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Bom.Buku,
Terorisme?
Nasir Abas
Pengamat Teroris ~

~bet-~~~ ~--Operas(bo-oby trap sudah 1
taranya, teror adalah ni~ncip
pada Selasa, ~ ; pernah terjadi di Paso pada
takan ketakutan, ,kengerian,
15
Maret
sekitar September 2006, yaitu
a tau kekejamari oleh seseorang
. 2011 saya
born senter, born tarnius, bo.m
atau golongan, sedangkan·temenghadiri · pintu, dan lainnya. Operasi ini
roris adalah orang yang mengseminar, di
bertujuan ·menteror warga
gunakan kekerasan untuk meI.ATI:T Walisongo Semaning. TeN asrarii di Poso dalam rangka
nimbulkan rasa takut, biasa- ·.
manya, "J.\:Iengantisipasi Munmelanjutkan aksi membalas
nya untuk tujuan polltik.
·
culnya Terorisme di Kalanga,n
dendam dengan membunuh I.,
Menurut hukum positif di
P~lajar Melalui Peningkatan
Warga sipil Nasrani . .Tetapi,
Indonesia, terorisme dijelaskan
Peran Bimbingan dan Kori-apakah l:lenar ini aksi terorisdalam pernyataan berikut ini:
me ataua~~~-~:-~~t hat~ Lalu, · _ "Setiap orang yang dengan seseli!lg !slain". Setelah acara
itu, saat sore_hari s·aya ka·get
mengapa Ulil Abshar Abdalla?
ngaja menggunakan'kekerasan
melihat breaking news born
Mengapa kantor radio 68H?
atau ancaman kekerasan mebuku di Utan Kayu, Jakarta.
Ketika ·saya masih berpikir ; nimbulkan suasana teror a tau
Say a langsung j adi teringa t
mencari apa motif pelaku, lalti .
rasa takut terhadap orang seHmu yang saya dapatkan di · tidak lam~ kemudian muncul
cara.meluas atau menimbulAfghanistan yang di antaranya
berita born buku diterriukan di
kan korban yang bersifat masadalah pembuatan booby trap
BNN Cawang yang ditujukan
sal, dengan cara merampas ke(perangkap born), bagaimana
kepada Gorries ~ere. Dan semerdekaan atau hilailgnya
merrianfaatkan'peralatan rutelahMaghrib, ditemukan born
nyawa dan harta benda orang
~ah menjadi wadah atau pebuku di rumahKetua Umum
lain, a tau mengakibatkan kemicu born, ·termasuk buku.
I
Pemuda P;;mcasila Japto S
rusakan atau · kehancuran.
Jenis explosive yang diguSoerjosoemarno di Jagakarsa.
terhadap objek-objek vital
nakan untuk booby trap bisq
Ada apa ini sebenarnya?
yang stra tegis, lingkungan
jenis berdaya ledak tinggi dan · Apakah ini benar aksi terorhidup, fasilitas publik, atau
bisa juga berdaya ledak rendah.
isme, pengalihan isu, aksi vanfasilitas internasional".
Maksud dari booby trap itu
dalisme, dendam, · ataukah
Maka, berdasarkan Kamus
dibuat adalah bertujuan memsakit hati di ranah politik?
Besar dan Undang-Undimg No
beri jebakan kepada korban
·., 15 Tahun 2003, dapat dipahauntuk melukai atau membuDefinisi terorisme .
mi bahwa aksi kekera::;an yang .
---ntih, serta memberi efek takut.
Memang belurn ada definisi
r bisa menimbulkan rasa takut
Operasi born dengan cara ini · terorisme yang disepakati du. yang meluas baik itu bertujuan
selalu menjadi misi operasi
nia, tetapi paling tidak ada da1 politik maupun tujuan perasasinasi. Untuk kasus born
sar yang dapat dipegang dalam
, orangan, dapat dikategorikan
bukll di Jakarta, bahan peledak
melihat sesuatu tindakan itu
sebagi aksi terorisme. Oleh,kayang digunakaJJ. adalah yang
aksi teror a tau bukan. Di a~::- . rena itu, born buku itu_~isa,saj~ _':
berjenis daya ledak rendah ..
,
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, dilakukan oleh .perorangan
: a tau beberapa or.a_pg, tidak se: mestinya oleh sebuah kelomi pok yang t~rorganisasi dengan
i rapi. Bis.a saja bermotif politik'
. dan bisa juga tidak.
·

