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Persepsi Berbahaya Untuk Menghentam Islam:

Islam adalah teroris ! Islam agama keganasan ! mungkin itulah yang sering kita dengar daripada
lidah-lidah kaum kuffar yang senantiasa berada dalam ketakutan dan kebencian. Mereka takut
Islam kembali sebagai adidaya yang bakal mentadbir dunia dan mereka membenci Islam sebagai
ideologi kerana mereka akan kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka kuasai. Atas sebab
inilah Islam telah dijaja diseluruh dunia oleh mereka sebagai agama yang menganjurkan
penganutnya untuk melakukan keganasan. Jadi tidak hairanlah istilah terorisme ini menjadi label
bagi Islam sebagai salah satu bentuk serangan pemikiran (ghazwatul fikri) yang mereka sedang
laksanakan untuk menjauhkan Islam dari kehidupan kaum muslimin.

Terorisme

Apakah itu Terorisme ?
Terorisme, dalam bahasa Arabnya al irhab,

adalah masydar yang merupakan musytaq
(pecahan kata) dari fi‘i l arhab yang beerti
“menciptakan ketakutan” (akhaafa) atau “membuat
kengerian/ kegentaran” (fazza’a). Makna bahasa ini
terdapat dalam firman Allah SWT:
“…(Yang dengan persiapan itu) kalian
menggentarkan musuh Allah dan musuh
kalian….”[QS Al Anfaal: 60]

Tetapi makna bahasa ini telah dipindahkan
kepada makna terminologi (istilah yang baru) Badan
Perisikan Amerika dan Badan Perisikan Inggeris
dalam sebuah seminar untuk membahas makna
“terorisme” pada 1979 telah menyepakati bahawa
“terorisme” adalah penggunaan kekerasan untuk
melawan kepentingan-kepentingan umum dalam
mewujudkan target- target politik.

Setelah seminar tersebut banyak di
timbulkan konferensi dan seminar internasional,
serta di tetapkan pelbagai hukum dan undang-
undang  untuk membatasi tindakan-tindakan yang
di golongkan sebagai terorisme, untuk
menerangkan kategori sebagai gerakan, kelompok
atau parti yang melakukan aksi terorisme, serta
untuk menentukan negara mana yang menaja
terorisme. Semua aturan ini menurut sangkaan
mereka adalah dasar untuk mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan bagi  memerangi
terorisme dan membatasi gerak- gerinya.

Dari tinjauan global, pelbagai undang-
undang dan hukum yang berkaitan dengan
terorisme, nampak jelas bahawa peraturan ini

ternyata tidak mendalam dan tunduk kepada
orientasi politik dari dan negara-negara yang
membuatnya. Sebagai contoh kita lihat Amerika
menganggap pembunuhan Indira Ghandi sebagai
aksi terorisme,sementara pembunuhan Raja Faisal
dan Presiden Kennedy tidak dianggap aksi
terorisme. Contoh lain, Amerika pada awalnya
mendakwa pengeboman Pusat Penyelidikan
Persekutuan di Oklahama sebagai aksi terorisme.
Tetapi telah terbukti bahawa yang melakukan
pengeboman adalah kalangan rakyat Amerika
sendiri. Pengeboman yang dianggap terorisme
kemudian hanya dianggap sebagai “pelakuan
jenayah”sahaja.

Amerika secara khusus menyifatkan
sebahagian gerakan sebagai “gerakan menentang
rakyat”, contohnya gerakan revolusi Nikaragua
(Zapatista), Tentera pembebasan Irlandia (IRA), dan
lain- lain. Para anggota dari gerakan-gerakan ini,
ketika ditangkap, diperlakukan sebagai tawanan
perang sesuai dengan protokol nombor 1 tahun
1977 dan ditambahkan pada Konvension Genewa.
Akan tetapi Amerika mensifati setiap gerakan
terorisme. Nama gerakan tersebut pun kemudian
dicantumkan dalam daftar organisasi teroris yang
dikeluarkan secara periodic oleh Jabatan Luar
Negera Amerika. Gerakan ini  misalnya adalah
sebahagian besar gerakan-gerakan Islam yang ada
di Mesir, Pakistan, Palestina, Aljazair, dan lain-lain.

