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PENDAHULUAN

Penangkapan terduga teroris di sepanjang 2020 cenderung berkurang jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan adanya penangkapan
sebanyak 228 terduga teroris di masa pandemi. Jika dibandingkan dengan total penangkapan di dua
tahun sebelumnya, angka tersebut jauh berkurang. Tahun 2018 dan 2019, penangkapan teroris
hampir menyentuh angka 400 orang per tahun.
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Data kepolisian juga menyatakan bahwa dari sebanyak 228 penangkapan tersebut, setidaknya 64%
masih dalam proses penyidikan dan 31% sedang menjalani proses persidangan. Kemudian 1%
lainnya telah selesai menjalani sidang pada akhir Desember lalu dan 4% telah memasuki masa
tahanan menjadi narapidana.
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Meskipun telah berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya, tapi angka penangkapan yang
berjumlah ratusan itu menunjukkan bahwa aktivitas terorisme masih ada. Kelompok-kelompok yang
selama ini dituding sebagai pelaku aksi teror juga masih saja bergerak. Berbekal rangkuman
kejadian-kejadian atau temuan-temuan di tahun 2020, Ruangobrol berupaya untuk bisa menjelaskan
dinamika tersebut dan memberikan rekomendasi untuk hal-hal yang perlu dilakukan. 

Secara umum, dengan melihat trend di tahun 2020, Ruangobrol akan menyajikan laporan ini menjadi
4 bagian. Bagian pertama adalah tentang para pelaku yang memiliki struktur. Seperti halnya Jamaah
Islamiyah (JI) yang sudah matang secara organisasi maupun pergerakannya. Bagian kedua adalah
para pelaku yang cenderung tidak terstruktur. Dalam hal ini, Jamaah Anshorud Daulah (JAD) dan
Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menjadi contohnya. Keduanya memang memiliki organisasi, akan
tetapi pergerakan anggotanya jauh lebih cair dan cenderung tidak berada dalam satu komando yang
terikat. Pada bagian ini juga akan dibahas tentang para pendukung ISIS yang jauh lebih luas. Bagian
ketiga adalah tentang tantangan-tantangan di tahun 2021 maupun tahun-tahun mendatang.
Kemudian terakhir, pada bagian keempat akan diulas tentang rekomendasi atau solusi-solusi yang
memungkinkan untuk dijalankan.

Seorang napiter kembali ke rumah setelah menjalani masa tahanan
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BAGIAN I

KELOMPOK
TERSTRUKTUR
Jamaah Islamiyah (JI)

Densus 88 mendapatkan pencapaian besar di
penghujung tahun 2020. Pasalnya, pasukan anti
terror ini berhasil menangkap dua gembong
teroris, yaitu Zulkarnaen yang menjadi DPO (daftar
pencarian orang) selama 18 tahun dan Taufik
Bulaga alias Upik Lawanga. Penangkapan ini tidak
hanya mengakhiri kucing-kucingan selama belasan
tahun dari pentolan JI itu, tetapi juga membuka
kembali tabir Jamaah Islamiyah (JI) yang dalam
beberapa tahun terakhir tertutupi oleh kiprah
Jamaah Anshorud Daulah (JAD). 

Zulkarnaen alias Aris Sumarsono alias Daud alias
Zaenal Arifin alias Abdulrahman ditangkap di
Lampung pada 10 Desember 2020 lalu.
Penangkapan dilakukan di Gang Kolibri,
Probolinggo Kabupaten Lampung Timur.
Kiprahnya dalam dunia jihadis sudah dimulai sejak
lama. Dugaan keterlibatannya dalam bom gereja di
Malam Natal tahun 2000, lalu Bom Bali 1, dan
serangkaian pengeboman lain hanya sebagian
catatan karir Zulkarnaen yang muncul ke publik.

