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ABSTRAK

GERAKAN JAMA’AH ISLAMIYAH DALAM AKSI BOM BALI
DI JALAN LEGIAN, KUTA TAHUN 2002

Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi bom Bali 2002 merupakan aksi
teror bom terburuk sepanjang sejarah Indonesia, bahkan menjadi sebuah peristiwa
Internasional, hal itu dikarenakan korban dari peristiwa tersebut mayoritasnya
berasal dari warga negara asing. Penelitian ini memfokuskan untuk mencari tahu
bagaimana jalannya gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi bom Bali 2002.
Karena peneliti berasumsi bahwa peristiwa yang tergolong besar dengan daya
ledak yang begitu dahsyat sehingga memakan korban 202 orang tentu dijalankan
dengan cara yang profesional. Selain itu latar belakang, tujuan atau motif dibalik
gerakan, kronologis pengeboman hingga dampak dari sebuah peristiwa tentu akan
menjadi hal yang menarik untuk di teliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-politik. Teori yang
digunakan adalah teori gerakan sosial yang dikemukakan Bruce J. Cohen.
Diharapkan teori ini akan bersentuhan langsung dengan obyek yang diteliti,
memberikan gambaran utuh mengenai gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi
bom bali.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Jama’ah Islamiyah merupakan
organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang bertujuan ingin mendirikan
Khilafah di muka bumi dan secara genalogi masih memiliki keterikatan dengan
DI/TII. (2) Jalannya gerakan JI dalam aksi bom Bali dilatarbelakangi beberapa
faktor, diantaranya ketidakpuasan dengan pemerintah dan rasa empati terhadap
kondisi umat Islam yang tertindas. Adapun motif/tujuan dibalik gerakan tersebut
sebagai bentuk pembalasan kepada Amerika atas serangan yang dilancarkan
kepada warga muslim di beberapa wilayah (3) Dampak dari gerakan tersebut
meliputi korban jiwa mencapai 202 orang dari 22 Negara dan 418 unit gedung
mengalami kerusakan. Disis lain jumlah pariwisata menurun pasca bom Bali
sehingga berdampak pula pada perekonomian dan citra Islam pun menjadi buruk
bagi sebagian kalangan.

Kata kunci : Gerakan Sosial-Politik, Terorisme, Bom Bali.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keran demokrasi yang terbuka lebar pasca runtuhnya Orde Baru1 telah

menciptakan euforia dalam ruang kehidupan publik. Berbagai aktifitas sosial

politik yang sebelumnya dibatasi dan dibungkam, kini mulai memadati ruang

publik. Bentuk wajah Islam di Indonesia pun menjadi sangat beragam.

Keberagaman ini tercermin dari banyaknya organisasi ke-Islaman dan kelompok

kepentingan lainnya. Bentuk keragaman tersebut bisa dilihat dari jumlah

organisasi Islam dan kelompok-kelompok simpatisan Islam dari waktu ke waktu

semakin bervariasi.2 Munculnya kelompok radikal Islam yang telah banyak

menyita perhatian publik dengan berbagai aksi mereka yang bernuasa teror, fisik

maupun psikologis tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan ini.

Faktanya, pasca kepemimpinan Presiden Soeharto yang berakhir pada Mei

1998, Indonesia memasuki periode transisi yang ditandai dengan berbagai aksi

kekerasan, demonstrasi dan berbagai teror di sejumlah kota di Indonesia.3

Berbagai aksi teror yang mengatasnamakan agama sampai pada wujud yang

1 Orde Baru (seringkali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk
kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat
Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

2 Sun Choirol Ummah, Akar Radikalisme Islam di Indonesia, (MKU – UNY. Humanika,
No. 12, Sept. 2012), hlm. 117.

3 Muhammad Nursalim, Deradikalisme Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model
Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror, (IAIN Raden Intan Lampung. Vol. 08 No. 2, 2014),
hlm. 330.

