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Abstrak: Kekerasan dan terorisme merupakan sikap radikalisme. Akhir-akhir ini sikap radikalime ini juga
merambah dan mewarnai sikap keagamaan sebagian orang yang mengatasnamakan Islam. Hal ini
disebabkan antara lain karena sikap berlebihan (al-ghuluww), ekstremitas (al-tatharruf), dan juga
kedangkalan pemahaman mereka akan ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu kiranya
dipaparkan kajian yang mendalam tentang pandangan Islam tentang radikalisme (kekerasan dan
terorisme) secara komprehensif, baik dari sisi kajian kebahasaan, kajian teks suci (Al-Qur\’an dan AlHadits), dan juga hasil ijtihad para pakar. Sehingga akhirnya Islam bisa dipahami oleh semuanya (Muslim
dan non-Muslim) sebagai agama yang \”wasathan\” dan \”rahmatan li al-\’aalamiin\”.
Kata Kunci: kekerasan, terorisme, bahasa, agama
Pendahuluan
Fenomena meningkatnya gairah keagamaan akhir-akhir ini, seperti disinyalir oleh Yusuf
Qaradhawi (dalam Hanafi, 2013: 33), tidak bisa bisa dipungkiri juga telah diwarnai dengan adanya sikap
berlebihan (al-ghuluww) dan ekstremitas (al-tatharruf) di sebagian kalangan umat Islam. Sehingga
tuduhan banyak kalangan bahwa Islam menganjurkan kekerasan dan terorisme semakin melekat.
Konsep menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (amar ma\’ruf nahi munkar) bagi
sebagian kalangan menjadi dalih berbagai aksi kekerasan. Islam dan umat Islam \”seakan\” menjadi tidak
ramah lagi terhadap penganut agama-agama lain. Padahal sekian banyak banyak teks-teks keagamaan
dalam Islam mengecam keras segala bentuk kekerasan dan terorisme seperti dalam pandangan banyak
kalangan Barat.
Oleh karena itu, dengan tulisan sederhana ini penulis ingin bersama-sama mengajak umat Islam
khususnya, dan pembaca umumnya, untuk memahami lebih jauh lagi ajaran Islam, sehingga kita dapat
memahamkan dan membuktikan kepada orang lain dengan tindakan nyata, bahwa Islam adalah agama
kedamaian yang akan menebar kasih sayang di muka bumi ini.
Tulisan sederhana ini akan memaparkan tentang; (1) pengertian kekerasan dan terorisme, (2)
kajian kebahasaan (Arab) istilah kekerasan dan terorisme, (3) istilah kekerasan dan terorisme dalam teks
suci (Al-Qur\’an dan Al-Hadits), dan (4) pandangan Islam tentang kekerasan dan terorisme.

Pengertian Kekerasan dan Terorisme
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim BP, 2005: 550) Kekerasan didefinisikan dengan
perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau
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menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari pengertian ini, kekerasan melambangkan
sebuah upaya merebut suatu tuntutan dengan kekuatan dan paksaan terhadap pihak lain. Cara seperti ini
tentu tidak terpuji, sebab kekuatan akal, jiwa dan harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang
produktif bagi pengembangan diri dan masyarakat berubah menjadi kekuatan yang destruktif.
Tetapi penggunaan kekerasan tidak selamanya tercela, yaitu bilamana digunakan untuk merebut
hak yang terampas, seperti pada perlawanan melawan penjajah atau memberantas kezaliman dalam
masyarakat, terutama bila jalan damai tidak tercapai. Kekerasan menjadi tercela bilamana digunakan
untuk membela satu hal yang dianggap benar dalam pandangan yang sempit, atau merebut hak yang
sebenarnya dapat diperoleh tanpa melalui kekerasan (Hanafi, 2013: 35).
Sejarah kemanusiaan mencatat, bahwa aksi kekerasan yang berupa pembunuhan pertama kali
terjadi antara kedua anak nabi Adam as.; Qabil dan Habil. Al-Qur\’an menceritakan itu agar fenomena
kekerasan tidak terulang dan setiap aksi kekerasan pasti akan menimbulkan goncangan jiwa dan
penyesalan yang mendalam dalam diri pelakunya seperti dialami oleh Qabil (Q.S. Al-Maidah: 27-31).
Selain itu, dalam sejarah kenabian, kekerasan dialami oleh banyak nabi dari kalangan bani Israel. Tidak
sedikit para nabi yang dibunuh dalam menjalankan tugas kenabian (Q.S. Al-Baqarah: 61 dan Q.S. Ali
Imran: 21).
Salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan kengerian dan kepanikan masyarakat dunia saat
ini adalah terorisme. Istilah terorisme ini menurut Mihanna (2003: 122) baru populer pada tahun 1793
sebagai akibat dari Revolusi Prancis, tepatnya ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut
Reign of Terror (10 Maret 1793 – 27 Juli 1794). Selama berlangsung Revolusi Prancis, Robespierre dan
yang sejalan dengannya, seperti St. Just dan Couthon, melancarkan kekerasan politik dengan membunuh
1366 penduduk Prancis, laki-laki dan perempuan, hanya dalam waktu 6 minggu terakhir dari masa teror.
Dalam kamus Oxford (Hawkinns, 1981: 736), kata Terrorist diartikan dengan orang yang
melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi atau kegiatannya disebut
Terrorisme, yaitu penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan
politis.
Tidak berbeda jauh dengan definisi di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim BP, 2005)
mendefinisikan teror sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang
atau golongan. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam
usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).
Organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, mendefinisikan teror sebagai salah satu bentuk
kekerasan terorganisir. Bentuknya seperti disepakati masyarakat dunia dapat berupa pembunuhan,
penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom atau bahan peledak lainnya yang dapat
menjadi pesan pelaku teror. Aksi tersebut biasanya untuk tujuan politik, yaitu memaksa kekuatan politik
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tertentu, negara, atau kelompok, agar mengambil kebijakan atau mengubahnya sesuai yang diinginkan
pelaku (Hanafi, 2013: 40).
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme antara lain,
menciptakan suasana yang mencekam dan mengerikan, dilakukan secara terorganisir, bertujuan politik,
dan biasanya bersifat internasional.