Pada awalnya, Pria kelahiran Sragen ini bertugas di
divisi pendidikan dan pelatihan. Divisi ini bergerak
bersama divisi lain di JI yaitu Divisi Teritorial, Divisi
Personel, dan Kepala Staf Umum yang
menjalankan divisi kemiliteran atau Asykari.
Perannya dalam gerakan jaringan menjadi semakin
kuat setelah dia diberi tanggung jawab untuk
membentuk tim Khos atau tim khusus guna
mempersiapkan aksi-aksi JI. Tim ini dibentuk
sebagai respon pimpinan awal JI almarhum
Abdullah Sungkar yang melihat JI cenderung
stagnan di rentang tahun 1988 sampai 1994.

JI yang Tidak Pernah Tidur

Pemindahan terduga teroris dari Lampung
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Menyanggupi perintah pembentukan tim khusus itu, Zulkarnaen yang sedang di Afghanistan lalu
pulang dan mengumpulkan asset-aset atau anggota JI yang tepat. Anggota di Jawa Timur dipilih
untuk menangani peledak (baik mencari maupun menyimpan), lalu di Jawa Tengah disipakan para
pelatih yang dapat memanfaatkan peledak dan senjata, dan di Jakarta dipilih sebagai pengembangan
intelejen.

Memiliki pengalaman berperang di Afghanistan, tidak serta merta membuat Zulkarnaen turun
langsung angkat senjata di Indonesia. Dia hanya bertugas mengkordinasikan ‘aset-aset’ JI, terutama
untuk mengorkestrakan pengiriman orang ke Ambon, pelatihan militer, dan juga membantu
masyarakat Muslim memukul balik lawan.  

Meskipun memiliki peran sentral di sisi kemiliteran JI, namun Zulkarnaen mengaku banyak
kecolongan. Beberapa kejadian bom yang dijalankan anggota-anggota muda JI tidak dia ketahui.
Seperti; Bom gereja di malam natal tahun 2000; Bom di kedutaan Filipina; dan Bom di Atrium Senen,
Jakarta pada tahun 2001. Pada Bom Bali pertama, Zulkarnaen masih ikut dalam proses perencanaan
dan pengkordinasian. Hingga kemudian mereka terbentur masalah pendanaan, dan pria berambut
putih ini sudah tidak bertemu lagi dengan tim Bom Bali 1.

Menurut Imran Baihaqi alias Abu Tholut, Zulkarnaen adalah kakak angkatannya di pelatihan militer
yang dilakukan di Afganistan pada tahun 1984. Berselang hanya satu tingkat saja, Zulkarnaen masih
termasuk dalam angkatan pertama. Terkait posisinya sebagai pimpinan Asykari (sayap militer JI), Abu
Tholut mengungkapkan bahwa posisi itu dipegang Zulkarnaen pada awal-awal pembentukan JI, dan
bukan pada saat ini [1].

Pamor Zulkarnaen di kalangan JI ini juga diakui oleh seorang mantan narapidana teroris (napiter)
dari kelompok JI lainnya. Dalam wawancara singkatnya, mantan napiter itu mengakui bahwa
Zulkarnaen menempati posisi tinggi dalam organisasi. Namanya sering terdengar dimana-mana.
Terutama ketika membicarakan tentang strategi militer. Namun, pria 57 tahun itu cukup sulit ditemui
oleh sembarang orang [2].

Menakar kiprah Zulkarnen di atas, wajar jika Jamaah Islamiyah disebut sebagai sebuah organisasi
yang matang. Dalam konteks struktur saja, organisasi ini selalu memiliki cara untuk mencari
pemimpin baru. Selayaknya makhluk mitologi, Hydra, yang akan menumbuhkan kepalanya lagi ketika
terpenggal. Senioritas dan pengalaman di medan perang menjadi salah satu faktor dalam pemilihan
pemimpin.

Mereka yang pernah berangkat ke Afganistan menempati kasta tertinggi yang kemudian disusul oleh
para alumni Moro/Filipina. Setiap kali pimpinannya tertangkap atau dianggap berpindah haluan,
Jamaah Islamiyah akan merujuk pada orang-orang dengan afiliasi di dua medan perang itu. Terakhir,
dengan berbagai dinamika penangkapan, Para Wijayanto sebagai lulusan senior dari Moro didapuk
menduduki posisi ini. 

