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BAB IV
TERORISME DAN JIHAD

DALAM PERSEPEKTIF TAFSĪR IBNU KATSĪR

A. Terorisme Persepektif Tafsīr Ibnu Katsīr.

Dari beberapa deskripsi penggunaan Al Qur’an kata yang memiliki asal

kata yang sama dengan kata Irhâb yang berarti: terorisme, ada yang berkonotasi

positif ada juga yang berkonotasi negatif.

١. Positif.

Pentingnya menanamkan rasa takut dalam diri musuh-musuh Islam, agar

mereka tidak berpikir untuk memusuhi, memerangi danmenzhalimi kita, yang

diwujudkan dengan membangun kekuatan militer yang tangguh. sebagaimana

yang disebutkan dalam QS al-anfal ayat ٦٠, adalah dalam rangka menggetarkan

dan membuat takut musuh-musuh Allah, serta musuh kaum Muslimin mereka

adalah yang memerangi umat Muslim, hal ini sejalan dengan Firman Allah:

َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن 
)١٩٠(

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.(Al-Baqarah ١٩٠)

Ayat ini untuk membangkitkan dan menganjurkan melawan musuh yang

berambisi memerangi Islam dan kaum muslimin. sebagaimana mereka

memerangi kalian. berjihadlah untuk memuliakan agama Allah dan meninggikan

kalimat-Nya. "Orang-orang yang memerangi kalian" maksudnya: orang-orang

kafir yang menantang untuk berperang. Sikap tegas kaum muslimin terhadap

orang-orang kafir yang agresif memerangi kaum muslimin adalah sebagai qishah

(pembalas). Yang maknanya, "Hendaknya semangat kalian bangkit untuk

memerangi dan membuatnya takut, sebagaimana semangat mereka bangkit untuk

memerangi kaum Muslim. Dan untuk mengusir mereka dari tempat tinggal

mereka sebagaimana mereka telah mengusir Muslim darinya, sebagai qishah
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(pembalasan). Tindakan dan sikap seperti ini adalah selaras dengan pendapat Ibnu

Kasir.

١ِمَن اْلُكفَّارِ : َأيْ } بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكمْ {ُختَوُِّفوَن : َأيْ " تـُْرِهُبونَ : "َوقـَْولُهُ 

Artinya:

Firman Allah “Turhibūn” maksudnya adalah menakut-nakuti musuh

Allah dan musuhmu, yaitu orang-orang kafir.

Yaitu dalam konteks terdzolimi dan terancam, Umat Islam diberi izin

untuk membela diri terhadap musuh Islam adalah karena dalam kondisi tertentu

yang ekstrim, namun demikian izin tersebut diberikan dalam kondisi tertentu.

Allah  menyatakan izin tersebut diberikan karena adanya kekejaman yang

melampaui batas dan orang-orang Islam telah terusir dari rumah mereka. Mereka

tidak hidup dengan damai, sebaliknya musuh tanpa ampun mengikuti mereka

dalam upaya untuk menghancurkanya. Sebagaimana firmanya:

الَِّذيَن )٣٩(أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر 
يـَُقوُلوا َربـَُّنا اللَُّه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإال َأنْ 

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه   بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدِّ
)٤٠(َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز 

Artinya:
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena
Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-
benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah
diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali
karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya
Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian
yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,
rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di
dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah
benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

١ Abu al-Fada Ismail bin ‘Umar bin Katsīr , Tafsīr  al-Quran al-‘Azdīm, (Bairut: Dar al-
Kutub ١٤١٩) juz ٤, h.٨٠.
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Sejarah menjadi saksi dari fakta-fakta bahwa Empat Khalifah Rasulullah

saw telah menerapkan ajaran sejati beliau dan selalu memegang teguh ajaran

Alquran sebagai prinsip pedoman mereka selama periode masing-masing khilafah.

Tak satupun dari mereka yang pernah memprovokasi peperangan tunggal.

Peperangan yang terjadi hanya untuk membela diri. Karena seseorang Nabi telah

dikirim sebagai sumber rahmat bagi semua orang,٢ maka sangat jelas bahwa baik

Nabi saw ataupun para pengikutnya tidak akan mungkin menjadi sarana

kerusakan dan penderitaan bagi siapapun di dunia. Inilah esensi dari Islam tentang

perdamaian.

Termasuk rasa takut yang positif adalah Rasa takut dari adzab Allah swt,

dikisahkan  dalam surat al-Anbiya ayat ٩٠ bahwasannya keluarga nabiyullah

Zakaria as disaat mereka berdoa adalah terus menanamkan rasa pengharapan atas

pahala di sisi Allah swt, dan rasa takut dari adzab-Nya.

ِيف َعَمِل الُقرُبات َوِفْعِل الطَّاَعاِت، : َأيْ } ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاتِ {
ِممَّا ِعْنَدنَا، } َوَرَهًبا{ِفيَما ِعْنَدنَا، } َرَغًبا{: قَاَل الثـَّْورِيُّ } ًباَوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرهَ {
٣}وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ {

Artinya:
(Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik) yaitu: ‘Amal-amal yang
dapat mendekatkan diri dan ketaatan, (dan mereka berdoa kepada Kami
dengan harap dan cemas) al-tsaurī berkata: berharap sesuatu dari kami,
cemas sesuatu dari kami, (mereka adalah orang-orang yang khus’
terhadap kami).

Salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai muslim adalah rasa takut

kepada Allah Swt. Takut kepada Allah disini adalah takut kepada murka, siksa

dan azab-Nya. Adanya rasa takut kepada Allah Swt, membuat manusia tidak

berani melanggar segala ketentuan-Nya. Yang diperintah dikerjakan dan yang

dilarang segera ditinggalkan. Takut kepada Allah akan membuat seseorang

٢ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat ١٠٧, yang artinya: dan Tiadalah
Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

٣ Abu al-Fada Ismail bin ‘Umar bin Katsīr Op.Cit,h,٣٧٠.
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memperbanyak amal salehnya selama hidup di dunia ini karena ketakutanya

hanya semata-mata kepada Allah.

)١٠(ِإنَّا َخنَاُف ِمْن َربـَِّنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا 
Artinya:

Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan Kami pada suatu hari yang

(di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

٤أن اخلوف هو الذي يكف اجلوارح عن املعاصي ويقيدها بالطاعات

Artinya:

”Khauf adalah suatu perasaan takut yang mencegah anggota badan dari

perbuatan maksiat dan diikat dengan ketaatan”.

Semakin besar rasa takut kepada Allah dalam hati seseorang, hendaknya

semakin rajin mendekatkan diri kepada-Nya. Takut kepada Allah memiliki peran

yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang takut kepada

Allah SWT, tentu dapat menjaga semua ucapan dan tindakannya dari perbuatan

tercela. Orang yang takut kepada Allah SWT. akan mendapatkan pertolongan-

Nya, dan akan selamat dari azab-Nya. firman irman Allah SWT:

)٥٢(ُسوَلُه َوَخيَْش اللََّه َويـَتـَّْقِه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن َوَمْن يُِطِع اللََّه َورَ 
Artinya:

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut

kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-

orang yang mendapat kemenangan (An-Nur ٥٢)

Takut kepada Allah dapat pula diartikan takut akan azab dan siksa-Nya,

takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga berhati-hati melakukannya

dengan khusyuk. Sikap perilaku takut kepada Allah juga dapat diwujudkan dalam

bentuk ketaatan dan kepatuhan atas ajaran agama yang telah. disampaikan oleh

Allah SWT dalam Al-Qur'an al karim, dan Rasul-Nya dalam Al-Hadits.

Merenungi keagungan dan keMahakuasaan Allah, yang dapat menyadarkan

٤ Abū Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlī, Ihyâ ‘Ulūm al-Dīn, (Bairut: Dâr al-
Ma’rifah), h, ١٥٧.
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manusia akan kebesaran rahmat Tuhannya, dan sekaligus kedahsyatan dan

kepedihan azab-Nya, juga termasuk sikap perilaku takut atau khauf terhadap Allah

SWT. Kesadaran dan pengakuan bahwa hanya Allah semata yang Mahakuasa,

Pengasih dan Penyayang, lagi Maha perkasa, akan dapat menumbuhkan rasa takut

yang mendalam terhadap Allah SWT. Takut jika tidak diberi rahmat dan karunia-

Nya, dan takut pula akan azab-Nya yang sangat pedih. Semakin tebal rasa takut

yang demikian itu kepada Allah SWT, akan semakin memperkuat keimanan

kepada-Nya. Dikarenakan tidak ada yang lebih layak untuk ditakuti dari seorang

manusia dari Dzat Yang Menciptakannya.

ھٌ َواِحٌد فَإِیَّاَي فَاْرھَبُونِ  ھَْیِن اْثنَْیِن إِنََّما ھَُو إِلَٰ ُ َال تَتَِّخُذوا إِلَٰ َوقَاَل هللاَّ

Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan;

sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-

Ku saja kamu takut (Q.S. An Nahl [١٦]: ٥١.)

Allah swt mengabarkan bahwa sesungguhnya tiada tuhan melainkan dia,

dan sesungguhnya Allah adalah  satu-satunya tempat untuk menyembah, tiada

sekutu baginya, sesungguhnya Allah adalah Raja, pencipta, dan tuhan dari segala

sesuatu.٥ Sehingga pantaslah jika allah yang berhak untuk ditakuti.

Nilai-nilai mulia dan luhur yang terkandung dalam berakhlak khauf kepada

Allah antara laian adalah Selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT

serta Meyakini dengan benar akan ke Mahakuasaan Allah atas segala makhluk-

Nya. Dan senantiasa berusaha menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh

Allah SWT. Menghargai dan menghormati hak-hak orang atau pihak lain, sesuai

dengan ketentuan Allah SWT, serta  memiliki Keberanian dalam menegakkan

kebenaran dan keadilan, sebab tidak ada yang ditakuti, kecuali Allah SWT.

semata.