Kajian Kebahasaan (Arab) Istilah Kekerasan dan Terorisme
Dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan \”al-\’unf\” (

)ا, antonim dari \”al-rifq\” (

yang berarti lemah lembut dan kasih sayang (Ma\’luf, 1986: 533). Kata \’unf (
(mashdar) yang bentuk kata kerja lampaunya \”\’anufa\” (

(

) adalah kata benda

) dan kata kerja kininya \”ya\’nufu\” (

Sedangkan pelaku kekerasan biasa disebut dengan \”\’aniif\” (

)ا

).

) untuk bentuk tunggal, dan \”\’unuf\”

) untuk bentuk plural (pelaku 3 orang atau lebih).
Sedangkan pakar hukum Universitas Al-Azhar, Abdullah Al-Najjar (2003: 799), mendefinisikan

al-\’unf (

 )اdengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan

pendapat atau kehendak.
Penggunaan kata \”al-\’unf\” (

 )اyang berarti kekerasan dan derivasinya, memang merupakan

istilah populer dan dapat kita temukan dalam literatur Arab, baik klasik maupun modern, baik dalam
Kamus bahasa Arab maupun tulisan-tulisan berbahasa Arab karya para pakar. Akan tetapi kata \”al\’unf\” (

 )اyang berarti kekerasan dan derivasinya tidak digunakan dalam Al-Qur\’an.

Meskipun dalam Al-Qur\’an tidak dijumpai penggunaan kata \”al-\’unf\” (

 )اyang berarti

kekerasan dan derivasinya, akan tetapi kita masih dapat menemukannya dalam Al-Hadits. Seperti H.R.
Muslim (tt: 8/22/6766) dalam \”Bab Fadhl Al-Rifq\” (Keutamaan bersikap lemah lembut) berikut;
َ َ ِ َ ُ إِ ﱠن ﱠ
ِ ُ َ% َ ! َ "َ! ا ْ ُ ْ ِ َو#ْ
ِ ُ َ% َ ِ ْ ! َ "َ! ا ﱢ#ْ
ِ ُ ﷲَ َر ِ ٌ ُ ِ ﱡ ا ﱢ ْ َ َو
ُ ! َ "َ! َ ِ َ اه#ْ
Artinya: Wahai Aisyah, Sesungguhnya Allah SWT Maha Lembut atau Maha Kasih Sayang. Melalui sikap
kasih saying-Nya, Allah SWT akan mendatangkan banyak hal positif, tidak seperti pada sikap kekerasan
atau selainnya.

Sedangkan untuk istilah terorisme dalam bahasa Arab, istilah populer yang digunakan adalah
\”al-irhaab\” (رھ ب%)ا.