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959)
https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1966
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
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paling ekstrem berupa teror bom menjadi persoalan penting bangsa Indonesia di

awal reformasi. Merujuk kepada Global Terrorism Database (2007), dari total 421

tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih 90%

tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser

hingga memasuki era demokrasi.4

Di antara kelompok yang dipandang sebagai garda depan dalam berbagai

aksi teror di masa transisi hingga pasca reformasi adalah Jama’ah Islamiyah,

sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang dibentuk oleh Abdullah

Sungkar pada 1993 yang secara genealogi memiliki keterikatan dan kesamaan visi

dan misi dengan gerakan DI/TII. Bukti keberadaan Jama’ah Islamiyah dan

aktivitas jihadnya ditemukan Oleh tim AFP (Australia Federal Police) dan tim

Labfor serta tim Investigasi Bom Bali Mabes Polri pada Rabu, Desember 2002 di

rumah Bambang Setiyono alias Saiful alias Suroso di kampung Sayangan, Solo.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 55 butir peluru serta

sebuah senjata laras panjang dan juga beberapa dokumen Jama’ah Islamiyah (JI),

diantaranya buku benjudul: Pembentukan Sikap Dasar JI, buku Laporan PTA

Zamuk Dauroh I dan II, buku tentang latihan menembak dengan macam-macam

senpi, buku yang berjudul ‘Islamic Military Academy Jamaah Islamiyah,’ buku

‘Cara Membuat Bom’, buku ‘The Teroris Handbook, buku ‘Cara Membuat

Racun’ serta 16 buku tentang kemiliteran, peta topografi wilayah-wilayah di

4 M. Zaki Mubarak, DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam
Radikal di Indonesia Kontemporer (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 10 No. 1, Juni 2015),
hlm. 78
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Surakarta seperti topografi wilayah Kartasura, Jumapolo Karanganyar, Klaten dan

lainnya.5

Menurut pengakuan Sukanto, -mantan aktivis NII KW 9, gerakan teror di

Indonesia yang diwakili oleh JI merupakan transformasi NII fundamentalis versi

Abdullah Sungkar.6 Alasan tersebut juga diungkapkan oleh Ali Imran, -salah

seorang mantan JI sekaligus koordinator lapangan bom Bali 2002 dalam sebuah

wawancara di media online, ia mengungkapkan;

Latar belakang kami (Jama’ah Islamiyah) adalah penerus daripada NII,
yaitu Negara Islam Indonesia yang dahulu diproklamirkan oleh
Kartosoewirjo pada tahun 1949, dan kami (para pelaku bom Bali) adalah
generasi ke-4 dari NII.7

Namun, akan sangat berbeda jika keduanya dilihat dari sisi teritori maupun

tujuan akhirnya. DI/TII merupakan gerakan lokal yang bertujuan untuk

membentuk Negara Islam di Indonesia (NII), sedangkan Gerakan Jamaah

Islamiyah merupakan gerakan transnasional, bertujuan membentuk Khilafah

Islamiyah di muka bumi.

Peristiwa Bom Bali 2002 yang menggemparkan dunia dan menjadi

peristiwa terorisme terburuk sepanjang sejarah Indonesia juga tidak terlepas dari

aksi yang dilancarkan oleh kelompok Jama’ah Islamiyah. Selain mencoreng nama

5 Anas Syahirul, “Polisi Menemukan ‘Markas’ Jemaah Islamiyah di Surakarta.”,
Tempo.co, 10 Desember 2003. https://nasional.tempo.co/read/34171/polisi-menemukan-markas-
jemaah-islamiyah-di-surakarta. Diakses pada 05 Oktober 2021.

6 Sukanto, NII VS NKRI, Telaah Singkat Penanganan Kasus NII KW 9, (Jakarta : NII
Crisis Center, 2011), hlm. 17.

7 Pusat Media Damai. “Bom Bali Rakayasa? Ini Jawaban Ali Imron | Ngobrasss Podcast”
Youtube, Di upload oleh DamailahRI, 10 Juni 2021. https://youtu.be/Ck5JQ2L0FQM. Diakses
pada 31 November 2021.

https://nasional.tempo.co/read/34171/polisi-menemukan-markas-jemaah-islamiyah-di-surakarta.
https://nasional.tempo.co/read/34171/polisi-menemukan-markas-jemaah-islamiyah-di-surakarta.
https://youtu.be/Ck5JQ2L0FQM.
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Bali sebagai kawasan yang dikenal aman oleh dunia internasional,8 juga telah

menjadikan Indonesia mendapatkan stigma buruk di mata dunia hingga

memunculkan persepsi bahwa Indonesia adalah ‘sarangnya teroris’. Indonesia pun

tak luput mendapat kecaman dunia atas peristiwa tersebut hingga sebagian negara

menerapkan kebijakan travel warning (larangan bepergian) ke Indonesia untuk

beberapa waktu pasca peristiwa Bom Bali 2002.9 Hal tersebut dikarenakan korban

jiwa yang mencapai 202 jiwa dari 21 negara dan kurang dari 200 orang

mengalami luka-luka yang mengakibatkan harus mendapatkan perawatan dari

rumah sakit.10

Gerakan JI dalam aksi Bom Bali 2002 memang menjadi pusat perhatian

publik sejak terjadinya peristiwa tersebut. Hingga saat ini belum ada gerakan teror

bom yang melebihi dahsyatnya peristiwa bom Bali 2002 di Indonesia, padahal

bisa dikatakan teknologi dan kemudahan mengakses informasi di zaman ini

harusnya lebih memungkinkan untuk melakukan aki teror bom yang lebih besar.

