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juga bukan ajaran Islam. Apalagi 
teror di Kampung Melayu terjadinya 
ketika umat Islam sedang bersuka 
cita menyambut kehadiran bulan suci 
Ramadan. Kesukacitaan yang seketika 
berubah menj adi duka cita yang men
dalam, setelah bom meledak. >

Sontak aksi teror bom di Kam
pung Melayu segera menjadi berita 
utama di berbagai media. Stasiun 
televisi mengirimkan jurnalisnya 
untuk melakukan liputan langsung 
di lokasi bencana, media daring (on- 
line) dengan segera menaikan berita 
teror bom di Kampung Melayu dalam 
laman pemberitaannya dan media 
sosial dengan segera dipenuhi berita 
tentang aksi teror tersebut. Koran- 
koran yang terbit pasca aksi bom 
bunuh diri yang mematikan ini juga 
menempatkan aksi teror Kampung 
Melayu sebagai berita utama.

Pemberitaan media massa secara 
masif mengenai aksi teror dalam satu 
sisi memberikan informasi tentang 
apa yang terjadi kepada publik, na
mun dalam sisi yang lain juga berarti 
tujuan kaum teroris menebar ketaku
tan tercapai. Dalam perspektif komu
nikasi politik, aksi terorbisa dipahami 
sebagai tindakan komunikasi politik 
melalui jalur ilegal dengan meng
gunakan kekerasan yang bertujuan 
untuk melakukan tekanan politik.

Tekanan politik ini mereka yakini 
semakin kuat ketika pemberitaan 
media massa semakin menyebabkan 
publik mengalami ketakutan. Ketaku
tan yang tercipta ketika sitOasi damai 
semakin menguap.

Yang ironis dalam aksi teror yang 
terjadi dalam beberapa tahun be
lakangan ini adalah para pelakunya 
adalah umat Islam yang menganut 
paham radikal. Mereka ini 
adalah orang-orang yang 
memilih jalan kekerasan 
sebagai bentuk komunikasi 
politik untuk menyuarakan 
aspirasinya. Jalan kekerasan 
yang acap kali berujung den
gan kematian masyarakat 
yang tidak berdosa. Yang 
semakin menyesakkan lagi 
adalah korban teror juga umat Islam 
dan terjadi ketika umat Islam dalam 
suka cita menyongsong datangnya 
bulan suci Ramadan.

Islam bukanlah agama yang 
mengajarkan kekerasan teror untuk 
mencapai tujuan dan menyelesaikan 
perbedaan pendapat. Dalam Al Qur’an 
disebutkan “Dan kalau ada dua golon
gan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan 
antara keduanya! Tapi kalau yang 
satu melanggar perjanjian terhadap 
yang lain, hendaklah yang melanggar

perjanjian itu kamu perangi sampai 
surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau dia telah surut, damaikanlah 
antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adik Orang- 
orang beriman itu sesungguhnya 
bersaudara, sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah

S terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat.” (QS. Al- 
Hujurat: 9-10).

Maka kini tantangan
nya adalah menyadarkan 
sekelompok kecil umat yang 
terjebak pada jaringan aksi 
teror. Jika melihat persoalan 
terorisme yang terus men

gancam bangsa Indonesia, kita bisa 
melihat bahwa ada kelompok umat 
Islam yangberbedapandangan. Kelom
pok pertama adalah mayoritas umat 
Islam yang menebarkan dakwah Islam 
dengan jalan damai dan kelompok 
kedua adalah minoritas umat Islam 
yang memilih jalan kekerasan.

Perlu pendekatan persuasif dan 
adil kepada kelompok yang terindi- 
kasi berkelindan dengan terorisme. 
Terbentuknya sel‘baru kelompok 
teroris juga perlu diantisipasi. Adalah 
fakta bahwa kelompok teroris selalu

Sambungan dari hal 1

berusaha membangun sel baru untuk 
mereproduksi ajaran kekerasan dan 
sekaligus merekrut kader baru. Keti
dakadilan dalam menyikapi kelompok 
teror juga berpotensi mereproduksi 
aksi dan kelompok teror baru.

Peran-serta mayoritas umat Islam 
yang terwadahi dalam ormas Islam 
yang moderat dan toleran seperti Mu
hammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
sangat diperlukan dan dibutuhkan 
untuk membentengi umat Islam dari 
infiltrasi ajaran kekerasan yang dis
emai kelompok teror. Muhammadiyah 
misalnya bisa memasukan kurikulum 
pencegahan terorisme dalam pendidi
kan di bangku sekolah yang dimiliki 
oleh Muhammadiyah dari tingkat 
kanak-kanak, menengah sampai per
guruan tinggi serta pondok pesantren
nya. Demikian juga Nahdlatul Ulama 
melalui jaringan pondokpesantrennya.

Demikian pula, media massa juga 
harus menempatkan dirinya bukan 
sekadar “to inform” nampn lebih dari 
itu, media massa seharusnya men
jalankan fungsinya dalam “to educate" 
masyarakat mengenai bagaimana 
mencegah kelompok teror beranak- 
pinak. Sinergi pemerintah, ormas 
Islam dan media massa menjadi solusi 
dalam mencegah berkembangnya 
kelompok teroris melalui pendidikan 
pencegahan terorisme.C*)


