudut pandang, baik dari Barat, maupun

dari kalangan Islam sendiri.

BAB III berisi tentang: ١) Ibn Kathir dan Riwayat Hidupnya. ٢) Situasi Sosial,

Politik, dan Ilmu Pengetahuan Islam Pada Masa Ibn Kathir. ٣) terorisme dan Jihad

Dalam Al-Qur’an Menurut Ibn Katsir.

BAB IV merupakan isi dan pembahasan inti dari penelitian ini yang terdiri

dari: ١) Terorisme Persepektif Tafsir Ibn Katsir. ٢) Jihad Persepektif Tafsir Ibn

Katsir. ٣) Antara  Terorisme Dengan Islam

BAB V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan yang akan peneliti sajikan di dalam tesis, merupakan respons kongkret

atas rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian, sehingga semua problem

yang muncul dalam penelitian ini dapat dijawab dengan jelas, dengan harapan dapat

bermanfaat baik secara akademik, sosial, dan praktis.