٥ Takutlah kalian untuk menyekutukanku terhadap sesuatau, dan murnikanlah
thaat kepadaku, sebagaimana firman allah “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah Agama
yang bersih” (al-Zumar : ) lihat; Abu al-Fada Ismail bin ‘Umar bin Katsīr , Tafsīr  al-Quran
al-‘Azdīm, dalam Maktabah Asy-Syamilah, h, ٤٩٤.
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٢. Negatif

Terorisme juga selalu identik dengan kekerasan, ekstrimnitas dan

intimidasi membuat orang takut, sebagaimana dalam Surat al-A’raf ١١٦, yakni:

menjadikan mereka takut. Aksi para penyihir Fir’aun yang dapat menjadikan tali

temali seakan-akan ular yang hidup, menjadikan mereka yang melihatnya merasa

takut. “Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada

Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka” Para penyihir telah

menunjukkan aksinya di hadapan Nabi Musa. "Hai Musa, orang yang mengaku

suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihir telah

menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya hanya untuk

membuat takut atau teror terhadap Nabi Musa.

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban

serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara,

bahkan tergolong teroris  yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya

terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat,

karena telah melakukan kerusakan dan kekacauan dimuka bumi. Sebagaimana

yang difirmankan Allah dalam surat hūd ayat ١١٦.

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِيف األْرِض ِإال َقِليال  فـََلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَـْبِلُكْم أُوُلو بَِقيٍَّة يـَنـْ
نَ  ُهْم َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمَني ِممَّْن َأْجنَيـْ )١١٦(ا ِمنـْ

Artinya:

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-
orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada
(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di
antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan
orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah
yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang
berdosa.(QS. Hud )

Eksistensi teror sudah menjadi berita internasional, bahkan umat-umat

terdahulu sudah banyak yang melakukan teror dan pengrusakan dimuka bumi, dan

hanya orang-orang tertentu yang diselamatkan oleh Allah yang dipercaya untuk

melarang adanya pengrusakan dan memerintahkan kebaikan..

٦ Q.s. Thaha ayat ٦٦
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ُهْم َمْن َهَذا الضَّْرِب قَِليٌل، ملَْ َيُكونُوا َكِثريًا، : َأيْ } ِإال قَِليال{: َوقـَْولُهُ  َقْد ُوِجَد ِمنـْ
َوُهُم الَِّذيَن َأْجنَاُهُم اللَُّه ِعْنَد ُحُلوِل ِغَريه، َوَفْجَأِة نَِقمه؛ َوِهلََذا أََمَر تـََعاَىل َهِذِه اْألُمََّة 

: َأْن َيُكوَن ِفيَها َمْن يَْأُمُر بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهى َعِن اْلُمْنَكِر، َكَما قَاَل تـََعاَىل الشَّرِيَفَة 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر { ْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ

٧]١٠٤: انَ آِل ِعْمرَ [} َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

Artinya:
FirmaNya (Illa Qalīla) artinya hanya sedikit orang-orang yang
melakukan ini, dan tidaklah banyak, mereka adalah orang-orang yang
diselamatkan oleh Allah saat adanya perubahan, karena ini adalah
perintah Allah swat, kepada umat yang mulya ini, agar memerintahkan
kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah swt
“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (ali-Imran ).

Dalam upaya pencegahan tindak terorisme ialah deangan memperkenalkan

ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, yang merupakan bagian dari amar

ma’ruf nahi munkar, Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat

ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini

disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa

keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman

terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Serta berperan aktif

mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga

nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari

radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah

berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama

dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk

mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa

menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme.

Padahal membunuh seseorang manusia berarti membunuh manusia

seluruhnya, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti

٧ Abu al-Fida’ Ismail bin ‘Umar bin Katsīr Op.Cit,h, ٣٦٠.
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memelihara manusia seluruhnya. Hal ini menunjukan keharusan adanya kesatuan

umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain yaitu harus

menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal yang

membahayakan orang lain. dipahami bahwa dari tindakan teror akan

menimbulkan akibat yang sangat merugikan, baik dari segi materi maupun

immaterial. Bahkan lebih daripada itu, tindakan tersebut patut diduga dapat

menimbulkan korban nyawa manusia yang tidak ada hubungan dengan tujuan

dilakukannya tindakan tersebut. Tegasnya, istilah terorisme merupakan sebuah

konsep yang memiliki konotasi yang sensitif, karena terorisme mengakibatkan

timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Pada titik inilah terorisme

mendapat predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mustinya ada

pencegahanya.

Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat

dipenuhinya sendiri sehingga mereka sangat memerlukan bantuan terutama hal

yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel

telah demikian banyak kedatangan Para Rasul dengan membawa keterangan yang

jelas, tetapi banyak diantara kalian itu melampaui batas ketentuan dengan berbuat

kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan,

dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah miliki masa lampau. Islam melarang

membunuh seseorang, baik yang Muslim maupun non Muslim. karena misi

kerahmatan yang dibawa Islam tidak hanya untuk orang Islam semata, tetapi

untuk seluruh semesta. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan:

نـَْفًساقـََتلَ َمنْ «: قَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ َعْمرٍو،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ 
٨»َعاًماأَْربَِعنيَ َمِسريَةِ ِمنْ لَُيوَجدُ رَِحيَهاَوِإنَّ اجلَنَِّة،رَاِئَحةَ يَرِحْ ملَْ ُمَعاَهًدا

Artinya:

Dari ‘Abdilah bin ‘umar dari Nabi saw, bersabda: barang siapa  yang

membunuh seseorang maka ia tidak akan mencium aroma surga

٨ Muhammad bin Ismail Abū ‘Abdilah al-Bukharī, Shahih Bukhari, (Dār Thuqa al-Najāh)
juz ٩, h. ١٢. Maktbah Asy-Syamilah
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sedangkan aroma surga bisa dirasakan sejauh perjalanan empat puluh

tahun (HR Bukhari)

Membunuh satu orang manusia dianalogikan dengan membunuh semua

manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia

merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung

akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya.

Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar. Islam

mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia. Selain itu, Islam tidak

mengajarkan kekerasan dan terorisme itu bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bersifat suka merusak tidak suka

pula kepada orang yang melakukanya.

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan

sebagai individu. Sehingga adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga

masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas

hak asasi orang lain tentang rasa aman. Apalagi jika tindakan itu menimbulkan

korban nyawa. Dengan demikian, baik melalui pemahaman logika sederhana

maupun dengan analisa normatif, telah dapat dibuktikan bahwa tindakan

terorisme merupakan kejahatan terhadap hak asasi Manusia. Padahal setiap

individu Muslim punya hak hidup yang harus dijaga kecuali pada koridor

tertentu yang dibolehkan untuk membunuh, sebagaimana sabda Nabi.

َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َال حيَِـلُّ َدُم اْمـرٍِئ ُمْسـِلٍم قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َعـْن َعْبـِد اللَّـِه قَـالَ 
َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإالَّ بِِإْحَدى َثَالٍث النـَّْفُس بِالنـَّْفِس َوالثـَّيُِّب 

يِن التَّارُِك لِْلَجَماَعةِ  الزَّاِين َواْلَمارُِق ِمْن الدِّ
Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah
satu dari tiga perkara, yaitu membunuh jiwa balasannya dibunuh lagi,
duda yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan
diri dari jamaah.(HR mutafak ‘Alaih).

Pembunuhan dengan disengaja maka neraka  jahannam balasanya ibnu

‘Abas berkata Balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah
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murka kepadanya serta melaknatinya dan menyediakan baginya azab yang besar”

sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: yang artinya:

يـَْلَزمُ َيَدْيهِ بِِإْحَدىرَْأَسهُ َحاِمًال اْلِقَياَمةِ يـَْومَ جيَِيءُ ُمتَـَعمًِّدا،ُمْؤِمنٍ قَاِتلَ أُمُّهُ َثِكَلْتهُ 
: يـَُقولُ َوَعزَّ َجلَّ الرَّْمحَنِ َعْرشِ قـُُبلِ ِيف َأْوَداُجهُ َتْشُخبُ اْألُْخَرى،بِاْلَيدِ َصاِحَبهُ 

٩قـَتَـَلِين؟ِفيمَ َهَذاَسلْ 

Artinya:
yaitu pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kelak di hari kiamat si
terbunuh dengan leher yang berlumuran darah datang seraya membawa
si pembunuh dengan tangan kanan atau tangan kirinya ke hadapan Arasy
Tuhan Yang Maha Pemurah. Si terbunuh memegang si pembunuh dengan
tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang kepala si
pembunuh; si terbunuh berkata: Ya Tuhanku, tanyakanlah kepadanya,
karena apakah dia membunuhku?

Namun apabila seseorang membunuh tanpa sengaja, seperti memanah

binatang buruan atau sesuatu target tertentu, namun ternyata mengenai orang yang

haram dibunuh secara tidak sengaja hingga meninggal dunia, atau membunuh

seorang Muslim yang diduga sebagai orang kafir karena berada di barisan orang-

orang kafir, maka kifaratnya memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman

serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). yaitu

pembayaran diat kepada mereka, sebagai kompensasi yang diperuntukkan buat

mereka akibat terbunuhnya keluarga mereka. Diat ini hanyalah diwajibkan dalam

bentuk lima rupa yaitu sebagaimana saba Nabi Muhammad saw.

اَخلطَإِ ِديَةِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َقَضى: قَالَ َمْسُعودٍ اْبنَ مسَِْعتُ 
َوِعْشرِينَ لَُبوٍن،بِْنتَ َوِعْشرِينَ ذُُكورًا،َخمَاضٍ َبِين َوِعْشرِينَ َخمَاٍض،بِْنتَ ِعْشرِينَ 
.ِحقَّةً َوِعْشرِينَ َجَذَعًة،

Artinya:

Rasulullah Saw. telah memutuskan terhadap diat kasus pembunuhan

secara tidak sengaja dibayar dalam bentuk dua puluh ekor bintu makhad,

٩ Abū Muhammad ‘Abd al-Humaid bin Humaid bin Nashr, al-Muntakhab min Musnad
‘Abd bin Humaid, dalam Maktabah Asy-Syamilah, bab Musnad Ibn ‘Abas, h, ٢٢٧.



١٣٥

dua puluh ekor bani makhad, dua puluh ekor bintu labun, dua puluh ekor

jaz'ah, dan dua puluh ekor hiqqah( HR Tirmizi dan Nasai)

Jumlah diyat ringan sama dengan diyat berat, yaitu ١٠٠ ekor unta, tetapi

dibagi lima bagian, yaitu ٢٠ ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, ٢٠ ekor

unta betina umur dua masuk tiga tahun, ٢٠ unta jantan umur dua masuk tiga tahun,

٢٠ ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, dan ٢٠ ekor betina umur empat

masuk lima tahun. Diyat ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam

masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika tidak dapat

dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang yang seharga dengan unta.