[1] Wawancara Eka Setiawan dengan Abu Tholut di Kudus, Sabtu 19 Desember 2020
[2] Wawancara Rizka Nurul dengan mantan narapidana terorisme pada Desember 2020 via Whatsapp
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Namun, pada tahun 2019, pria paruh baya tersebut juga ditangkap oleh Densus 88.
Besarnya gelombang penangkapan kelompok JI sejak tertangkapnya Para Wijayanto di tahun 2019
telah menunjukkan bahwa organisasi ini tidak pernah tidur. Bahkan kelompok-kelompok
sempalannya (di luar struktur) juga tetap bergeliat. Berhasil tertangkapnya Upik Lawanga dan
Zulkarnaen adalah proses panjangan pengembangan kasus yang dilakukan aparat. Proses tersebut
bahkan memunculkan indikasi adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

Untuk sampai pada Zulkarnaen, Polisi lebih dulu menangkap seorang guru Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) swasta di Tasikmalaya pada 11 Mei 2020. Penangkapan pria berinisial MR (45) ini
berlanjut pada penangkapan MT (38) dan DN (41) di kota yang sama.
 
Rangkaian ini mengungkap fakta bahwa kelompok Jamaah Islamiyah, yang kemungkinan tidak terikat
pada organisasi utama, sedang berupaya aktif kembali. Tanpa menggunakan bendera organisasi,
mereka sedang mempersiapkan pelatihan-pelatihan militer (I’dad) di wilayah Tasikmalaya dan
merekrut anggota baru. Nama program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Adira Cakrawala kembali
mencuat. Program ini sempat menjadi rujukan pelatihan JI di Tasikmalaya, Jawa Barat, di tahun 2012.
Fungsinya untuk melatih kader JI dengan berbagai kemampuan bela diri, pengenalan senjata,
pengenalan bahan peledak, dan kemampuan militer lain.
 
Pada pengembangan selanjutnya, Adira Cakrawala menjadi benang merah penangkapan anggota
kelompok JI di tahun 2020. Arif Effendi alias Bagya yang ditangkap oleh Densus 88 di Malang pada 7
Agustus 2020 juga masih memiliki hubungan dengan pelatihan militer di Tasikmalaya itu. Warga
Surabaya ini diketahui memiliki posisi sebagai Koordinator Program Seleksi kader Jamaah Islamiyah
untuk dikirim ke Suriah. Pengiriman itu ditujukan sebagai pelatihan militer di wilayah konflik bersama
kelompok Jabhah Nusrah.
 
Fakta tentang pengiriman anggota JI untuk bergabung dengan Jabhah Nusrah ini menggiring pada
sederet penangkapan di Jawa Tengah. SH (38), S alias R (43) dan RK (24) ditangkap oleh Densus 88 di
Jepara pada 30 September 2020. Dari penangkapan ini terungkap bahwa RK pernah berangkat ke
Suriah dengan jaringan JI dan bergabung dengan Jabhah Nusrah selama hampir dua tahun.
Kemudian pada tanggal yang sama SC alias M ditangkap di Boyolali. SC ternyata juga pernah
bergabung dengan Jabhah Nusrah dan kembali ke Indonesia pada April 2013. Saat sudah berada di
Indonesia, SC sempat bertemu dengan petinggi JI untuk membahas pelatihan terhadap kader JI
seperti yang pernah dilakukan dengan program Adira Cakrawala.

Pada 4 Oktober 2020, lagi-lagi alumni program pelatihan Adira Cakrawala kembali ditangkap. Kali ini
adalah Muhammad Nasir dan Muhammad Tsabat Abdullah. Bersama mereka, turut ditangkap dua
nama lain yaitu Soleh Habibi dan Irfan Gunawan. Penangkapan ini kemudian disusul dengan
tertangkapnya 4 orang anggota JI di Lampung yang mengungkap soal pendanaan dengan kotak amal
dan keberadaan Upik Lawanga serta Zulkarnaen. 