Kata \”al-irhaab\” (رھ ب% )اadalah kata benda (mashdar), sedangkan \”aksi

terorisme\” biasanya disepadankan dengan kata kerja \”arhaba\” (  )أرھdan kata kerja kini \”yurhibu\”
( ) ھ. Sedangkan \”pelaku terorisme\” biasanya menggunakan kata \”al-irhaaby\” (+, رھ%( )اMa\’luf,
1986: 282).
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Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ma\’luf dalam \”Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa AlA\’lam\”, para penyusun \”Al-Mu\’jam Al-Wasith\” juga menggunakan istilah \”al-irhaab\” (رھ ب%)ا
untuk terorisme dan \”al-irhaaby\” (+, رھ% )اuntuk pelaku terorisme, bahkan dijelaskan bahwa \”alirhaaby\” (+, رھ% )اadalah sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar
kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik (Anis, 1972: 1/376).
Istilah \”al-irhaab\” (رھ ب% )اuntuk pengertian terorisme tidak ditemukan dalam Al-Qur\’an, AlHadits dan literatur-literatur Arab klasik, sebab ini adalah istilah baru yang belum dikenal pada masa
lampau. Bahkan, penggunaan kata ini dalam bentuk derivatifnya, turhibuun atau lainnya, dalam AlQur\’an, biasanya bermakna positif. Seperti pada Q.S. Al-Anfal: 60
 ﱠ.ُ ُ<َ@ ?ُ َ" ْ َ3 %َ .ْ <ِ ِ@ دُو7ْ ِ َ7 ِ َB َوآ.ْ /ُ  ﱠو0ُ َ ﷲِ َو
 ﱠو ﱠ0ُ َ 1ِ ِ, َُ ن2 ُ ْ ِھ3 4ِ ْ َ5ْ َ ِط ا, ِر7ْ ِ  ُ ﱠ ٍة َو: 7ْ ِ .ْ ُ; ْ #
َ َ; ْ  َ ا.ْ ُ<َ وا0َوأَ ِ ﱡ
 ٍء+َ
ْ D 7ْ ِ  ُ ْ>ِ= ُ ا3 َ  َو.ْ ُ<?ُ َ" ْ َ ُ ﷲ
ْ ُ3 %َ .ْ ُ;@ْ َ َوأ.ْ Eُ ْ َ ِﷲِ ُ َ فﱠ إ
 ﱠ4ِ ِ2 َ +ِ
َ"َ ُ? نG
Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari
kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh
Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah
mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan umat beriman untuk mempersiapkan diri dengan
berbekal kekuatan apa saja yang dapat menggentarkan (turhibuun) musuh-musuh Allah dan musuhmusuh mereka.

Istilah Kekerasan dan Terorisme dalam Teks Suci (Al Qur\’an dan Al Hadits)
Di atas telah disinggung, kekerasan yang diungkapkan dengan kata \”al-\’unf\” (

 )اdan

derivasinya, tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur\’an, akan tetapi kita masih dapat menemukannya dalam
Al-Hadits. Sedangkan terorisme dengan kata \”al-irhaab\” (رھ ب% )اtidak ditemukan dalam Al-Qur\’an,
Al-Hadits dan literatur-literatur Arab klasik. Bahkan, penggunaan kata ini dalam bentuk derivatifnya,
dalam Al-Qur\’an, biasanya bermakna positif.
Dalam pandangan Al-Qur\’an dan Al-Hadits, perbuatan kekerasan dan terorisme yang
menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara destruktif; merusak fasilitas umum, mengancam
jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya, yang dianggap tidak sesuai dengan
ajaran Islam. Maka Al-Qur\’an dan Al-Hadits dengan tegas menyebut beberapa tindakan kekerasan yang
mengarah pada hal-hal negatif dan destruktif dan mengecam serta mengancamnya dengan balasan yang
setimpal.
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Istilah yang disepandankan dengan tindak kekerasan dan terorisme dalam Al-Qur\’an dan AlHadits antara lain: (1) Al-Baghy (+H2  )اatau derivasinya, (2) Al-Tughyaan ( نH#  )اatau derivasinya, (3) AlZhulm (."G  )اatau derivasinya, (4) Al-\’Udwaan (وان0  )اatau derivasinya, (5) Al-Qatl (4;=  )اatau
derivasinya, (6) Al-Hiraab (اب

 )اatau derivasinya, dan (7) Al-\’Unf (

 )اatau derivasinya. Penjabaran

penggunaan istilah-istilah tersebut sebagai berikut;

1. Kata \”Al-Baghy\” (

 )اatau Derivasinya

Kata \”Al-Baghy\” (+H2  )اmenurut Ma\’luf (1986: 44) adalah berpaling dari kebenaran, kata ini
juga disepadankan dengan kata \”al-zhulm\” (."G )ا. Senada dengan ini Al-Ashfahani (tt:55)
mendefinisikan kata \”al-baghy\” (+H2  )اberarti melampaui batas kewajaran. Islam melarang umatnya
untuk melakukan tindakan ini (al-baghy). Hal ini bisa kita lihat dalam Ayat Al-Qur\’an dan Al-Hadits
berikut ini;

Q.S. Al-Nahl: 90
إِ ﱠن ﱠ
َ ُون/ ﱠPَ َ3 .ْ Eُ  َ َ "ﱠ.ْ Eُ ُG ِ َ +ِ Hْ َ2ْ  ِ َواEَ ْ ?ُ ْ  ا ْ>َ ْ َ ِء َوا7ِ َ !َ<ْ َ َ! َو, ْ ُ=ْ  ِن َوإِ ;َ ِء ِذي اKَ ْLMا
ِ ْ  ِل َو0ْ َ ْ ِ, ُ ُ ْOَ َﷲ
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