٣. Jihad Persepektif Tafsīr Ibnu Katsīr.

Jihad ialah perjuangan yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan

perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. dan membasmikan perkara-

perkara larangan-Nya walaupun dengan mengorbankan jiwa maupun harta. Allah

menjadikan jihad Fi Sabilillah dengan harta dan jiwa sebagai harga yang pantas

untuk memperoleh surga. Karena tidak ada amal yang lebih membutuhkan

kesungguhan dan pengorbanan besar melebihi jihad. Di mana seorang mujahid

menyerahkan nyawa dan hartanya demi tingginya kalimat Allah dan tegaknya

Agama. Oleh karenanya jaminan pahala yang besar bagi yang gugur dalam misi

berjihad, sebagai mana sabda Nabi:

ِمنْ يـَْفتـُرُ َال اِهللا،بِآيَاتِ اْلَقاِنتِ اْلَقاِئمِ الصَّاِئمِ َكَمَثلِ اهللاِ َسِبيلِ ِيف اْلُمَجاِهدِ َمَثلُ «
١٠،»تـََعاَىل اهللاِ َسِبيلِ ِيف اْلُمَجاِهدُ يـَْرِجعَ َحىتَّ ،َصَالةٍ َوَال ِصَياٍم،

Aartinya:

Perumpamaan seorang mujahid Fi Sabilillah adalah seperti orang yang

berpuasa yang mendirikan shalat lagi lama membaca ayat-ayat Allah. Dan

dia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya, sehingga seorang mujahid fi

sabilillah Ta’ala pulang." (Muttafaq 'Alaih)

١٠ Muslim bin al-Hajāj Abū al-Hasan, Shahih Muslim (Dār ihya al-Turatsi al-‘Arabī) juz
٣, h. ١٤٩٨. Fersi Maktabah Asy-Syamilah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari bab Afḍalu
an-Nās Mukmin Mujahid. Musnad Ahmad bab Musnad Abi Hurairah. Sunan Al-Tirmizī, bab mā
Jāa fī Fadli Jihad.
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Sesungguhnya itulah janji Allah S.W.T kepada hamba-hamba-Nya yang

berjihad pada jalan-Nya bahawa orang yang berjihad bagaikan orang yang

berpuasa dan solat malam sepanjang masa sehinggalah ia kembali berjihad.

dengan memberikan ganjaran pahala yang amat besar kepada Muslim yang

berjihad. Adalah menjadi satu kerugian kepada Muslim yang tidak berjihad pada

jalan Allah S.W.T. Sesungguhnya orang yang berjihad itu menjunjung tinggi

kalimah Allah dan menyebarkan Agama Islam semata-mata mencari keridhaan

dari Allah dan Rasulnya karena dialah yang paling dicintai melebihi kecintaan

kepada kerabatnya, harta bendanya, perusahaanya dan tempat tinggalnya,

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Katsīr dalam surat At-Taubah ayat

٢٤.

Melaksanakan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga tentu lebih

muliya dari pada orang-orang yang hanya duduk-duduk tanpa ada kepedulian dan

bersikap apatis, bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsīr dalam surat Muhammad ayat

٣١ bahwa salah satu cara untuk menguji hamba-hambanya adalah berjihad, apakah

bersabar dan taat terhadap perintah-perintahnya.

Tidak dipungkiri kata jihad yang berarti perang, memerangi kaum kafir

dan musyrikin sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsīr dalm menafsirkan

surat at-Tahrim ayat ٩ . والقتالبالسالحھَُؤَالءِ  berjihad dengan menggunakan pedang

dan peperangan. Akan tetapi tidak selamanya jihad diartikan perang, karena jihad

yang berarti perang itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam dan bukan pula

untuk melebarkan daerah kekuasaan Islam, akan tetapi semata-mata

mempertahankan diri dan melindungi umat Islam dari serangan musuh.

Sebagaimana firman Allah:

)٣٩(أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر 
Artinya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar

Maha Kuasa menolong mereka itu,( QS al-Haj ₫)
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Perintah berjihad melawan orang kafir dengan hujjah dan bayan dengan

memberi penjelasan atau ilmu, berjihad melawan orang munafik itu lebih berat

dibanding berjihad melawan orang kafir. Jihad dengan ilmu inilah jihadnya orang-

orang yang khusus dari umat ini yang menjadi pewaris para Rasul. Sebagaimana

yang dijelaskan oleh Ibnu Katsīr dalam menafsirkan surat al-Furqan ayat ٥٢.