Saling keterkaitan dalam rangkaian penangkapan diatas menunjukan bahwa secara organisasi
Jamaah Islamiyah selalu penuh pertimbangan dan melihat pentingnya regenerasi. Secara umum, JI
pada masa Para Wijayanto (pimpinan JI yang ditangkap pada 2019 silam di Bekasi) mengadopsi pola
gerakan Jihad Tamkin. Pola ini membutuhkan waktu yang panjang guna mempersiapkan wilayah dan
juga kekuatan. Wilayah dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik melalui
kegiatan dakwah, pendidikan, dan penggalangan dana. Sedangkan kekuatan dimaksudkan untuk
dapat menyiapkan orang-orang dengan keahlian militer. Sampai tujuannya tercapai, JI tidak akan
berhenti bergerak.
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Pada tahun 2020, polisi berhasil membongkar salah satu sumber pendanaan kelompok JI. Yaitu
pendanaan melalui kotak amal yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Hal Ini merupakan
pukulan telak yang dapat mengacaukan jalannya roda organisasi JI. 

Sumber dari kepolisian menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan tersangka Fitria Sanjaya alias
Acil dari Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA) terdapat hampeir sebanyak 20.000 kotak amal yang
disebarkan oleh JI. Beberapa diantaranya tersebar di berbagai mini market. Seperti halnya pada
penyitaan kotak amal di beberapa mini market di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, 13 November
2020. 

Rincian jumlah kotak amal tersebut adalah sebagai berikut:

- Sumatera Utara 4.000 kotak, 
- Lampung 6.000 kotak, 
- Jakarta 48 kotak, 
- Semarang 300 kotak,
- Pati 200 kotak, 
- Temanggung 200 kotak, 
- Solo 2.000 kotak, 
- Magetan 2.000 kotak, 
- Surabaya 800 kotak, 
- Ambon 20 kotak, 
- Malang 2.500 kotak.

Jaringan Kotak Amal JI

Sumber yang sama menjelaskan bahwa jika kotak amal itu menggunakan kotak kaca rangka
aluminium maka penyebarannya meliputi wilayah Jakarta, Lampung, Malang, Surabaya, Temanggung,
Yogyakarta dan Semarang. Sementara jika menggunakan kotak kaca dengan rangka kayu maka
penyebarannya untuk wilayah Solo, Sumatera Utara, Pati, Magetan dan Ambon.

Kotak amal yang diamankan pihak kepolisian. Kotak amal ini memiliki kaitan dengan jaringan JI
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Secara umum, akan sulit membedakan kotak amal yang digunakan oleh JI dengan kotak amal yang
lain. Kotak-kotak amal yang dikelola organisasi yang berafiliasi dengan JI juga melampirkan nama
yayasan sekaligus kontak personal pengurus yayasan, melampirkan nomor SK Kemenkumham, SK
Basnaz hingga SK Kemenag, kemudian di dekat kotak dilampirkan majalah yang menggambarkan
program yayasan.  Kotak amal mayoritas ditempatkan di warung-warung makan konvensional, sebab
tidak perlu izin khusus. Pengelola kotak amal hanya meminta izin dari pemilik warung saja. Tidak
adanya ciri spesifik yang menonjol ini adalah untuk mengurangi kecurigaan masyarakat. 