H.R. Muslim Juz 8 hal 160 No 7389
َوإِ ﱠن ﱠ
0ٍ Lَ َ َ "َ! أ0ٌ Lَ َ! أHِ 2ْ َ َ% َو0ٍ Lَ َ َ "َ! أ0ٌ Lَ ََ َ أ5>ْ َ َ% !;ﱠLَ  ُ اQ
َ َ َ ا3 ! أَ ْن
! إِ َ ﱠLَ ْﷲَ أَو
Artinya: Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan (memerintahkan) kepadaku agar kalian bersikap
rendah hati, sehingga tidak ada diantara kalian yang bersikap membanggakan diri dan melampaui batas
di hadapan orang lain.
2. Kata \”Al-Tughyaan\” (ن

 )اatau Derivasinya

Kata \”Al-Tughyaan\” ( نH#  )اmenurut Ma\’luf (1986: 467) adalah berpaling dari jalan
kebenaran. Pelakunya biasanya disebut \”Al-Thaaghi\” (+R #  )اuntuk laki-laki atau \”Al-Thaaqhiyah\”
( R # )اuntuk perempuan, dan kata ini juga disepadankan dengan kata \”Al-Zhaalim\” (. G  )اatau AlZhaalimah\” ( ? G )ا. Al-Najjar (1996) juga mengungkapkan bahwa kata \”Tughyaan\” pada mulanya
digunakan untuk menggambarkan ketinggian puncak gunung, tetapi dalam perkembangannya ia
digunakan untuk segala sesuatu yang melampaui batas ketinggian. Demikian pula orang yang sombong,
angkuh, dan zalim diungkapkan dengan kata pelaku di atas (\”Al-Thaaghi\” (+R #  )اatau \”AlThaaqhiyah\” ( R # ))ا. Islam dengan keras melarang umatnya untuk melakukan tindakan ini (altughyaan) bahkan mengecamnya. Hali ini bisa kita lihat dalam Ayat Al-Qur\’an dan Al-Hadits berikut ini;
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Q.S. Hud: 112
ْ 3 %َ  َوS
ٌ U
َ ََ ب
ِ َ, ََ ْ َ?"ُ ن3 ?َ ِ, ُ 1 ْ ا إِ@ﱠHَ #َ
َ َ3 7ْ َ  َ? أُ ِ ْ تَ َو/َ .ْ ِ=َ; ْ َ
Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga)
orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.

H.R. Bukhari, Juz 9, hal 73, No 7116
َ َU
َ ْWَ3 !;ﱠLَ ُ َ K
ُ َ َ َب أ
َ=ُ ُم ا ﱠ3 َ%
ِ  ِھ"ِ ﱠYَ ْ  ا+ِ َون0ُ ُ 2 ْ َ  @ُ ا/َ +ِ;س ا ﱠ
َ َ" َ5ْ  ِ َو ُذو اU
َ َ"5َ ْ س َ "َ! ِذي ا
َ ِ #
ٍ ْ َ ُ دَوRِ ط
ٍ ْ ِء دَوKَ ِ@ ت
Artinya: Tidak akan datang hari kiamat sehingga pantat-pantat wanita suku Daus berjoget di DzulKhalashah. Dzul-Khalashah adalah berhala (sesuatu yang dipuja-puja secara berlebihan) suku Daus
yang selalu mereka sembah pada masa Jahiliyah.

3. Kata \”Al-Zhulm\” (

 )اatau Derivasinya

Kata \”Al-Zhulm\” (."G  )اmenurut Ma\’luf (1986: 481) adalah kata benda dari kata kerja lampau
\”zhalama\” (." )ظdan kata kerja kini \”yazhlimu\” (."G ) yang berarti meletakkan sesuatu tidak pada
posisinya yang sesuai. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Najjar (1996) dan
Thalib (2008: 346).
Kata ini dan derivasinya disebut dalam Al-Qur\’an sebanyak 315 kali. Bentuk penyelewengan
dari kebenaran yang biasa disebut \”al-zhulm\” (."G  )اini dapat terjadi dalam hubungan manusia dengan
Tuhan dalam bentuk kekafiran, syirik atau kemunafikan, dalam hubungan antara manusia dengan manusia
lain atau dirinya sendiri dalam bentuk penganiayaan atau lainnya. Oleh karena itu agama Islam melarang
segala bentu kezhaliman dan mengancam pelakunya dengan siksa dan balasan yang menistakan. Hal ini
sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur\’an dan Al-Hadits berikut;

Q.S. Al-Zukhruf: 65
َ َ7 Pِ  ِ" ﱠ4ٌ ْ َ َ .ْ <ِ ِ ْ َ, 7ْ ِ ُْ [َابLَ\;َ"َ َ ْاBْ َ
.ٍ ِ َب َ ْ ٍم أ
ِ اPَ َ 7ْ ِ ظ"َ ُ? ا
Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka; lalu kecelakaan yang
besarlah bagi orang-orang yang dzalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat)