Disisi lain memunculkan banyak pertanyaan yang mengganjal ketika menilas

balik peristiwa tersebut. Diantara pertanyaan tersebut; Pertama, ‘Bagaimana

8 Satu bulan sebelum peristiwa Bom Bali, tepatnya pada September 2002, di Bali
diselenggarakan Prepcom (Preparation Committee), suatu event Internasional yang
diselenggarakan PBB, yang merupakan sidang persiapan Summit Meeting KTT Pembangunan
Berkelanjutan (sustainable development). Penunjukkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan event
ini oleh Sidang Kabinet didasarkan pada analisis bahwa Bali merupakan tempat paling aman di
Indonesia. Acaranya sendiri berlangsung dengan sukses, dan PBB memberikan apresiasi kepada
pemerintah Indonesia. Lihat Farouk Muhammad dan Hermawan Sulistyo, Buku Putih Bom Bali,
24-25.

9 Budi Sukarno, Skripsi: Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Travel Warning
Australia,Malang, (Universitas Muhammadiyah Malang: Jurusan Hubungan Internasional, 2009),
hlm. 01.

10 M Syaiful Ibad, Bom Bali 2002, (AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 2020),
hlm. 02.
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sebenarnya eksistensi Jama’ah Islamiyah?’ mengingat kelompok ini sangat

eksklusif dan dalam gerakannya menerapkan standar keamanan tandzim sirri

(organisasi rahasia) atau gerakan bawah tanah, apa sebenarnya yang mereka

perjuangkan dan inginkan?. Kedua, ‘Bagaimana jalannya gerakan Jama’ah

Islamiyah dalam aksi bom Bali 2002?’ mengingat aksi teror yang terorganisir

tersebut dijalankan dengan cara modern dan profesional, bagaimana bisa JI

meracik dan merakit bom dengan daya ledak yang begitu besar, apakah aksi

tersebut murni dilakukan JI? atau sebagaimana yang diasumsikan sebagaian

masyarakat adanya campur tangan pihak lain? dan apa sebenarnya motif dan

tujuan yang mendasari JI dalam melakukan aksi tersebut?. Ketiga, ‘Seperti apa

dampak dari gerakan tersebut?’ mengingat peristiwa tersebut berskala global dan

tergolong peristiwa besar tentu ada dampak yang signifikan pasca gerakan

tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan itulah membuat pembahasan ini menarik untuk

diteliti. Disisi lain dengan penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama

Islam, tentu menjadikan peristiwa Bom Bali 2002 menjadi suatu hal yang menarik

untuk dikaji.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada ‘Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam Aksi

Bom Bali di Jalan Legian, Kuta Tahun 2002’. Gerakan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah ‘aksi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya



6

terorganisir’ (Cohen, 1983). Kajian ini dibatasi dengan batasan tempat yaitu Jalan

Legian, Kuta sebagai lokasi peristiwa dan batasan tahun 2002 sebagai waktu

terjadinya peristiwa.

Agar penelitian ini lebih terstruktur dan tidak melebar dari fokus kajian,

maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Jama’ah Islamiyah?

2. Bagaimana Jalannya Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam Aksi Bom Bali

2002?

3. Bagaimana Dampak Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam Aksi Bom Bali

2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana

Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam Aksi Bom Bali di Jalan Legian, Kuta Tahun

2002. Secara khusus penelitian ini menjawab pertanyaan yang telah disebutkan

dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Mengungkapkan Eksistensi Jama’ah Islamiyah sebagai organisasi

Tandzim Sirri (Organiasi rahasia).



7

2. Menjelaskan secara kronologis jalannya gerakan Jama’ah Islamiyah

dalam Aksi Bom Bali 2002.

3. Memaparkan dampak dari Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam Aksi Bom

Bali 2002.

Kegunaan dari Penelitian :

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan,

memberikan bahan referensi serta bahan kajian bagi penulis sejarah

selanjutnya tentang kelompok Jama’ah Islamiyah.