Agar legalitas kotak amal tetap terjaga, proses berikut ini yang JI lakukan. Jumlah keseluruhan dana
yang didapatkan akan dipotong terlebih dahulu untuk alokasi jamaah. Jumlah potongan tentu saja
dibuat proporsional agar tidak muncul kecurigaan. Selebihnya, dana yang sudah dipotong tersebut
baru dilaporkan ke auditor keuangan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di setiap semesternya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan ikut berkontribusi pada
kegiatan sosial, Jamaah Islamiyah memiliki dua tipe yayasan. Pertama, Yayasan Pengumpul Infaq
Umum atau yayasan yang mengelola kotak amal. Yayasan ini tentu saja terdaftar di Kemenkumham
sebagai legalitas dan mendapatkan izin dari Baznas. Izin ini dperlukan untuk secara legal dapat
mengumpulkan infaq secara umum. Yayasan ini juga terdaftar di Kementerian Agama dan
mendapatkan audit setiap tahunnya. Contoh; Yayasan ABA dan FKAM.  

Kedua, Yayasan Pengumpul Infaq Khusus atau pengumpulan secara langsung. Tipe ini
memungkinkan pengumpulan dana pada acara tertentu, seperti misalnya tabligh akbar. Yayasan ini
hanya memerlukan SK Kemenkumham sebagai legalitas untuk bisa beroperasi. Dalam melakukan
kegiatan, yayasan tidak perlu mendapatkan izin dari Baznas dan Kemenag karena pengumpulan
dana tidak dilakukan secara regular. 
  
Pengumpulan dana pada tipe kedua, biasanya digunakan untuk memberikan bantuan ke Suriah dan
Palestina. Dana tersebut dikumpulkan dengan membuat tabligh akbar yang menghadirkan tokoh-
tokoh dari Suriah atau Palestina. Metode ini biasanya kurang transparan, sebab cenderung ada
perbedaan antara jumlah dana yang didapat dengan yang dilaporkan kepada publik. Tidak ada
auditor yang dapat memantau hal ini. 

“Organisasi teroris khususnya JI saat ini mulai berusaha terjun ke masyarakat, sebab makin sulit
mengumpulkan dana jika hanya lewat infaq anggota. Untuk Jamaah Islamiyah, pemilihan anggota
yang bertugas untuk terjun ke masyarakat ada syaratnya. Seperti namanya masih bersih dari
keterangan BAP anggota yang sudah ditangkap atau biasanya sudah vakum cukup lama. JI belum
pernah menggunakan yayasan palsu,” ungkap sumber dari Mabes Polri kepada Ruangobrol.  

Soal pola pendanaan JI ini, sumber ruangobrol.id di lapangan menyebut, tiap tahun terkumpul infaq
dari berbagai sumber dan metode hingga sekitar Rp. 1 miliar. “Jawa Tengah itu tiap tahunnya sekitar
Rp200juta, Lampung Rp700juta. Itu juga ada potongan dari penghasilan anggota,” kata sumber
tersebut.
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BAGIAN I I

KELOMPOK
TIDAK
TERSTRUKTUR
Jamaah Anshorud
Daulah (JAD) dan
Mujahidin Indonesia
Timur

Tahun 2020, dalam konteks radikalisme dan
terorisme, masih menjadi tahun bagi organisasi
yang memiliki afiliasi dengan ISIS yaitu Jamaah
Ansorud Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia
Timur (MIT). Pada semester pertama di tahun
2020, sebagian besar penangkapan oleh Densus
88 banyak dilakukan pada anggota JAD dan MIT.
Bahkan, pada konferensi pers (22/12/2020),
Kapolri, Jendral Idham Aziz mengungkapkan bahwa
pada 2020 operasi Tinombala berhasil menangkap
4 orang anggota MIT dan membuat 2 orang
lainnya menyerahkan diri. 

Masih bergeliatnya JAD di tahun 2020 juga dapat
dilihat dari reaksi orang-orang yang akan
ditangkap. Perlawanan yang ditunjukan pada saat
penangkapan menyiratkan bahwa kelompok ini
masih keras dan aktif. Beberapa perlawanan yang
dilakukan ini justru berujung pada hilangnya
nyawa pelaku.

Wahyu Firmansyah alias Ibnu Thayyi mengawali
daftar anggota JAD yang harus meregang nyawa
dalam upayanya melawan petugas. Pria ini
ditembak aparat pada 6 Februari 2020 di
Pekanbaru, Riau. Dia harus tewas diterjang peluru
karena sempat melemparkan bom pipa kepada
anggota Densus 88 saat proses penangkapan.