H.R. Muslim, Juz 8, hal 17, No 6740
! ا ﱡKِ >ْ َ@ !َ" َ _
ُ ْ  ﱠLَ !إِ@ﱢ
َ َ ُ? اGَ3 َ]َ َ ِدى2 ِ !َ" َ  َو.َ "ْ G
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Artinya: Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diri-Ku, dan Aku tetapkan
kezaliman bagi kalian adalah sesuatu yang haram/terlarang dilakukan, maka janganlah kalian saling
menzalimi
4. Kata \”Al-\’Udwaan\” ( )ا وانatau Derivasinya
Kata \”Al-\’Udwaan\” (وان0  )اmenurut Ma\’luf (1986: 492) adalah bentuk kata benda dari kata
kerja lampau \”\’adaa\” (ا0 ) dan kata kerja kini \”ya\’duu\” (و0 ) yang juga disepandankan dengan kata
kerja \”zhalama\” (.")ظ. Thalib (2008: 359) kata ini juga mengandung makna asal \”lari\”, karena dengan
berlari orang dapat melampaui sesuatu, maka kemudian segala tindakan melampaui batas dan kebenaran
juga disebut \”\’udwaan\” (وان0 ) atau \”\’adaawah\” (اوة0 ). Dengan memperhatikan defini di atas, maka
aktifitas ini juga dilarang oleh Islam, sebagai dalam ayat Al-Qur\’an dan Al-Hadits berikut;
Q.S. Al-Baqarah: 193
َ7 ?ِ ِ ﱠG  َ "َ! ا% َوانَ إِ ﱠ0ْ ُ ]َ َ ِ َ` ِ ِن ا ْ@;َ<َ ْ اaُ ِ ﱠ7 0 نَ ا ﱢEُ َ  نَ ِ ْ; َ ٌ َوEُ َ3 %َ !;ﱠLَ .ْ ُِ" ُ ھ3 َ:َو
Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya
semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan
(lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim
H.R. Muslim, Juz 2, Hal 72, No 1239
 ﱠو ﱠ0ُ َ إِنﱠ
ُ "ْ ُ =َ !<ِ ْb ُ ِ! َو1َ" َ ْYَ ِ  @َ ٍر7ْ ِ ب
َSْ ِ ِaِ ﱠ, _ أَ ُ ُذ
ٍ َ< ِ ِ,  َءbَ c
َ ِ",ْ ِﷲِ إ
Artinya: Sesungguhnya musuh Allah, yaitu Iblis, datang membawa api untuk dilemparkan ke mukaku.
Maka aku mengucap: \”Aku berlindung dari Allah dari engkau\” tiga kali
5. Kata \”Al-Qatl\” (

 )اatau Derivasinya

Kata Al-Qatl (4;=  )اmenurut Ma\’luf (1986: 608) adalah bentuk kata benda dari kata kerja lampau
\”qatala\” (4;:) dan kata kerja kini \”yaqtulu\” (4;= ) yang berarti membunuh, sedangkan pelakunya disebut
\”qaatil\” (43 :). Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa aksi kekerasan pertama yang terjadi dalam
sejarah kemanusiaan adalah pembunuhan atau penganiayaan terhadap jiwa manusia yang tak bersalah.
Maka Allah melarang terjadinya kekerasan jenis ini, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur\’an dan
Al-Hadits berikut;
Q.S. Al-Maidah: 3
س
َ ْ َ ا ﱠLََ@ﱠ َ? أOَEَ َْ َ ھLَ أ7ْ َ  ِ? ً َوbَ س
َ  ا ﱠ4َ َ;َ: ?َ َ@ﱠOَEَ ض
ٍ >ْ َ@ ِ ْ Hَ ِ, Kً >ْ َ@ 4َ َ;َ: 7ْ َ ُ1 أَ@ﱠ4َ ِ  إِ ْ َ ا+ِ َ, !َ" َ َ 2ْ َ;/َ َSِ  َذ4ِ ْbَ أ7ْ ِ
ِ ْ ْا\َر+ِ  ٍدKَ َ ْ أَوc
َ
َ ِ ُ نKْ ?ُ َ ض
َ ِ  َذ0َ ْ َ, .ْ ُ<ْ ِ ِ ًاf/َ  إِ ﱠن.ُ ﱠg ت
ِ َ َ ﱢ2ْ ِ, َ ُ "ُ  ُر.ْ ُ<3ْ  َءbَ 0ْ َ=َ  ِ? ً َوbَ
ِ ْ ْا\ر+ِ S
Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan
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(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguhsungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi
H.R. Abu Dawud, Juz 4, Hal 10, No 3883
ُ  ِر0ْ ُ 4َ ْ Hَ ْ  ِ ًّ ا َ` ِ ﱠن ا.ْ /ُ َ َد% َْ ْ=;ُ" ُ ا أَو3 َ%
1ِ ِ َ َ 7َْ ُ ِ ُ هf ْ 0َ ُ َ س
َ ك ا ْ>َ ِر
Artinya: Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara rahasia, sesungguhnya pengaruh
menggauli istri pada waktu menyusui/hamil akan menimpa penunggang kuda sehingga menyebabkannya
lemah dan terjatuh dari kudanya (keguguran)
6. Kata \”Al-Hiraab\” (اب
Kata Al-Hiraab (اب