Fakta Terorisme
Sejak dekad 70-an , Amerika memang telah

merekayasa pandangan antarabangsa dan
religional (di Amerika) untuk melawan terorisme

kehidupan am (di luar rumah) dan kehidupan khas
(di dalam rumah, kenderaan peribadi ataupun yang
sejenis dengannya). Dalam kehidupan am, ia
dibenarkan untuk bersama dengan lelaki mahram
ataupun lelaki bukan mahram dengan syarat tidak
menampakkan anggota tubuhnya kecuali wajah
dan tapak tangan. Juga tidak berpakaian menjolok
mata, menarik perhatian (tabarruj) atau
menampakkan bentuk tubuh (mutabazillah).
Sedangkan dalam kehidupan khas, ia tidak
dibenarkan bersama orang lain kecuali sesama
wanita atau mahramnya. Dalam setiap jenis
kehidupan ini, ia wajib terikat dengan hukum syara’
secara mutlak. Sedangkan yang dimaksudkan
dengan tempat khas di sini adalah tempat tertentu
yang untuk memasukinya, orang lain memerlukan
izin daripada penghuninya. Ini diambil daripada
firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memasuki rumah orang lain
sehingga kamu mendapatkan izin dan kamu
mengucapkan salam kepada penghuninya” [An
Nur:27]

Kelima:  Wanita juga dilarang berkhalwat
dengan lelaki yang bukan mahramnya, menarik
perhatiannya dengan bertabarruj(memakai
wangian, memakai make-up wajah yang
menonjolkan kecantikannya dan sebagainya)
termasuklah membuka aurat dihadapan orang
ramai atau lelaki asing. Berkhalwat tidak
semestinya berlaku di dalam rumah, kenderaan
atau tempat-tempat khas sahaja, tetapi berkhalwat
juga boleh berlaku di tempat am seperti berdua-
duaan di stadium yang kosong, dewan kuliah atau
tempat yang lain. Perlu diketahui bahawa khalwat
adalah mengasingkan diri daripada orang ramai
dengan cara berdua-duan, iaitu antara lelaki dan
perempuan. Oleh kerana itu, khalwat dapat pula
terjadi di dalam tempat khas seperti rumah, kereta
peribadi, pejabat, bilik asrama atau di tempat-
tempat am seperti di tasik, taman, kampus dan
sebagainya.

Keenam:  Lelaki mahupun wanita, sama-
sama diharamkan untuk melakukan aktiviti yang
dapat secara langsung merosakkan akhlak atau
membawa kerosakan kepada masyarakat seperti
diharamkannya wanita untuk berkerja menjadi
pramugari atau model kerana ia digunakan sebagai
daya tarikan seksual bagi lelaki. Ataupun bekerja
di pusat barangan beli belah dengan tujuan untuk
menarik pelanggan lelaki atau berkerja di pub-pub,
kelab-kelab malam dan sebagainya. Termasuklah
lelaki bekerja di salun yang digunakan untuk

menarik daya seksual wanita.
Ketujuh:  bahawa kehidupan suami-isteri

adalah kehidupan yang penuh ketenteraman.
Kehidupan suami-isteri adalah kehidupan
persahabatan bukannya kehidupan dua orang yang
berkongsi hidup. Oleh kerana itu, maka suami-isteri
wajib saling bantu-membantu dalam pekerjaan
rumah, meskipun kewajipan suami adalah bekerja
di luar rumah. Suami mestilah berusaha untuk
mengambil pembantu rumah atau menyediakan
kemudahan yang sewajarnya untuk meringankan
beban isterinya. Sedangkan kepemimpinan suami
dalam rumah tangga, tidak sama dengan model
kepimpinan seorang penguasa ke atas rakyatnya
melainkan kepimpinan yang bersifat riayah
(mengurus). Sebab, hubungan suami-isteri tidak
seperti hubungan antara penguasa dengan rakyat.
Dan isteri juga diwajibkan untuk taat sedangkan
suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada
isterinya dengan kadar yang lazim dan wajar
sebagaimana yang berlaku di dalam masyarakat.

Kelapan:  bahawa mengasuh anak
merupakan hak dan kewajipan wanita apakah
muslimah atau bukan. Namun, apabila anak
tersebut tidak memerlukan lagi “asuhan” ibu, maka
apabila ibunya muslimah, anak tersebut diberi
pilihan untuk memilih ayah atau ibunya. Apabila
salah seorang daripada orang tuanya bukan muslim
maka anak tersebut wajib diasuh oleh orang tuanya
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Itulah antara sebahagian prinsip yang cuba dijelaskan
dan diterapkan oleh sistem sosial kemasyarakatan Islam
yang pastinya akan membawa kepada keharmonian dan
kesejahteraan.