Perlawanan JAD

Aman Abdurahman dalam salah satu persidangannya



PAGE |  09

Kemudian pada proses penangkapan di satu rumah di di Dukuh Ngepung RT06/RW02, Desa Subah,
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Mochtar Maulana harus meregang nyawa.
Penangkapan yang dilakukan pada Rabu 25 Maret 2020 pukul 15.30 WIB itu diwarnai dengan
perlawanan Mochtar. Pria yang berusia setengah abad itu tewas setelah menyerang anggota Densus
88 dengan senjata tajam. 

Pelaku lain yang tewas adalah Karyono Widodo alias Sujak, warga asli Madiun. Pria berusia 47 tahun
ini masih dalam masa pembebasan bersyarat ketika menyerang Wakapolres Karanganyar, Kompol
Busroni, di pos pendakian Gunung Lawu Karanganyar pada Minggu 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.00
WIB. Karyono meninggal dalam perawatan setelah polisi menembak kakinya sebanyak tiga kali.
Upaya penyerangan pria yang pernah mendekam di Lapas Way Kanan, Lampung ini menambah
deretan residivisme narapidana teroris. 

Kasus penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar ini juga menyeret seorang perempuan
berinisial I. Perempuan berusia 47 tahun ini sehari-hari berprofesi sebagai terapis pengobatan
herbal. Dia ditangkap di rumahnya di Jalan Purwosari Perbalan IIE RT1/RW5 Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Rabu 24 Juni 2020 sekira pukul 07.45 WIB. I diduga
sebagai salah satu otak di balik serangan kepada Wakapolres Karanganyar yang dilakukan Karyono
Widodo. Informasi yang beredar, mereka menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk
berkordinasi. 

Selanjutnya, pada kasus yang lain, polisi terpaksa menembak Ihsan Abdullah alias Abudllah Jhons
saat hendak dibekuk di Jalan Lurik, Dukuh Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, pada Jumat 10 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB. Tembakan dilakukan setelah Ihsan
melawan petugas dengan sebilah pisau. Meskipun sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Semarang
dan dirujuk ke RSUP Dr. Kariadi Semarang, namun sehari kemudian Ihsan menghembuskan nafas
terakhirnya.

Aman Abdurahman dihadang wartawan ketika menuju ruang persidangan
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Sementara itu, di Poso, Sulawesi Tengah, sebanyak 4 anggota MIT tewas setelah baku tembak
dengan aparat. Pada 3 Maret 2020, Satuan Tugas (satgas) Tinombala melakukan pengejaran
terhadap Romsi alias Basyir. Mendapati Romsi dan rekannya Aditya alias Idad alias Kuasa membawa
senapan M-16, aparat tidak bisa menghindar dari baku tembak. Akhirnya kedua anggota MIT itu
tewas. 

Berbulan-bulan setelahnya, yaitu pada 17 November 2020, dua anggota MIT, W alias AAM alias Bojes
dan AA alias Aziz kembali tewas di tangan aparat. Kematian rekannya ini yang kemudian mendorong
terjadinya pembalasan dendam oleh MIT dalam bentuk pembantaian warga Desa Lemba Tonga,
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 27 November 2020. 

Melihat beberapa kasus di atas, dapat dikatakan bahwa anggota-anggota jaringan JAD maupun MIT
cenderung tidak memiliki hirarki birokratis organisasi dalam melakukan serangan. Ide-ide serangan
muncul dari bawah dan bukan bagian dari strategi besar organisasi. Gerakan-gerekan mereka
cenderung tidak terstruktur. Hal ini memang sudah sangat umum pada pendukung ISIS. Sebab,
fatwa yang diberikan adalah melakukan serangan-serangan mandiri dengan segala alat dan
kemampuan yang ada. 