 )اatau Derivasinya
 )اmenurut Ma\’luf (1986: 124) adalah bentuk kata benda dari kata kerja

lampau \”haaraba\” ( ربL) dan kata kerja kini \”yuhaaribu\” ( ) ربyang sepadan dengan kata \”qaatala\”
(43 :). Hanafi (2013: 46) menyebutkan bahwa istilah ini (al-hiraab (اب

))ا, adalah sebuah terma dalam

Al-Qur\’an yang dinilai paling dekat dengan pengertian terorisme dalam pengertian modern.
Sayyid Sabiq (1989:2/464) mendefinisikan istilah ini dengan aksi kekerasan dan bersenjata yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah negara untuk tujuan menciptakan kekacauan

dan

ketidakstabilan dalam negeri, pertumpahan darah, perampasan harta, perenggutan harga diri, dan
perusakan terhadap lingkungan hidupdan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, maka wajar jika
Islam mengecam aksi ini dan menganggapnya sebagai tindakan memusuhi atau memerangi Allah dan
rasul-Nya. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat Al-Qur\’an dan Al-Hadits berikut;

Q.S. Al-Maidah: 33
َ
 ُ نَ ﱠ,َ ُ َ ِر7 Pِ [َا ُء ا ﱠbَ ?َ إِ@ﱠ
َ7 ِ ف أَوْ ُ ْ>َ ْ ا
ٍ ]َ Bِ 7ْ ِ .ْ ُ<ُ"bُ ْ َوأَر.ْ <ِ 0ِ ْ َ أjَ ﱠ#َ=ُ3 ُْ ا أَو2" ﱠU
َ ُ ْ دًا أَ ْن ُ=َ;ﱠ" ُ ا أَوKَ َ ض
ِ ْ ْا\ر+ِ َ َ ْ نKْ َ  ُ َو1َ ُ ﷲَ َو َر
َ
.ٌ G
ٌ [ْ Bِ .ْ ُ<َ S
َ ِ ض َذ
ِ َ ٌابPَ َ  َ ِةBِ k ْا+ِ .ْ ُ <َ  ْ@ َ َو0 ا ﱡ+ِ ي
ِ ْْا\ر
Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki
mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

H.R. Al-Nasa\’i, Juz 7, Hal 100, No 4042
7 P [اء اb ?@ ! } إ3 @[ل ﷲO S  ذ+  ﷲ123
<"/ k { ا1

 ر, .<

 أ4?  و1L =  ا:

7 P  اj#: ? ."  و1 " "! ﷲl أن ر ل ﷲ

 ن ﷲ ور,ر

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala memotong orang-orang yang mencuri unta-untanya serta
mencungkil mata mereka dengan (dibakar) api itu, lalu Allah mencelanya dalam (perlakuan) yang
demikian itu, seraya menurunkan ayat 33 dalam surat Al-Maidah
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 )اatau Derivasinya

7. Kata \”Al-\’Unf\” (

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa kata \”al-\’unf\” (
\”al-rifq\” (

 )اberarti kekerasan, antonim dari

 )اyang berarti lemah lembut dan kasih sayang (Ma\’luf, 1986: 533). Kata \’unf (

adalah kata benda (mashdar) yang bentuk kata kerja lampaunya \”\’anufa\” (
\”ya\’nufu\” (

) dan kata kerja kininya

). Sedangkan pelaku kekerasan biasa disebut dengan \”\’aniif\” (

tunggal, dan \”\’unuf\” (

)

) untuk bentuk

) untuk bentuk plural (pelaku 3 orang atau lebih).

Dalam Al-Qur\’an tidak dijumpai penggunaan kata \”al-\’unf\” (

 )اyang berarti kekerasan dan

derivasinya, akan tetapi kita masih dapat menemukannya dalam Al-Hadits, sebagaimana contoh AlHadits di atas ataupun dalam Al-Hadits berikut ini. Istilah inilah yang sampai sekarang biasanya
digunakan untuk mengunggapkan istilah tindak kekerasan dalam bahasa Arab. Sebagai penggunaan
istilah-istilah lain, aktifitas kekerasan dengan menggunakan kata \”al-\’unf\” (

 )اatau derivasinya juga

dilarang oleh Islam.
H.R. Ahmad Ibn Hanbal, Juz 3, Hal 328, No 14555
 اK

?"