2. Menambah koleksi skripsi mengenai Jama’ah Islamiyah dan Gerakannya

dalam aksi bom Bali 2002 di Perpustakaan Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga.

3. Memperkaya khazanah keilmuan pada bidang Sejarah dan Kebudayaan

Islam.

4. Memberi manfaat pada kalangan akademisi ataupun masyarakat yang

memiliki perhatian terhadap fenomena radikalisme di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Maksud dari kajian tinjauan pustaka ini adalah untuk membedakan antara

penelitian satu dengan yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat

dipertanggungjawabkan serta terhindar dari duplikatif. Oleh sebab itu, peneliti
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melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki

kesamaan dan mempunyai perbedaan dengan tema yang diangkat supaya

mempunyai relevasi terhadap topik yang diteliti. Berdasarkan penelusuran yang

telah dilakukan, telah banyak penelitian yang membahas tentang Jama’ah

Islamiyah. Namun dalam penelusuran literatur-literatur tersebut, peneliti

menemukan perbedaan dalam pembahasan antara yang dibahas dengan yang akan

dilakukan oleh peneliti. Adapun data yang ditemukan peneliti sebagai berikut;

Pertama, buku yang ditulis oleh Nasir Abas (2005). Membongkar

Jama’ah Islamiyah : Pengakuan Mantan Anggota JI. Jakarta: Grafindo Khazanah

Ilmu. Buku ini ditulis langung oleh mantan anggota Jama’ah Islamiyah yang

pernah duduk sebagai pimpinan Mantiqi Tsalis (III) dalam struktur Jama’ah

Islamiyah. Di dalamnya penulis menjawab berbagai pertanyaan seputar

keberadaan Jamaah Islamiyah, kapan didirikan, siapa pendirinya dan apa yang

diperjuangkan. Selain itu penulis juga mengungkapkan sel-sel Jamaah Islamiyah

dan jaringannya. Penelitan ini memilki kesamaan objek kajian, yakni Jama’ah

Islamiyah. Sementara itu penelitian ini lebih cenderung fokus membahas Jama’ah

Islamiyah dalam hal gerakannya.

Kedua, buku yang ditulis oleh Ali Imron, yang diberi judul Ali Imron Sang

Pengebom. Diterbitkan oleh Republika tahun 2007. Buku ini berisi tentang

perjalanan hidup Ali Imron mulai dari pendidikan sekolah dasar (SD), bertemu

dengan Abdullah Sungkar yang merupakan amir Jama’ah Islamiyah, bergabung di

Akademi Militer Mujahidin di Afganistan dan juga berbagai rentetan aksinya
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dalam beberapa gerkaan teror bom di Indonesia, seperti Bom kediaman Dubes

Filipina, bom beberapa gereja di malam Natal, hingga bom Bali I. Penelitan ini

memilki kesamaan pada subyek kajian, ketika penulis membahas bom Bali,

namun bedanya penulis tidak membahas tentang dampak dari bom Bali, penulis

lebih cenderung mengisahkan tentang rentenan aksi terornya dan pengalaman

hidupnya secara umum. Oleh karena itu, buku ini digunakan oleh peneliti sebagai

alat bantu untuk menjelaskan kronologi gerakan bom Bali I.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh M Syaiful Ibad dengan judul Bom Bali

2002. Jurnal ini dikeluarkan oleh Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah. Di

dalamnya penulis membahas tentnag peristiwa bom bali 2002, mulai dari latar

belakangnya, misi dan tujuan pengeboman, kronologis bom Bali hingga

fundemantalis pemikiran pelaku bom. Namun penulis lebih fokus membahas

bagaimana paham yang dianut oleh pelaku teror dalam aksinya, sementara

penelitian ini lebih spesifik pada bahasan bagaimana jalannya gerakan JI dalam

aksi bom Bali secara kasuistik dan dampak dari gerakan tersebut.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Sun Choirul Ummah, Akar Radikalisme