Michael Weiss dan Hasan Hasan dalam bukunya ISIS the Inside Story mengungkapkan bahwa ISIS
menjadi cenderung egaliter terhadap para pendukungnya. Setiap aksi tak perlu harus melapor atau
diketahui oleh pemimpin tertinggi, dalam hal ini khalifah mereka. Apapun aksi yang tersebar di
berbagai jaringan pendukung mereka, maka akan diklaim sebagai bagian dari ISIS. Hal ini jugalah
yang dianut oleh organisasi pendukungnya di Indonesia, yang menyebabkanya pergerakannya
cenderung tidak terstruktur. 

MIT Sebagai Ruang Teror Baru
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Sepanjang tahun 2020 Ruangobrol mencatat setidaknya terjadi 16 aksi terorisme. Data ini
dikumpulkan dari berbagai sumber, dan sebagian besar sumber menunjuk MIT sebagai pelaku aksi
teror di masa-masa pandemi.
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Berdasarkan data di atas, terlihat adanya hubungan erat antara wilayah paska konflik dan suburnya
gerakan teror di wilayah tersebut. Keberadaan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) seperti menciptakan
ruang khusus pada eksistensi terorisme. Berbagai kesepakatan damai pasca konflik Poso tidak
memberikan pengaruh pada keberadaan MIT. Kelompok ini justru berusaha untuk terus
melanggengkan suasana konflik lewat rangkaian serangan, pembunuhan, perampokan dan lain-lain,
seperti yang diungkapkan dalam table di atas. 
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Eksistensi MIT ini telah mengundang banyak pelaku teror baru ke Poso dari berbagai wilayah. Pada
tahun 2020, Polisi berhasil menangkap 32 orang terkait dengan MIT. Diduga orang-orang yang
berasal dari Jakarta, Sumatera, dan wilayah lainnya itu hendak bergabung dengan MIT. Pesonanya
juga menarik perhatian kelompok-kelompok di Filipina Selatan untuk memberikan bantuan. Seperti
yang dilansir Kompas.com pada 3 Desember 2020, bantuan tersebut berupa persenjataan. 

Sebagai sebuah ruang baru, MIT merupakan magnet jihad. Ketika banyak kelompok lain vakum, MIT
justru membuka ruang bagi siapa saja yang ingin bergabung. Tak terkecuali bagi Jaka Ramadhan.
Saat ini, pemuda tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai anggota MIT.

Jaka sebelumnya adalah seorang deportan. Anak muda asal banten tersebut pernah berada di Turki
selama 3 bulan lalu di deportasi pada tahun 2017 akhir. Selama proses rehabilitasi di RPTC (Rumah
Perlindungan Trauma Center), ia dianggap tidak terlalu kooperatif. Bahkan ketika pulang, ia masih
dianggap keras dan mengkafirkan orang yang tidak sepaham.

Dia tinggal bersama ibunya setelah proses rehabilitasi selesai. Paman Jaka beberapa kali membantu
Jaka untuk keluar dari pemahaman radikal tersebut. Sayangnya, pendampingan dari negara dan
pengaruh dari Pamannya tidak mengubahnya sama sekali. Pada 2019 tersiar kabar bahwa Jaka pergi
ke Poso bersama Darwin Gobel. Sejak saat itu tidak ada informasi lebih lanjut mengenai Jaka.

Beberapa waktu sebelumnya, pesona MIT juga sempat mengundang minat orang-orang dari luar
negeri. Sempat tercatat sebanyak 6 orang Etnis Uighur China bergabung dengan MIT. Dari jumlah
tersebtu, dua di antaranya sudah tewas tertembak. Sementara empat orang lainnya berhasil
ditangkap dan diseret ke pengadilan. Berdasarkan dokumen persidangan, awal mula datangnya
pejuang asing tersebut karena melihat video propaganda yang dibuat MIT yang dikirimkan ke Abu
Jandal.