+ f , 7E > و

+ f 2 . 4b إن ﷲ [ و

Artinya: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk
mengajarkan dan memudahkan

Pandangan Islam Tentang Kekerasan dan Terorisme
Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat \”wasath\”/(o  )وdalam akidah, ibadah, akhlak,
dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur\’an sebagai \”al-Shiraath al-mustaqiim\”/(jalan yang
lurus/kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai \”al-maghdhuubi \’alaihim\” dan
yang sesat \”al-dhaallin\” karena melakukan banyak penyimpangan.
Al-Razi (2:390) menjelaskan kalau \”al-maghdhuubi \’alaihim\” dipahami sebagai kelompok orang
Yahudi, seperti dalam sebuah penjelasan Rasul, itu karena mereka telang menyimpang dari jalan lurus
dengan membunuh para nabi dan berlebihan dalam mengharamkan sesuatu. Demikian juga \”aldhaallin\” dipahami sebagai kelompok Nasrani, itu karena mereka berlebihan sampai mempertuhankan
Nabi.
Umat Islam berada di antara sikap berlebihan itu, sehingga dalam Al-Qur\’an diberi sifat sebagai
\”ummatan wasathan\”, sebagaimana firman-Nya (Q.S. Al-Baqarah: 143);
ً َ  أُ ﱠ ً َو.ْ /ُ َ "ْ َ bَ S
ُ  @ُ اEُ َ;ِ #
ًا0 <ِ Dَ .ْ Eُ ْ َ" َ  نَ ا ﱠ ُ ُلEُ َ َا َء َ "َ! ا ﱠ سِ َو0<َ D
َ ِ Pَ /َ َو
Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas
(perbuatan) kamu
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Wasathiyah berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; \”kiri\” dan \”kanan\”,
berlebihan \”ghuluww\” dan keacuhan \”taqshiir\”, literal dan liberal. Karena itu kata \”wasath\” biasa
diartikan dengan \”tengah\”. Dalam sebuah Al-Hadits, kata \”ummatan wasathan\” juga ditafsirkan
dengan \”ummatan \’uduulan\”, jamak dari \”\’adl\” (umat yang adil dan proporsional). Karena umat
Islam merupakan umat yang adil, maka di tempat lain dalam Al-Qur\’an meraka disebut \”khairu
ummah\” (umat yang terbaik) Q.S. Ali \’Imran: 110;
ْ bَ ِ Bْ ُ َ ْ َ أُ ﱠ ٍ أB .ْ ُ;ْ /ُ
ْ ?َ ْ ِ, َْ ُ ُونOَ3 س
ِaِ ﱠ, َ ِ ُ نpْ ُ 3 ِ َوEَ ْ ?ُ ْ  ا7ِ َ ََ ْ<َ ْن3ُوف َو
ِ
ِ _ ِ" ﱠ
Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf,
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah
Penjelasan di atas menegaskan bahwa sikap moderat adalah yang terbaik, sebaiknya sikap
berlebihan (ghuluww), terutama dalam keberagamaan adalah tercela. Al-Qur\’an mengecam dengan keras
Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang terlalu berlebihan dalam beragama. Allah berfirman (Q.S. AlNisa\’: 171);
 َر ُ ُل ﱠ.َ َ ْ َ ُ7,ْ ! اKَ ِ qُ Kِ ?َ ْ  ا ْ َ ﱠ إِ@ﱠ َ? ا%ﷲِ إِ ﱠ
َ= ُ ُ ا َ "َ! ﱠ3 %َ  َو.ْ Eُ ِ  ِد+ِ "ُ اHْ َ3 %َ ب
ُ 1ْ ِ  َورُو ٌح.َ َ ْ َ !َ ِ ُ أَ ْ=َ ھَ إ1ُ;?َ ِ"/َ ﷲِ َو
ِ َ;Eِ ْ  ا4َ َ أَ ْھ
 إِ@ﱠ َ? ﱠ.ْ Eُ َ  ْ ًاBَ َ ٌ ا ْ@;َ<ُ اg]َ َg َ= ُ ُ ا3 %َ  َو1ِ ِ"ُ ِ َو ُرaِ ﱠ,  ِ ُ اsَ
ِaِ ﱠ, !َ>/َ ض َو
ِ  َ? َواK ا ﱠ+ِ َ ُ 1َ 0ٌ َ  ُ َو1َ َ نEُ َ  ُ أَ ْن1َ@ َ 2ْ ُ 0ٌ Lا
ِ  ٌ َو1َ ِﷲ ُ إ
ِ ْ ْا\َر+ِ َ ت َو
]ً /ِ َو
Artinya: Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan
(dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah
kamu mengatakan: \”(Tuhan itu) tiga\”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.
Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di
langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara
Sikap berlebihan ini pula yang menjadikan tatanan kehidupan umat terdahulu rusak. Dalam
sebuah Al-Hadits Rasulullah bersabda (H.R. Ibnu Majah, juz 9, hal 143);
7ِ 0 ا ﱢ+ِ " ُ ﱡHُ ْ  ا.ُ Eُ َ"2ْ َ: َ ن/َ 7ْ َ S
َ َ" َ`ِ@ﱠ َ? أَ ْھ، 7ِ 0 ا ﱢ+ِ "ُ ﱠHُ ْ  َوا.ْ /ُ َ أَ ﱡ<َ ا ﱠ سُ إِ ﱠ
Artinya: Wahai umat manusia, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya sikap
berlebihan telah membinasakan umat sebelum kalian
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Kenyataan yang kita hadapi saat ini, semangat keberagamaan yang tinggi telah mendorong
sebagian kalangan, mengambil sikap berlebihan (ghuluww). Sikap ini menurut Yusuf Al-Qaradhawi
(1992: 29-30), biasanya diikuti dengan sikap; (a) fanatisme terhadap satu pemahaman dan sulit menerima
pandangan yang berbeda, (b) pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang
biasanya sangat ketat dan keras, (c) suuzhzhan (negative thinking) terhadap orang lain karena
menganggap dirinya paling benar, dan (d) bahkan menganggap orang lainyang tidak sepaham sebagai
telah kafir sehingga halal darahnya.
Sikap seperti ini bukan saja telah menjauhkan mereka dari sesama muslim, apalagi non-Muslim,
tetapi juga menjauhkan mereka Islam yang ajarannya yang sangat moderat dan toleran, terutama terhadap
mereka yang berbeda, baik keyakinan maupun pandangan keagamaan.
Sebagai penutup pembahasan ini, ada catatan yang akan penulis ajukan untuk kita renungkan
bersama. Bagaimana jika sikap berlebihan (ghuluww) saja dalam keberagamaan telah dilarang oleh Islam,
apalagi aksi radikalisme (kekerasan atau bahkan terorisme)? Tentu aksi ini sangat bertentangan dengan
konsep dan ajaran agama Islam. Marilah kita tengok catatan hitam aksi radikalisme yang
mengatasnamakan agama, antara lain; peristiwa Mesir 1976 s.d 1996, tragedi Black Tuesday Worid Trade
Centre (WTC) 2001, tragedi bom di Legian Bali, tragedi bom di hotel JW Marriot Jakarta, dan juga agresi
yang dilancarkan oleh ISIS atau dalam istilah indonesianya Negara Islam Irak dan Syam; Dampak aksi
radikalisme tersebut tidak hanya kepada non-Muslim, tetapi juga sesama muslim, bahkan yang terbaru,
sesuai laporan PBB menyebutkan bahwa sepanjang bulan Juni 2014 lebih dari 2.400 warga Irak yang
mayoritas warga sipil tewas akibat aksi radikalisme ISIS. Akhirnya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari
sifat berlebih-lebihan (ghuluww) dan juga sifat radikal yang mengatasnamakan agama; dan mudahmudahan kita dijadikan sebagai bagian dari umat Islam yang \”wasathan\” dan \”rahmatan li al\’aalamiin\”. Amin.