l

: reka meyakirii bahwa tiga sa-:
' saran ini harus dihentikan a tau
diapa~apakan. Karena mereka
bertiga· a.daiah pemimpin a tau .
, tokoh p~nting dalam urusan ·
· antiteror, paham lib~ral, ,dan
peherapari Pancasila. Barangi Pilihan sasaran ,
J·
kali ketiga-:tiganya dianggap
, K~lau melihat ~ksi boni itu
sebaga~ pemiinpin:, ¥lusuh '
Islam dan musuh.umat Islam
: h~mya pada satu sasaran,\1isa
; muncul 'berbagai tebakan se-· · yang harus diliabisi duluan.
perti bernuansa politi,s;_s~~~t :
Maksud·saya, born buku itu
hati dan dendam.-Tetap1, Jlka : bermotif.agama berdasarkan , I
melihat dari ketiga sasara!_l,, :', , keyakinan pelaku, bukan ke,.. ··
ada satu kesamaan pada ke:tfyaki:r;1an Islam yang sebenarganya, yaitu mereka -sebagai
nya: Bukan meriudul:i sem):la- · ;
tokoh masyarakat. Kesamaan . rahgan, t~tB:pi melihat ~~s~riia~ , ·,·
iairinya· adalah mereka bertiga
an dengah modus aksi term: sedimusuhi dan dibenci baik di- · belumnya yang'meng~akan '
sadari a tau tidak.
dalih agama b.erdasark~n pel· , Ulil.t\:l~~har Abdalla adalah mikiran pel'akti boin .. ·
' .
I p~n~;Jari?gan,Islam Libera~..
Serima operasi born dilaku1 Pemikiran aan pendapat Uhl ' kan.secara terencana, hanya
i Abshar: A-bdallah dinilai her- · · Waktu yang membedakari, ya; 'tentapg_an dengan Islam dan
itu ~da yang l),a8ty (peren.cana- .
\ merusak citra Islam, menim:.
an waktusingkat) danadayarig
; bUl.kan pertentangan di ahtara
deliberate (peren<;:anaan pan- '
, aktivis Muslim-lainnya, bahjarig). HaHni',herqasarkan ke,..
: kan pe_rnah adi't y~mg menge- . perluan dan mist Maka, born
buku itu dilakllkim dengan pe.,. ·
. luarkan fa twa membunuh Ulil.
Komjen Go~ries Mere·pernuh perencanaan; tetapi oleh
, nah menjabat.Kepala Satgas. 'sedikit orang, pasti sudahdi-:.
Boin P6'Id y'a!).g menangkap
rericanakini lama oleh orang '
· para pel3:ku born di Indonesia. . · yinig menilliki pengalaman me-·
·Kebencian di an tara pelaku
rakit born menjadi.booby trap.
: ,danpe!).dukungpelaku teroris-. · . Akibat.dari born buku,peme-sampai-sampai menjadi-. laku sudali.merasa.berhasil,
kanriya sebagai buronan, sewahmpun tidak mengenai sa. perti yang pernah ada di salah
saran yang diinginkan. Yaitu,
satu spanduk 'Burohan Mujal:)erhasil inenehar teror di ka-.
hidin' di salah s'atu sidang
langan pejabat. dah masya-.
· pengadilan kasu,s terorisme.
; rakat sehingga menjadi trauma.
Japto S Soerjosoema!I).O · dan ·takut untuk ·menerima
·
adalah ketua urn urn Pemuda . kado a tau bingkisan: Masya- ·
rakat juga turut menjadi kor-.
Pancasila. Umumnya, para aktivis jihadiy tidak suka dengan · ban gara-gara bom.buku, rna. P·ancasila a tau anti:...Pancasila. , .ka penjagaar1 keamanan men- .
. ;Adayangmen~apggap bah~a. 'II jadi ketat dan membuat tfdak·'
,, Pancasila adalah sistem kafir
nyaman: .. ·
· .
L yang tidak boleh ditaati. · ·
j · Siapa pun !Jela~unya, yang·
· ~. D~ri-k:;yakinan para pelaku !;. j e~as ki ta sudal-1 m~rasakan
terhadap latar belakang sasar-: .' efek takut dan pemngkata:r;l ..
, ·an bom-buku, barangkali me- ' kewaspada;m. •·
·-- ·.
-- -- - ---~ '
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