Islam di Indonesia. Diterbitkan MKU - UNY tahun 2012. Dalam jurnal tersebut

penulis mengungkapkan secara umum genealogi Islam radikal di Indonesia dan

faktor-faktor yang mempengaruhi suburnya radikalisme di Indonesia yang

umumnya dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Meskipun

penulis sendiri membantah penisbatan teroris yang disematkan orang Barat

terhadap Islam, karena menurut penulis Islam sendiri adalah agama rahmatan lil
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‘alamin yang membawa kedamaian adapun aksi kekerasan yang dilakukan

sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam sejatinya karena

ketidakpahaman terhadap Islam. Jurnal ini digunakan oleh peneliti sebagai alat

bantu untuk menjelaskan akar historis munculnya gerakan-gerakan radikal di

Indonesia, terkhusus Jama’ah Islamiyah yang mempunyai kesamaan ideologi dan

cita-cita dengan kelompok radikal lainnya.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan konsep gerakan

sosial-politik. Menurut Bruce J. Cohen, gerakan sosial-politik adalah gerakan

yang dilakukan sekelompok individu secara terorganisir untuk mengubah ataupun

mempertahankan unsur tertentu dari masyarakat yang lebih luas. Kemudian ia

menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan sosial-politik yaitu:

1. Karena ketidakpuasan banyak orang terhadap sesuatu

2. Frustasi kolektif.

3. Persamaan nasib.

4. Keyakinan bahwa jika mereka bersatu dapat mengadakan perubahan dan
mengatasi persoalan bersama.

Gerakan Sosial–Politik merupakan aspek dinamis dalam kehidupan politik

yang sering terjadi dalam masyarakat, utamanya adalah masyarakat yang sedang

mengalami perubahan ekonomi, sosial-budaya dan khususnya politik. Jika diamati

eksistensi Jama’ah Islamiyah muncul pada masa transisi, berbagai aksi teror

dilancarkan menjelang dan pasca dilengserkannya Soeharto sehingga
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mengasumsikan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan ini

bertujuan untuk mengetahui arah dan latarbelakang Jama’ah Islamiyah dalam

menjalankan aksinya. Fungsi dari pendekatan ini untuk memfokuskan penelitian

pada Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi bom Bali. Hal tersebut dapat

membantu untuk mengidentifikasi bagaimana jalannya gerakan dan motif apa

yang melatarbelakangi gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi bom Bali.

Peenelitian ini menggunakan teori gerakan sosial (sosial movement) yang

dikemukakan oleh Bruce J. Cohen (1983).11 Dalam jenis gerakan sosial, Cohen

membagi kedalam beberapa tipe yaitu: 12

1. Gerakan ekspresif. Dalam masyarakat yang sudah maju dan modern

individu acap kali ingin mengungkapkan (mengekspresikan) berbagai

keinginannya untuk mendapat perhatian dan simpati publik.

2. Gerakan regresif. Tipe gerakan sosial ini sengaja dilakukan oleh

sekelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang ada

sekarang ini ke keadaan sebelumnya.

3. Gerakan progresif. Bagi mereka yang terlibat dalam gerakan ini pada

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan

kelompok tertentu dalam masyarakat misalnya saja gerakan sosial yang

11 Andi Haris, Asyraf, AB Rahman, Wan Ibrahim, “Mengenal Gerakan Sosial dalam
Perspektif Ilmu Sosial” Hasanuddin Journal Of Sociology, Vol. 1, Issue 1, Tahun 2018, hlm.17.

12 Ibid., hlm. 20-22.
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dilakukan dikalangan serikat pekerja dalam bentuk unjuk rasa dan protes

menuntut kenaikan upah baik kaum buruh serta pekerja lainnya.

4. Gerakan reformis. Tipe gerakan sosial ini lebih diorientasikan pada

terciptanya perubahan dan pembaruan aspek tertentu dalam masyarakat.

5. Gerakan revolusioner. Tidak seperti halnya gerakan reformasi, yang hanya

menuntut dilakukannya perubahan terhadap aspek tertentu dalam

masyarakat maka dalam gerakan sosial yang sifatnya revolusioner ini

justru menuntut lebih jauh hingga dilakukan perubahan bersifat total dan

radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang

ada.

6. Gerakan utopian. Gerakan sosial ini dilakukan oleh sekelompok orang

dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal

dan baik bagi mereka. Salah satu contoh yang termasuk dalam gerakan

sosial ini yaitu gerakan yang dilakukan kalangan kaum separatis yang

ingin membentuk suatu Negara baru dengan cara memisahkan diri dari

suatu Negara.