MANIFESTASI UKHUWAH ISLAMIYAH
     etelah Khilafah dihapuskan oleh penjajah kafir, Daulah
Islamiyah hancur maka lenyaplah Islam dari sudut
kewujudan politik dan  sosial. Bersama itu jualah kaum
kafir cuba menghilangkan ikatan   ukhuwah di kalangan
kaum muslimin sebagai salah satu kekangan mereka
bagi menghalang kebangkitan secara menyeluruh umat
Islam kepada Islam sebagai deen wa daulah. Maka
dengan ini secara ringkasnya Al Jawahir cuba
mengariskan beberapa perkara yang perlu diberi
perhatian untuk  mewujudkan kembali ikatan ukhuwah
Islamiyah:

SSSSS

Membentuk Kesatuan Umat dan Daulah
Mempertahankan Negeri Islam
Amal Ma’ruf Nahi Mungkar
Tolong Menolong (Muwallah) sesama Muslim
Menjaga Kehormatan Sesama Muslim
Menonjolkan dan Meluaskan Ukhuwah Islamiyah

sebarang penjelasan sila hubungi kami.



yang kita lihat dan melawan orang yang dianggap
teroris. Amerika juga telah mengeksploitasikan
aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan politik atau
gerakan ketenteraan yang tidak mempunyai
hubungan dengan Amerika, mahupun yang
dilakukan oleh gerakan yang mempunyai hubungan
dengan Amerika (CIA), sebagai mana yang
ditunjukkan oleh banyak dokumen yang
menerangkan bahwa aksi-aksi yang dicap sebagai
terorisme, sebagainya sebenarnya didalangi oleh
intel-intel Amerika sendiri, seperti rampasan
pesawat TWA di Beirut awal 80-an lalu. Misalnya
Amerika telah mengeksploitasikan peristiwa letupan
bom Gudang Al Khubar milik Amerika di Saudi,
dengan memaksa 40 rekomendasi yang berkaitan
dengan usaha memerangi terorisme pada
persidangan negara-negara G-7 yang
diselenggarakan di Perancis pada 1996 .Kemudian
Amerika juga memanfaatkan peristiwa letupan di
Pusat Perdagangan Dunia (WTC) di New York, dan
Pusat Penyelidikan Persekutuan di Oklahama-
bahkan sebelum diketahui siapa bertanggungjawab
dengan mengeluarkan undang-undang perlawanan
terhadap terorisme yang disetujui oleh Senat
Amerika tahun 1997.

Berdasarkan rekomemdasi dan undang-
undang tersebut, Amerika dapat menjejaki
siapapun atau di mana pun seseorang individu yang
telah disyaki sebagai teroris. Amerika berhak
menangkap dan menculiknya serta berhak juga
menjatuhkan hukuman  yang di anggap sesuai
baginya seperti penahanan, penyitaan, deportasi
atau pencabutan kewarganegaraan, tanpa
memberikan hak kepada pihak tertuduh untuk
membela diri atau menghadirkan diri dihadapan
pengadilan atau di depan Lembaga hakim dan juri.

Amerika lalu melakukan generalisasi sifat
terorisme terhadap negara-negara yang merintangi
kepentingan- kepentingan Amerika seperti, Korea,
China, Irak dan Libya dan banyak lagi gerakan Islam
seperti Tanzhimul Jihad, Hammas, dan Jama‘ah
Islamiyah di Mesir, serta FIS di Aljazair, dengan
memanfaatkan peristiwa- peristiwa pengeboman
yang terjadi di Palestin untuk melawan Yahudi, dan
aksi-aksi yang terjadi di Aljazair tak lama setelah
pembatalan hasil pemilihan raya untuk anggota
legislative oleh kalangan tentera.