Kesimpulan
Kekerasan didefinisikan dengan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan
cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan
terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan
(terutama tujuan politik).
Dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan \”al-\’unf\” (

)ا, antonim dari \”al-rifq\” (

)ا

yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Sedangkan untuk istilah terorisme dalam bahasa Arab,
istilah populer yang digunakan adalah \”al-irhaab\” (رھ ب%)ا. Istilah yang disepandankan dengan tindak
kekerasan dan terorisme dalam Al-Qur\’an dan Al-Hadits antara lain: (1) Al-Baghy (+H2  )اatau
derivasinya, (2) Al-Tughyaan ( نH#  )اatau derivasinya, (3) Al-Zhulm (."G  )اatau derivasinya, (4) Al-
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\’Udwaan (وان0  )اatau derivasinya, (5) Al-Qatl (4;=  )اatau derivasinya, (6) Al-Hiraab (اب
derivasinya, dan (7) Al-\’Unf (

 )اatau

 )اatau derivasinya.

Ajaran Islam adalah ajaran yang bercirikan moderat \”wasath\”/(o  )وdalam akidah, ibadah, akhlak, dan
muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur\’an sebagai \”al-Shiraath al-mustaqiim\”/(jalan yang
lurus/kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai \”al-maghdhuubi \’alaihim\” dan
yang sesat \”al-dhaallin\” karena melakukan banyak penyimpangan. Oleh karena itu Islam melarang
sikap berlebihan (ghuluww) dalam keberagamaan, lebih-lebih aksi radikalisme (kekerasan atau bahkan
terorisme).
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