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samah bin Ladin telah tewas.
, Obama mempunya(banyalunomen·
Bak sebuah "teks", sosok
penting selama inenjabat sebagai
orang nomor satu di Negeri Abang
.
Usamah memang i:nenytindut
.
tafsir yang tak manunggal.·
Sam. Selama ini, perigaruh politik
Secara kasatmata, kematian
Obam~ dilemahkan oleh-meroketnya
, Usamah telah rn:enghunjamkan suka· harga BBM dan ekonorni AS yang te~
cita publik dunia, terutama masyararus merosot. Pengumuman kematian kat Amerika. Betapapun, ada pula "leUsaniah akan mengubah perhatian
dakan" kemarahan bagi kelompok-ke- .
warga AS dari masalah ekonorni ke _
·lompok tertentu yang sedari dini berkeherhasilan O_bama sebagai komandan'Angkatan Bersenjata AS yang
seberangan dengan Barat. Semasa hidupnya, Usamah menjadi figur simbosukses menampilkan citra kuat.
lis penghubung paling penting jaring- _,.
Partai Republik selama ini dipanan teror yang beraksi di seluruh dunia. ·
dang sebagai part<::!i yang lebih kuat
P~ Usamah telah menjadi rnitos yang 1 dibanding Partai Demokrat di bidang
_keamanan dalam.negeri. Keberhasilan
memotivasi para pemuda pelaku teroi'
kaum jihadis lewat eksistensinya. "Tak
opei-asi militer AS yang menewaskan
mungkin terlalu banyak kecaman atas
Usamah berarti Obama sukses mefekeputusan membunUh Usamah datibut keluia:tan Partai Republik unt~ _
pada menangkapnya hidup," kata Jos. dirinya 9-an Parta1.Demokrat. Bahkan
hua Keating di laman majalah Fo~eign
Obama berhasil melalruk:an apa yang
Policy. Bertar bahwa pembunuhan po~
· · selama ini gagal dilakukan pendahulunya, George W Bush, yang berasal
litik pernah dikutuk sebagai dampak
Perang Dingin dan dilarang pada
dari ·Partai Republik.
1970-ail. Tapi, setelah serangan 1:1
. Begitulah, kematian Usamah menjadi momen yang terpenting. S~ma seSeptember 2001, gerakan meitjelma
perti 11 September 2001 menja:di momenjadi pembangki~ pe!law~an
.umum.
·
inen yang menentukan dalam karier
George W Bush, kematian U samah:
Pulung Obama
.
menjadi momen menentukan dalam
· Ada :frase lain yang mungkin lebih . , , karier Obama. Pen~uman Obama
cocok untuk melukiskal). kematian
ihwal tewasnya Usamah oleh operasi
Usamah, yaitu Usamah tewas,di taI militer·Amerika di Pakistan dipanngan Obama~ Kita ingat, dalam kam. dang sehagai kemenangan penting
panyenya pada 2008, Obama berjanji
yang akan mengantar Obama rnenuju .
inemulangkan pasukan AS dari Irak
pop1ilaritas berarti. Kita pun ing&.:___L
sembari meningkatkan kegiatan pe. kembali rasa patriotisme yang meran:g di Afganistan serta perburuan
muncak pasca-serangan 11 ~epte,mber
.terhadap Usamah. Dengan berhasilnya.
yang telah memastikan Bush terpilih
pasuk;m AS menewaskan Usamah,
lagi sebagai Presideri AS. Kini, Obama
Obama bisa menepuk dada bahwa dia ,· menyeru warga AS agarbeciatu seper:- telah berhasil memenuhi janjinya yang I ti y~ng terjadj. pada 2001. Meningkat_ia lll11bar.:semasa_kan:marw~,_ _--~- __ _
riya sentiineri patriotl~ine dan juga
f . simp;::tti_korban WTC-akan_mel~.::.. ~·

1

)

1

'

I
1

i

. _ ... _.._.., _ _ _ ~ _ _ _ _...,_...... _ _ _ _.,..._._....,.A:n

D: blangko.doc/dodo

JJ-52-S'"
~·

-01-.<

_,.._,_I:DIIII·D:::JOOo:l<l"".. lii:LJOO<D.I

IOlU_,;tr~·-~

inli

-····--tUt.I<O.......

I .... 1

,,._._, ........

,~

'.ti:lf . _ , .... . ,._, . . .

<>I.,..,_,""'",•• -.. .. ,.,.,__ ..,,_,.,_~••<

-~- --~

.......................... ··~·· -~- --~ .................. ---· ........... ·-- ~-- -------- . ~--·· ................. .

bungkan dukungan untuk Obama. Ini.
bisa menjadi "kampanye gratis" bagi
Obama menghadapi Pemilu 2012 nan-