7. Gerakan migrasi. Pada dasarnya mereka yang terlibat dalam gerakan ini

merasa tidak begitu puas dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi

mereka sekarang sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke suatu

wilayah yang lain dengan harapan dapat memperoleh kehidupan sosial

ekonomi yang jauh lebih.
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Berdasarkan studi atas Gerakan Jama’ah Islamiyah, penelitian ini

termasuk jenis ‘gerakan sosial utopian’. Mengingat tujuan dari dibentuknya

Jama’ah Islamiyah adalah untuk melanjutkan kembali apa yang diperjuangkan

generasi sebelumnya yaitu DI/TII dalam mendirikan pemerintahan Islam.13 Hal itu

tertulis pada buku panduan JI yang didalamnya terkandung prinsip dan pijakan JI

dalam berorganisasi, buku tersebut diberi judul Pedoman Umum Perjuangan

Jama’ah Islamiyah (PUPJI). Pada prinsip keempat dari sepuluh prinsip yang

tertuang dalam PUPJI, disebutkan

“Sasaran perjuangan kita adalah memperhambakan manusia kepada Allah
saja dengan mengakkan kembali Khilafah di Muka Bumi.”

Cohen juga mengemukakan tentang adanya beberapa ciri suatu gerakan

sosial - politik, diantaranya:

1. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok.

2. Struktur, mekanisme kerja, jaringan terorganisir.

3. Memiliki rencana dan metode yang terorganisir.

4. Memiliki sebuah ideologi yang menjadi pegangan dasar organisasi.

5. Mengubah atau mempertahankan sesuatu.

6. Memiliki tujuan jangka panjang.

Teori ini dapat dianalogikan pada kajian Gerakan Jama’ah Islamiyah

dalam aksi bom Bali 2002, dimana gerakan yang berangkat dari ideologi jihadis

13 Pusat Media Damai “Bom Bali Rekayasa? Ini Jawaban Ali Imran | Ngobrasss Podcast”,
Youtube, Diupload oleh DamailahRI, 10 Juni 2021, https://youtu.be/Ck5JQ2L0FQM. Diakses pada
30 Oktober 2021.

https://youtu.be/Ck5JQ2L0FQM.
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ada suatu kepentingan atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Diharapkan

teori ini akan bersentuhan langsung dengan obyek yang diteliti, memberikan

gambaran utuh terhadap gerakan Jama’ah Islamiyah yang bermotif agama dalam

mencapai tujuan dari perubahan sosial yang hendak mereka wujudkan.

F. Metode Penelitan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Suatu

periodesasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh dalam suatu penelitian, sehingga

dengan data yang ada dapat mencapai hakekat sejarah. Menurut Kuntowijoyo,

metode penelitian ini ada empat tahapan, yaitu pengumpulan data (heuristik),

pengkajian sumber (verifikasi), analisis data (interpretasi), dan penulisan sejarah

(historiografi).14

1. Pengumpulan data (Heuristik)

Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dan

penghimpunan data-data yang relevan dan signifikan dengan sejarah yang akan

ditulis. Oleh karena penulisan ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan jenis

penulisan library research (kepustakaan) maka dalam proses pengumpulan data

ini, penulis melakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai literatur

seperti buku-buku atau tulisan lainnya, artikel-artikel dan sumber internet yang

berkaitan dengan objek penelitian.

14 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak),
hlm. 103–16.
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Sumber - sumber yang menjadi data penulisan dikategorikan menjadi dua;

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer sebagai rujukan utama

didapatkan dari keterangan pelaku sejarah. Dalam hal ini, pelaku sejarah harus

diketahui sebagai orang yang bisa dipercayai. Sumber primer dalam penelitian ini

diperoleh melalui keterangan-keterangan yang didapatkan dari pelaku sejarah,

yaitu Ali Imran yang merupakan mantan JI sekaligus selaku eksekutor Bom Bali

2002. Data dan informasi dari pelaku sejarah didapatkan dari berbagai media

online yang meliput wawancara Ali Imran dengan berbagai pihak. Selain sumber

primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder yang didapat dari beberapa

buku dan jurnal, yaitu :

a. Buku ‘Ali Imron Sang Pengebom’ ditulis langsung oleh terpidana

bom Bali, Ali Imron.

b. Buku Membongkar Jama’ah Islamiyah : Pengakuan Mantan

Anggotai JI. Ditulis langsung mantan anggota sekaligus pengurus

Jama’ah Islamiyah, Nasir Abas (2005).

c. Buku Aku Melawan Teroris. Diterbitkan Sukoharjo: Jazeera tahun

2006. Ditulis oleh Imam Samudra yang juga merupakan anggota

Jama’ah Islamiyah, pelaku bom Bali 2002.

d. Jurnal Avatara, e-Journal pendidikan Sejarah UNS. Bom Bali 2002.