Berdasarkan undang-undang, keputusan
dan rekomendasi yang ada Amerika biasa akan
menjejaki dan menghancurkan sesiapa sahaja yang
dicap sebagai teroris, samada individu, organisasi,
parti-parti ataupun negara dengan menggunakan
kekuatan ketenteraan atau pengaruh politiknya
untuk melakukan sekatan ekonomi, seperti yang
dilakukan terhadap Irak dan Libya. Hal ini telah
diungkapkan oleh bekas Menteri Luar Amerika

George Schultz yang berkata, “Para teroris itu,
bagaimanapun juga mereka berusaha melarikan
diri, tetap tak akan dapat menyembunyikan diri.”

Kerana Islam telah didominasikan oleh
Amerika untuk menjadi musuhnya setelah robohnya
komunisme, maka negara- negara Islam menjadi
wilayah terpenting yang akan menjadi sasaran
Amerika dalam penerapan undang-undang
terorisme. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan
cengkaman Amerika di negeri- negeri Islam itu serta
melestarikan agar tetap ada di bawah pengaruh
Amerika. Sebab kaum muslimin telah mulai merintis
jalan menuju kebangkitan untuk mengembalikan
Khilafah yang telah mengerti betul oleh Amerika
dan negara-negara kafir yang lainnya, bahawa
Khilafah satu-satunya negara yang berkemampuan
untuk menghancurkan ideologi Kapitalisme yang
di pimpin oleh Amerika.

Oleh kerana itu, hampir-hampir tidak ada
satu pun gerakan Islam pada saat ini, kecuali harus
bersiap untuk dilabel  terorisme oleh Amerika.
Begitu pula pelabelan ini tidak dapat dihindarkan
oleh gerakan-gerakan dan parti- parti Islam yang
sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk
mencapai target-targetnya. Sebab Amerika telah
menganggap  bahawa aktiviti setiap gerakan, parti
atau negara yang menyeru kembalinya Islam,
adalah aksi teroris yang bertentangan dengan
undang-undang antarabangsa. Selanjutnya
berdasarkan justifikasi ini, ketentuan yang harus
dijalankan oleh negara-negara penanda tangani
undang-undang terorisme, Amerika dapat
menghimpunkan kekuatan negara-negara tersebut
dibawah kepimpinannya  untuk memukul gerakan
parti atau negara tersebut.

Dari sinilah, kaum muslimin yang tengah
berjuang menegakkan kembali Khilafah, yang
menjadi sasaran langsung dari langkah politik yang
disebut “melawan terorisme”, berkewajipan
membentuk pandangani umum Dunia Islam dan
pandangan antarabangsa dengan membongkar
hakikat dengan apa yang dinamakan Undang-
undang Terorisme dan hakikat politik Amerika yang
digunakan untuk menciptakan hegemoni bahawa
Amerikalah sebenarnya yang berada di balik aksi–
aksi terorisme yang banyak terjadi di dunia
meskipun tuduhannya dilemparkan kepada orang-
orang Islam.

Tanggungjawab kaum muslimin
Kaum muslimin pula berkewajipan  untuk

menjadi representasi Islam dalam segala perbuatan
dan tindakannya. Sebab Islam mempunyai metod
khusus untuk merealisasikan pelbagai target dan
tujuan, yang diantaranya adalah melanjutkan
kehidupan Islam dengan cara mendirikan kembali
negara Khilafah. Berpegang teguh dengan metod

ini, yang tertumpu pada pertarungan pemikiran (ash
shira‘ul fikri) dan perjuangan politik (al kifahus
siyasi)  serta menjauhkan diri dari penggunaan
senjata (kekerasan), hakikatnya adalah dengan
perpegang teguh dengan metod syar‘i yang dituntut
oleh Islam. Jadi, ini  bukan kerana takut atau
melarikan diri dari dilabel terorisme.

Mereka juga wajib menerangkan bahawa
tugas Daulah Islamiyah setelah ia berdiri, tetap
terikat dengan syara‘ baik tugas dalam negeri
seperti mengatur beraneka ragam urusan rakyat
dan menerapkan hudud, mahupun tugasan diluar
negeri seperti membawa risalah Islam dengan cara
fi sabilillah kepada seluruh umat manusia dan
memusnahkan penghalang-penghalang fisik yang
merintangi penerapan Islam.