ُتِطعِ َفال{: قَالَ َوِهلََذا؛"َعامَّةً النَّاسِ ِإَىل َوبُِعْثتُ َخاصَّةً قـَْوِمهِ ِإَىل يـُبـَْعثُ النَِّيبُّ وََكانَ 
١١بِاْلُقْرآنِ : يـَْعِين } ِبهِ َوَجاِهْدُهمْ اْلَكاِفرِينَ 

Artinya:

Seorang Nabi diutus untuk kaumnya saja secara khusus, dan saya

(Muhammad) diutus untuk semua manusia secara umum, karena ini Allah

berfirman “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan

berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran”

Al-Qur’an mengisyaratkan kita agar berjihad dengannya terhadap orang

kafir. Ini artinya kita harus menyampaikan pesan Allah pada mereka, bukan

membunuh mereka. merupakan perintah untuk kita berbangga terhadap ajaran

islam. Dalam hadits lain juga diseebutkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian

dari jihad. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda:

َجاءَ َمنْ «: يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ : قَالَ ُهَريـَْرَة،َأِيب َعنْ 
اللَِّه،َسِبيلِ ِيف اْلُمَجاِهدِ ِمبَْنزَِلةِ فـَُهوَ يـَُعلُِّمُه،َأوْ يـَتَـَعلَُّمهُ ِخلَْريٍ ِإالَّ يَْأتِهِ ملَْ َهَذا،َمْسِجِدي

١٢»َغْريِهِ َمَتاعِ ِإَىل يـَْنظُرُ الرَُّجلِ ِمبَْنزَِلةِ فـَُهوَ َذِلَك،لَِغْريِ َجاءَ َوَمنْ 

Artinya:
Dari Abi Hurairah, berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda:
Siapa yang mendatangi masjidku (masjid Nabawi), lantas ia mendatanginya
hanya untuk niatan baik yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di sana,

١١ Abū al-fadāk ismāīl bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyi, Tafsīr al-Qurān al-‘Azdīm, (Dar
ṭayibah linasyr) juz juz ٦, h. ١١٦. Fersi maktabah Asy-Syamilah.

١٢ Ibnu Mājāh Abū ‘Abdilah Muhammad bin Yazīd al-Qazwinī, Sunan Ibnu Mājāh, (Dār
Ihyāk al-Kutub al-‘Arabiyah) juz ١, h. ٨٢. Maktabah Asy-Syamilah. Hadis ini juga terdapat dalam
Musnad Ahmad bab Faḍlu ‘Ulama wa al-His ‘ala thalbil ilmi.
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maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Jika tujuannya tidak
seperti itu, maka ia hanyalah seperti orang yang melihat-lihat barang
lainnya.” (HR. Ibnu Majah  dan Ahmad ٢)

Jihad dengan ilmu, argumen, dan penjelasan lebih utama dari jihad

dengan tangan dan senjata  karena manfaat dan jerih payahnya yang lebih besar

serta banyaknya onak dan duri yang menghalanginya. Jihad dengan tangan dan

senajata hanya berlangsung beberapa masa. Dan akan berhenti jika musuh berhasil

dibunuh. Namun, tidak demikian dengan perang pemikiran yang hanya bisa

dilawan dengan ilmu. Ia akan terus berlangsung hingga akhir zaman dan

bermetamorfosis ke dalam banyak bentuknya. Maka, para ulama dan ‘alim harus

bersinergi, bersatu padu, dan kerja sama dalam jihad ilmu ini. Mereka harus

waspada dan menyeruakan ke segenap penjuru kehidupan demi mencerahkan

kaum Muslimin, dan mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju

cahaya Islam nan benderang.

Termasuk semulya-mulyanya jihad adalah memberi nasehat kepada

penguasa ketika melakukan kesalahan dan kedhaliman, maka dinasehati dengan

cara yang baik, Sedangkan menasehati yang baik adalah melihat pada perkara

yang Allah dan Rasul-Nya ridhoi. Menasehati di sini bukan dengan mengumbar

aib penguasa di hadapan orang banyak. Menasehati penguasa yang zalim dengan

berani mengatakan kebenaran adalah termasuk jihad bahkan semulia-mulianya

jihad. Sebagaimana sabda Nabi :

،ُعَباَدةَ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثـََناحد ثـََنااْلَواِسِطيُّ ِإْسرَائِيُل،َأْخبَـرَنَاَهاُروَن،اْبنَ يـَْعِين يَزِيدُ َحدَّ
ثـََنا َرُسولُ قَالَ : قَالَ اْخلُْدرِيِّ،َسِعيدٍ َأِيب َعنْ اْلَعْوِيفِّ،َعِطيَّةَ َعنْ ُجَحاَدَة،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ

أَِمريٍ َأوْ َجائٍِر،ُسْلطَانٍ ِعْندَ َعْدلٍ َكِلَمةُ اجلَِْهادِ أَْفَضلُ «: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ 
١٣»َجائِرٍ 

Artinya:
Telah cerita kepadaku Muhammad bin ‘Ubādah al-Wāsiṭī, telah cerita
kepadaku Yazīd bin Hārūn, telah cerita kepadaku isrāīl, telah cerita kepadaku

١٣ Abū Dawud Sulaimān  bin al-Ash’at bin Ishāq, Sunan Abū Dawud, (al-Maktabah al-
‘Isyriyah) juz ٤, h. ١٢٤. Fersi Maktabah Asy-Syamilah. Hadis ini juga diriayatkan oleh Sunan
Ibnu Majāh bab al-Amr al-Ma’ruff wa Nahyu ‘an Munkar. Sunan At-Titmizī, bab mā jāa Afdhalu
al-Jihad.
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Muhammad bin Juhādah, dari ‘Aṭīyah al-‘Aufī, dari Abi Sa’īd al-Khudrī dia
berkata: bahwa Rasulullah saw, bersabda: sebaik-baik jihad adalah
menyampaikan keadilan terhadap pemimpin yang tidak adil.