Ditulis oleh M Syaiful Ibad.
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e. Dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Pengkajian Sumber

Sumber yang telah terkumpul kemudian diteliti keautentikan dan

keabsahannya. Verifikasi sumber dilakukan dengan dua cara, yakni kritik ekstren

dan kritrik intern. Kritik eksternal adalah upaya mengidentifikasi orisinalitas

sumber lewat kritik fisik sumber, seperti menguji material bahan atau kertas,

tanggal, dan tanda yang terdapat dalam teks.15 Sementara Kritik internal adalah

upaya menganalisis dan membandingkan isi antara satu buku dengan buku yang

lainnya untuk diketahui kredibilitas dan validitas. Sehingga dalam pelaksanaannya,

sumber-sumber yang peneliti dapatkan akan dikaji ulang untuk memutuskan

apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak.16 Dalam hal ini penulis

menggunakan kritik internal. Kritik internal yang dilakukan penulis dengan:

1) Melihat kemampuan pelaku sejarah dalam melaporkan atau menulis

dokumen secara cermat dan akurat.

2) Membaca rujukan sumber yang jelas yang pelaku sejarah jadikan sebagai

acuan dalam menulis.

3) Melihat kemampuan pelaku sejarah dalam melakukan observasi peristiwa

sejarah secara detail.

3. Analisis data

15 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77
16 Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 91.



17

Analisis data atau interpretasi merupakan langkah untuk menafsirkan

fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan dengan fakta yang

diperoleh. Menurut Kuntowijoyo, tahap interpretasi merupakan biangnya

subjektivitas.17 Menghindari hal tersebut, peneliti berada di posisi sebagai orang

yang netral, tidak cenderung kepada salah satu sisi saja melainkan melihat

kebenaran dari sumber yang ditemukan. Pada tahap ini, penulis melakukan

penafsiran terhadap fakta-fakta dari objek penelitian. Peneliti baru bisa

menafsirkan secara objektif peristiwa yang ada dengan cara menganalisis kembali

sebuah peristiwa secara kronologis dan menggambarkannya secara sederhana agar

pembaca lebih mudah untuk memahami topik penelitian. Setelah adanya analisis,

peneliti melakukan sintesis (penyatuhan) beberapa sumber yang telah mengalami

verifikasi (kritik) supaya kesatuan peristiwa menjadi sistematis, namun tidak

memungkinkan hasilnya akan beragam dan menjadikan penyebab timbulnya

subjektifitas.

4. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah atau historiografi adalah tahapan akhir dari Penelitian

sejarah yakni menuliskan peristiwa sejarah dengan bahasa yang baik dan mudah

dipahami oleh semua kalangan. Penelitian harus sesuai dengan rentetan peristiwa

atau secara kronologis agar memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Terakhir, hasil Penelitian ini diharapkan menjadi karya sejarah yang tersusun

secara kronologis dan mudah dipahami seluruh kalangan.

17 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hlm.78.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penggambaran isi pembahasan dalam bab

dan juga sub-bab. Hal ini penting untuk dijelaskan agar pembahasan dari bab satu

berhubungan dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan dalam

Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, tinjauan

pustaka, landasan teori, metode Penelitian dan sistematika pembahasan. Pada

bagian ini menjadi acuan atau kerangka kerja dalam proses penelitian, sehingga

dalam penyusunan dapat dijelaskan sesuai yang direncanakan.

Bab kedua, mengungkapkan tentang eksistensi Jama’ah Islamiyah, mulai

dari munculnya Jama’ah Islamiyah, bagaimana struktur organisasinya dan faksi-

faksi dalam Jama’ah Islamiyah. Pembahasan ini sangat penting oleh seorang

peneliti, dengan mengetahui seluk beluk tentang Jama’ah Islamiyah membuat

pemahaman utuh terhadap objek yang dikaji, dan juga mengetahui sisi mata rantai

atau genealogi sesuatu yang dikaji.

Bab ketiga, memaparkan tentang jalannya gerakan Jama’ah Islamiyah

dalam Aksi Bom Bali 2002, sub bab dalam bahasan ini; faktor yang

melatarbelakangi gerakan, tujuan gerakan dan jalannya gerakan. Pada bab ini

peneliti mencoba menjelaskannya secara kasuistik dan kronologis, karena dengan

penjelasan secara kronologi, bagaimana jalannya aksi dalam sesuai kurun waktu
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yang berurutan akan memudahkan pembaca untuk memahami secara menyeluruh

dengan pemahaman yang sistematis dan tersturktur.

Bab keempat membahas tentang dampak dari gerakan Jama’ah Islamiyah

dalam Aksi Bom Bali 2002. Dampak disini meliputi dampak fisik dan non-fisik.