- AkSi teror memang seusia sejarah
peradaban- manusia sendiri. Ancaman
terorisme berJsembang semakin cepat
tL
dan kompleks seiring dengan kemaju-·
'ali peradaban dim teknologi. Dan per:Nasib Indonesia
'kembangan t~ror justru semakin me-Naif ~tukpercaya bahwa, dengan · ·. i · nemukan ruari.g ekspresinya dalam haI
tewasnya U samah bmLadin, mon:ok
bitat demokrasi yang serba bebas. '
i
teror akan lenyap dari muka bUIIll. .
Fhtjof Chapra dalam The Turning ·
Us~ah memang telah disingkirkan.
Point (1982) menyebutnya sebagai "pe--:__
. _Tapi jaringannya sendiri m_asih terus
nya)rit peradaban". Chapra membaca _
menerima peminat. Kematlannya ada-. penyakit peradaban tersebut sebagai _
lah sepotong keberhasilan penting dapatologi sosial yang lahir dari bias
lam pemberantasan teror di se~uruh
anomali ekonomi dan krisis budaya.
dunia. Dan kita tak bisa berlama-lama .
· Bagaim;ma Indonesl.a? Sebagai ne-_
merasa aman·. Uri Ra'anan dalam Hy- _- · gara dengan jumlah penduduk muslim
dr(J of Carnage, International ~inkages
·terbesar di dunia, Ingonesia sedari laof Terrorism (1986) telah men~gat
ma telah me~jadi salah satu medan
kan kemungkinan kaum terons mem-:pertarungan ideologi yang signifikan.
bikin born nuJdi_r yang bisa dibawa- .
- Berbagai ideologi, baik kanan, kiri,
bawa dalam koper atau bahan ledakan
atau tengah, pemah· mewainai perja..:
nuklir sederhana yang bisa dipasang ·
lanan bangsa ini. Pertarungannya pun
di.jantung sebuah kota dan meledak- _
tak kalah seru hingga berdarah. Dan
kannya.
kini Indonesia sudah menjadi lahan ·
- aksi' teror ber~kala internasional dehgan musuh yang diidentifikasi sebagai sekuler, Barat, musuhJslam, dan
seterusnya. Semalpn tinggi intensita_s
perlawanan kelompok teroris, semakin
Indonesia qerpeluang :njenjadi lahan ·
, . pertarungan ideologi sampai pert;umpahan darah.
_
.Terorisme iliIndonesia, dilihat dari
p~ta gerakan terorisme global, seb~--:. ·
namya tergolong b¥U- Namun gun- _
cangannya_luar biasa, membuat Indonegara~negara
nesia kelimpungan. Memang m_asih su_; · lit cliketahui persis kapan Indonesia
· - mulai tewerangkap dalarri jaring terc?_. risme. fo_da yang berkeyakinan, peleAda pandangan bahwa terorisme
dakan born Malam Natal· 24 Desembet
adalah skenario untuk melegitimasi
2000 merup~kan indikasi awal kerja :
benturan peradaban. Hassan H~afi
jaringan teron.Sme. Keyakinan t_entang _
(2000), misalnya, menguraikan bahwa
kehadiran jaringan teroiisme intema...
epistemologi Barat berdasar pada sub- · _, sional di Indonesia semakin meningyek yang tunggal, y~kni ·~·:_yang _ - , -kat setelah tragedi born Bali 12 Oktomengetahui dan m~ngakui diri melalm
ber 2002. Daii pengalaman sejumlah
"yaJ!glain" (the other). Dajam l_ogik~
kasus teror,dibuktikan bahwa Indone- ini Barat hendak menegaskan ldentl- sia acialah "medan ji."i-)ad''bagi kelomta; dirinya melalui komparasi dan _
..
pok jihadis.
penghadapan dengan identitas lain.
' • · Sebagai pemb,anding, coba kita lihat
Pembandingan dengan the other, me- _ _. negara-negara yang sudah kadung di~.
nurut Hanafi, membuat Barat b~rlihat !_ 1 _invasi oleh Amerika dan sekutunya, se- .
pe:rj;i Ir:ak_ciav-Mgar:list.?T!- Mere~a tak . --~ _

Jadinya, temrisme tidak

mudah dibMmihanguskan.

Sebab, ·akar persoalaimya
tak lain adalah-ketidakadii-

an negara kuat terhadap
berkembang
dan dunia Islam.
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kunjung menuai kedamaian. Dan kita
tahu, para teroris yang ada di Ib.done-~
, sia ba_r;yak di antaranya adalah alum:-'
nus_Afganistan. Jika, Indonesia tidak
. mewaspadai semu~ kemtmgkinan
yang mengiringi,.bukan mustahil)ndonesia akari.menjadi lahan subur
... persemaian teroris.
·
· Di sisi lain, kita.menjadi masygul
manak<ila melihat ·fakta sepak-terjang
Amerika dalam "menginjeksi" sekali- ·.
gus~'eksekutor"perang, 'terutama di r .
I].egeri-negeri mu~lim, yang membawa,·
I --korban :t;ci.kyat sipil sekaligus mengin-~, .
-jak-injak hak asasi manusia dan .ke-; ·
. claulatan sebuclh negara. Peperangan '
yang tak ada ujungnya le~at k~pa-:
nye perang terhadap terorisme (wq_r ·
against terrorism) sepertinya menjadi
bagian dari kepentingan dalam negeri
. Amerlka.Di balikitu,tujuan penjual.. anserijata Sf:!Cara massif, ~embaniun ·
negara 'sebagai sasaran uji coba per.:.
senjataan, menaikkan anggaran pe-.,
' rang, menciptakan persenjataan muta- . -khir, dan menguasai . energi. J adinya, ..~ .
.terorisme tidak mudah dibumihangus~ .
kan. Sebab, akar persoalannya tak lain
. adalah ketidakadilan negara kuat ter. h~dap.negara~negara berkembang dan
·
duiJia Islam. · · . .
Akhirnya, kita :inasih bisa berbang- :
ga bahwa Indonesia menawarkan vehii
Islam yang pluralistik kepada dunia, ..
yang bertolak belakimg ·dengan ,bentUk ·
Jslam-.yang"monolitik", terutam'a yang.·:
dataP,g dari ~ur Tengah.'Islam di.In-:
doriesia bisa menjadi barometer untuk
Islam di dunia saat ini. Dengan penguatali visi keislaman yang rahmatan lil ...
. alamiri iril,.kita yakin bisa mengatasi ·
.... _...... :
terorisme. •