Kemudian mereka wajib pula menerangkan
bahawa penerapan Islam oleh kaum muslimin ke
atas diri mereka sendiri ataupun untuk beragama
lain , tidaklah berdasarkan hawa nafsu kaum
muslimin atau untuk mewujudkan kepentingan
peribadi mereka, tetapi semata-mata kerana
menjalankan perintah-perintah Allah SWT, yang
telah menciptakan alam semesta, manusia, dan
kehidupan ini, yang telah menuntut manusia untuk
menjalani hidupnya sesuai dengan hukum Islam
yang diturunkanNya kepada Rasulullah SAW.

                             Penutup
Label yang diberikan oleh Amerika dan negara-
negara lain bahawa Islam adalah terorisme dan
kaum muslimin adalah teroris, sesungguhnya
adalah predikat tendensius. Predikat ini tidak sesuai
dengan fakta yang ada dan juga tidak sesuai apa
yang di kehendaki oleh Allah dari ajaran Islam. Allah
SWT berfirman:
“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad)
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam
semesta.” [QS Al Anbiyaa`:107]

Firman Allah lagi:
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)
untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk
serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang
muslim”  [QS An Nahl:89]

Rahmat tersebut sesungguhnya akan
terwujud dengan penerapan hukum- hukum Islam.
Tiada bezanya antara solat dan jihad, antara doa‘
dan menggentarkan musuh, antara zakat dan
pemotongan tangan pencuri, antara menolong
orang yang dianiaya dan menghukum mati orang
yang melanggar kehormatan kaum muslimin. Tiada
bezanya kerana semuanya adalah hukum-hukum
syara‘ semata, yang wajib diterapkan oleh individu
muslim atau oleh institusi negara, masing- masing
sesuai dengan faktanya dan pada waktunya secara
tepat.

Sistem Sosial Kemasyarakatan Islam

Sistem Sosial Kemasyarakatan Islam (An
nizam al-ijtima‘i) adalah sistem yang mengatur
pertemuan lelaki dan wanita atau wanita dengan
lelaki, serta hubungan yang timbul di antara mereka
kerana pertemuan tersebut.  Termasuk hal-hal yang
menjadi natijah daripada  adanya hubungan
tersebut, sedangkan Islam telah mengatur hukum-
hukum berkenaan masalah Sistem Sosial
kemasyarakatan, diantaranya adalah:

Pertama:  Hukum asal kedudukan bagi
seorang wanita adalah menjadi ibu dan pengurus
di  rumah. Wanita merupakan kehormatan yang
mesti dijaga. Berbeza dengan konsep Kapitalisme
ataupun yang lain, bahawa wanita merupakan
barangan yang boleh dirasai oleh sesiapa sahaja
sehingga kehormatan mereka tidak dapat
dipertahankan, malah dicabuli di mana-mana. Hal
ini nampak daripadanya adanya hukum-hukum,
seperti kewajipan menutup aurat, berjilbab dan tidak
bertabarruj.

Kedua:  Hukum asal wanita wajib
dipisahkan dengan lelaki. Mereka tidak boleh
bertemu kecuali kerana adanya keperluan yang
dibenarkan oleh syara’ seperti menunaikan haji dan
jual beli (muamalah). Hal ini dapat dilihat dari adanya
hukum-hukum seperti larangan berkhalwat antara
lelaki dan wanita, perbezaan hukum antara
kehidupan am dan khas dan sebagainya.

Ketiga:  Wanita diberi  hak yang sama
dengan lelaki, serta mempunyai kewajipan yang
sama, kecuali yang dikhususkan kepada lelaki  atau
dikhususkan kepada wanita berdasarkan dalil
syara’. Wanita dan lelaki, sama-sama dibenarkan
melakukan urusniaga, pertanian, mendirikan kilang
serta melakukan aqad dan muamalah yang lain. Ia
juga dapat memiliki pelbagai jenis pemilikan. Juga
dibenarkan untuk mengembangkan harta dan
membelanjakannya serta mengurus semua
urusannya sendiri. Wanita juga dibenarkan untuk
diangkat menjadi pegawai negara, serta dipilih
menjadi  anggota majlis ummat ataupun memenuhi
haknya untuk memilih dan membai’at khalifah. Akan
tetapi, wanita tidak boleh menjadi al hakim (Khalifah,
wakil dan pembantu khalifah, wali, ketua Qadi dan
amil) atau memangku tugas-tugas yang berkenaan
dengan pemerintahan seperti menjadi qadi
mazalim.

Keempat:  Wanita yang hidup dalam
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