Hal ini penting untuk dibahas, mengingat peristiwa tersebut tergolong peristiwa

besar yang memberikan dampak yang sangat signifikan.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan penegasan

dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya atau hasil rangkuman pembahasan

guna menjawab permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Kemudian

saran baik kepada Penelitian maupun kepada Peneliti sendiri sebagai menjadi

bahan introspeksi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Jama’ah Islamiyah merupakan organisasi militan Islam di Asia Tenggara

yang didirikan oleh Abdullah Sungkar pada tahun 1993 yang secara genealogi

masih memiliki keterikatan dengan generasi DI/TII. Tujuan jangka panjang JI

dalam gerakannya adalah mendirikan Khilafah di muka bumi. Maka untuk

mengawali misi dan tujuan tersebut, JI memulai basis gerakannya di Asia

Tenggara, terutama di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, hal itu juga

tidak dapat dilepaskan dari faktor historis yang memang sejak pra-kemerdekaan

harapan berdirinya Negara Islam di Indonesia sudah terpatri di sebagian kelompok

Islam.

Dalam kasus bom Bali 2002, faktor yang melatarbelakangi JI dalam

melakukan aksinya umumnya berkaitan dengan ketidakpuasan dengan kondisi

pemerintahan ada, dan secara khusus disebabkan rasa empati terhadap kondisi

umat Islam yang tertindas di beberapa wilayah, seperti Afghanistan, Irak, Somalia,

Palestina disebabkan serangkaian penyerangan yang dilakukan oleh Amerika dan

sekutunya pasca WTC 9/11, sehingga aksi bom Bali bertujuan untuk membalas

serangan yang dilakukan Amerika terhadap umat Islam. Dalam menjalankan

aksinya, JI melakukannya dengan sangat profesional, hal itu mereka pelajari saat

berada di Akademi Militer Afghanistan. Dan aksi itu murni dimotori JI tanpa ada

campur tangan pihak asing.
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Gerakan Jama’ah Islamiyah dalam aksi bom Bali 2002 sudah tentu

memberikan dampak yang signifikan jika dilihat dari beberapa sisi, diantaranya

korban jiwa mencapai 202 orang yang berasal dari 22 negara, tercatat pula

sebanyak 418 unit gedung mengalami kerusakan. Disisi lain, terjadinya penurunan

jumlah kunjungan wisatawan asing akibat sebagian negara menerapkan Travel

Warning pasca peristiwa bom Bali. Akibat penurunan jumlah pariwisata berimbas

pula pada perekonomian masyarakat sekitar yang memang sebagian besar

menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Disisi lain muncul stigma

buruk terhadap Islam bahwa Islam agama yang menebarkan teror, karena aksi

para pelaku dilabeli atas dasar agama, padahal Islam sendiri berlepas diri dari aksi

tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti

menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait sebagai

berikut;

1. Segenap Pemerintah Provinsi Bali agar selalu waspada dan memberikan

hukuman yang tegas terhadap aksi-aksi teror yang menimbulkan

keresahan bagi masyarakat sekitar, mengingat Provinsi Bali merupakan

sasaran yang empuk bagi kelompok-kelompok ekstrem dalam

menjalankan misi yang hendak diwujudkan.

2. Untuk segenap aparat keamanan, agar memfasilitasi bapak Ali Imran

dalam melakukan deradikalisasi kepada segenap masyarakat, karena ia

merupakan aset penting bagi Negara yang mengetahui seluk beluk

kelompok teror dan sel jaringannya, mengingat beliau telah lebih dahulu

berkecimpung di dunia teror. Dan untuk peneliti yang lain bisa

menjadikan Ali Imran sebagai narasumber atau informan yang berkaitan

dengan gerakan teror.

3. Untuk segenap pembaca, dalam upaya memahami masalah terorisme

yang dilakukan atas jalan jihad harus dilandasi dengan pemahaman yang

mendalam tentang pengetahuan agama. Pemahaman tentang perintah

berperang melawan orang kafir tidak boleh dipandang secara parsial saja,
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namun harus dipahami dengan penafsiran para ahli tafsir dan juga

melalui pendekatan historis dan pemahaman yang tekstual.

Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam hal penelitian,

dalam hal ini penulis memohon agar para pembaca dapat memberikan kritik dan

masukan kepada penelitian ini sehingga dapat menjadi sebuah tulisan yang

bermanfaat untuk pembaca.
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