Keutamaan amalan tersebut karena besarnya ancaman yang terkandung di

dalamnya. “Ia merupakan jihad yang jarang sekali pelakunya selamat ketika

melaksanakannya. Sedikit orang yang membenarkannya. Bahkan, semua orang

menyalahkan tindakannya sejak awal, lalu menyebabkan kepada kematiannya

dengan cara yang paling kejam, tanpa adanya peperangan, namun ia tetap sabar.

Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian dan cobaan yang

dihadapi hamba. Demikian juga hakikatnya dengan amar ma’ruf nahi mungkar di

hadapan penguasa zalim. Besarnya resiko dan ancaman yang terkandung di

dalanya, menjadikan amal tersebut patut disebut sebagai jihad yang paling utama

dalam Islam

Sebagai rakyat harus berani menyuarakan kebenaran dan mengkritik apa

yang dianggap salah. Rakyat yang baik bukan rakyat yang membiarkan

pemimpinnya melakukan apa saja sesuai kehendaknya, melainkan rakyat yang

berani melakukan koreksi terhadap tindak tanduk pemimpinnya. Sebab,

ketidakpedulian rakyat terhadap perilaku pemimpinnya hanya akan melahirkan

tirani yang tak tahan kritik, pemimpin yang tak siap menerima teguran, dan

pemimpin yang tak sanggup melakukan perbaikan. Maka pantas jika Rasulullah

sampai bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran

kepada pemimpin yang jahat.

Yang tak kalah pentingnya, agar kaum muslimin senantiasa bersemangat

dalam berdakwah dan memperjuangkan agama Allah Ta’ala, tersedia bonus

sangat agung yang dijanjikan kepada siapa yang sungguh-sungguh dan benar-

benar berjihad di jalan Allah Ta’ala.



١٤٠

َماِلٌك، َعْن َأِيب الزِّنَاِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة؛ َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه 
اِئِم الَِّذي الَ َمَثُل الْ «: وسلم، قَالَ  ُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اِهللا، َكَمَثِل الصَّاِئِم اْلَقاِئِم الدَّ

١٤»يـَْفتـُُر ِمْن َصَالٍة، َوالَ ِصَياٍم، َحىتَّ يـَْرِجعَ 

Artinya:

Dari Abī Ziyâd dari al-A’raj dari Abī Hurairah Sesungguhnya RAsul saw
bersabda: Perumpamaan seorang mujahid Fi Sabilillah adalah seperti orang
yang berpuasa yang mendirikan shalat lagi lama membaca ayat-ayat Allah.
Dan dia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya, sehingga seorang mujahid
fi sabilillah Ta’ala pulang.

٤. Antara  Terorisme Dengan Islam.

Jika islam adalah Agama perdamaian lantas mengapa banyak teroris

munculnya dari Agama Islam? Inilah pertanyaan yang mengusik hati sebagian

orang, aksi terorisme yang diharamkan oleh Islam dan semua Agama Samawi

adalah tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas. Keinginan untuk

menumpahkan darah, menakut-nakuti, dan merampas harta, tindakan seperti inilah

yang dikecam oleh Islam, karena keberadaan islam sebagai rahmat untuk semua

sebagaimana tertuang dalam surat al-Anbiya ayat ١٠٧.

)١٠٧(لِْلَعاَلِمَني َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة 
Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi

semesta alam.

Islam jauh dari sikap radikalisme, ekstrimisme dan tindakan yang

melamaui batas. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa pun, serta

mengajarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara

kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara etnis, budaya, bahasa, politik

maupun Agama.

١٤ Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Amir, al-Muathak, (Abu Dzabi, Emarat, Maktabah Asy-
Syamilah, juz, ٣, h, ٦٢٩. Lihat juga Musnad Ahmad, bab Musnad Abī Hurarah ra, lihat juga
Shahih Muslim bab Fadlu al-Syahadah fi Sabililah, lihat juga Shahih Ibnu Hibân bab Dzikru Mâ
Ya’dilu al-Jihad min al-Tha’at.



١٤١

َواللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفَسادَ 
Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.(QS.Al-Baqarah ̃ )

Allah tidak menyukai orang yang bersifat suka merusak tidak suka pula

kepada orang yang melakukanya, sebaliknya islam adalah sangat menghormati

sesamanya, sebagaimana sabda Nabi

َثِين َعْن َماِلٍك، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد اْلَمْقُربِيِّ،  َعْن َأِيب ُشَرْيٍح اْلَكْعِيبِّ، َأنَّ َوَحدَّ
َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه، َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْليَـُقْل «: َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

رًا َأْو لَِيْصُمْت، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َجاَرهُ  ، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن َخيـْ
َفُه، ١٥بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

Artinya:
Telah cerita kepadaku dari Malik dari sa’īd bin Abī sa’īd al-Maqburi dari
Syuraih al-Ka’bī sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: barang siapa
beriman kepada Allah dan hari ahir maka sebaiknya berkata yang baik, atau
diam, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari ahir maka henknya
memulyakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan
hari ahir maka hendaknya memulyakan tamunya.

Hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada

tetangga adalah bersifat umum dan universal, tidak terbatas berbuat baik hanya

kepada tetangga Muslim saja. Islam dengan masa lalunya telah memberikan

contoh toleransi yang sangat lengakap. Dalam konteks toleransi antar-umat

beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. “Tidak ada paksaan dalam agama”
١٦, “Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami”١٧ adalah contoh

populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang

tersebar di berbagai Surah. Juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam

sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi

١٥ Malik bin Anas bin Malik bin ‘âmir, Muatha’ al-Imam Malik, (Bairut: Dâr Ihya al-
Turats ١٩٨٥) h, ٩٢٩.

١٦ 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. Lihat QS, Al-Baqarah
ayat ٢٥٦.

١٧ Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu
pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri
terhadap apa yang kamu kerjakan". Lihat QS, Yunus ayat ٤١.



١٤٢

dalam Islam bukanlah konsep asing yang diadopsi. Toleransi adalah bagian

integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh

para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini

disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga

akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Akibat ulah sekolompok anak muda yang hanya bermodalkan semangat

belaka dalam beragama namun tanpa disertai kajian ilmu sayar’I yang mendalam

dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta bimbingan para Ulama, diawali dengan

mengkafirkan orang yang tidak sefaham, lalu menghalalkan darah orang yang di

luar kelompok mereka. dengan mudah melakukan pembunuhan. Meskipun orang

yang akan mereka eksekusi nyata-nyata mengucapkan dua kalimat syahadat di

hadapan mereka secara jelas, akan tetapi mereka tetap menyiksa dan

membunuhnya dengan cara sadis dan kejam. Merka adalah khawarij masa kini.

dengan kata laian teroris adalah sekelompok orang yang mempunyai pemahaman

Agama yang menyimpang.

Demikian pentingnya seorang mukmin mengetahui dan menyadari urgensi

dakwah dan jihad dalam kehidupannya. Zaman kehidupan dimana saat ini

manusia berada dalam kegelisahan dan kebingungan, serta ketandusan hati.

Zaman dimana manusia bergerak cepat untuk berlomba memenuhi perutnya dan

menghiasi dunianya. Maka seorang muslim yang benar-benar mencintai Islam dan

keislamannya, ia bersifat totalitas menjadikan syari’at-Nya sebagai pedoman dan

tatanan hidupnya, ia rela untuk hidup di bawah naungannya, ia bersedia berkorban

dengan materi dan jiwanya demi tegaknya Agama Allah.



١٤٣

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai

berikut:

١. Terorisme yang sudah mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang

tidak berdosa. Pada titik inilah terorisme mendapat predikat sebagai

kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Islam teror dan menakut-nakuti

orang lain, ia akan dikenakan hukuman yang berat. Mereka inilah yang

disebut dengan orang berbuat kerusakan di muka bumi seperti halnya para

penyamun atau tukang begal. Mereka akan dikenai hukuman yang berat

supaya tindakan jahat tidak lagi berulang, juga untuk menjaga harta, darah

dan kehormatan orang lain. Maka dari itu tidak benar jika teroris dan

pelakunya dialamatkan kepada Islam, justru sebaliknya Islam adalah rahmat

untuk alam semesta dan tentu sangat mengutuk perbuatan teror.

٢. Jihad merupakan amal ibadah yang  sangat muliya, dijanjikan pahala

melimpah bagi para mujahid, bahkan yang gugur dalam berjihad adalah

Syahid, yang sudah digaransikan surga. Jihad yang berati perang adalah

lebih pada kondisi bertahan bukan menyerang, dan jihad tidak hanya

peperangan, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan kebenaran

juga termasuk jihad.

٣. Nampak jelas perbedaan antara terorisme dan jihad, terorisme dengan

segalamacam predikat buruk dan jahat, dan sangat bertentangan dengan

Islam sebagai Agama yang damai menganjurkan pemeluknya untuk

berdakwah dengan penuh hikmah, dan tidak mendasarkan diri kepada

pemaksaan apalagi kekerasan. Sedangkan Jihad merupakan ibadah untuk

menegakan kalimat Allah  dengan berbagai macam jalan, maka tidaklah

dibenarkan ketika melakukan pembunuhan, teror, pengeboman dan lain-lain

denagn mengatas namakan jihad.



١٤٤

B. SARAN

Setelah melewati proses pembahasan serta penelaahan terhadap terorisme

dan jihad dalam Tafsīr Ibnu Katsīr dan mendapatkan hasil analisis sebagaimana

tertera dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis

sampaikan diantaranya:

١. Menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat tentang istilah-istilah dan

kaidah-kaidah syar’i sejelas-jelasnya hingga tidak ada peluang bagi orang

zhalim dan penggemar kerusakan untuk melakukan teror berkedok jihad.

٢. Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang ilmu Tafsīr,

penulis perlu sampaikan adalah : penelitian Yang Berjudul Terorisme

Dalam Persepektif Tafsīr Ibnu Katsīr ini masih sangat terbatas dan belum

mendapatkan hasil yang komprehensif, oleh karena itu, kajian ini dirasa

masih jauh dari sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Dan ahirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa

dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh

karna itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan

.