Dalam setiap propagandanya, MIT memang selalu membuat video yang ‘memancing’. Selain
mengatakan korban pembataian Sigi sebagai mata-mata, kelompok ini nyaris selalu bisa mengambil
celah. Pada kasus tewasnya Muis dan Darwin, kelompok ini menggunakan narasi pembunuhan oleh
aparat. Banyak warga kemudian hadir dalam pemakamanan keduanya dan tak ragu mengibarkan
bendera ISIS.

Meski demikian, pemerintah dari pusat hingga daerah perlu hadir di Poso, bukan hanya aparat. Hal
ini untuk mendorong dukungan warga terhadap persatuan dan kedamaian di Poso dan tak mudah
terjerat kembali dalam kelompok terorisme. Karena bagaimanapun masa lalu Poso mungkin tak bisa
dihapus seluruhnya bagi sebagian orang.
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Cakupannya yang mendunia, membuat ISIS mudah menyebarkan pandangannya melalui media
sosial ke segala penjuru. Pengaruh itupun sampai kepada buruh-buruh migran Indonesia yang
sedang bekerja di luar negeri. Dari Indonesia, pengaruh ini banyak dimanfaatkan oleh para
pendukung JAD. Mirisnya, pada tahun 2020, masih saja ada buruh migran yang terjebak.
 
Seorang perempuan berinisial L, kelahiran Kendal 10 Oktober 1989, ditangkap polisi karena dugaan
keterlibatan dengan jaringan teroris. L adalah janda satu anak, mantan buruh migran Indonesia
(BMI) yang pulang ke Indonesia Agustus 2020 lalu. Densus 88 mengendus aktivitasnya mentransfer
sejumlah uang ke salah satu tersangka terorisme di Kalimantan Barat yang diduga terafiliasi dengan
JAD. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme. 

Densus 88 menangkap L pada Kamis 12 November 2020 di rumahnya di Desa Sendang Kulon,
Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Kondisi ini tentunya membuat kaget keluarga besarnya.
Sebab, L akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang pemuda warga Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal pada 26 November 2020. Acara pernikahan yang tinggal beberapa hari lagi itu
harus batal. 

Penangkapan L menambah daftar panjang perempuan pekerja migran yang terlibat terorisme. L,
seperti juga buruh migran lain dengan kasus yang serupa, terjebak dalam kelompok teroris melalui
media sosial.

Sebelumnya, Turmini (31) dan Retno Hernayani pada September 2019 ditangkap pemerintah
Singapura karena dugaan keterlibatan dengan kelompok terorisme. Februari 2020, pengadilan
Singapura menjatuhkan hukuman bagi keduanya. Turmini dihukum 3 tahun 9 bulan karena
mentransfer dana sekitar 12 juta rupiah kepada Edi Siswanto yang dikenalnya dari media sosial.
Sedangkan Retno dipidana 1,5 tahun karena mengirimkan uang 1,3 juta kepada tunangannya, Fikri
Zulfikar. Baik Fikri maupun Edi merupakan pendukung JAD.

Edi mengimingi surga bagi Turmini jika mau menyumbang bagi ISIS. Turmini mengenal ISIS sejak
2018 dan ikut dalam percakapan telegram. Sedangkan Retno bermaksud menuju Suriah dan hidup
dibawah naungan ISIS.

Jebakan Pendukung JAD pada Buruh Migran Indonesia

Buruh migran Indonesia di Hongkong sedang menikmati liburannya
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Perempuan yang terlibat dalam kasus-kasus terorisme tidak secara eksklusif terjadi pada buruh
migran saja. Pada konteks ISIS atau jaringan pendukungnya di Indonesia, JAD, perempuan memang
memiliki peran yang signfikan. Hal inilah yang membedakannya dengan jaringan Jamaah Islamiyah
yang menempatkan perempuan pada unsur pendukung dan tidak dilibatkan dalam aksi teror. 

Peran signifikan ini ditunjukan dari munculnya pelaku-pelaku aksi teror dari kalangan perempuan.
Selain itu, dalam konteks yang lain, peran ini juga dapat dilihat dari keberanian perempuan untuk
mengambil keputusan sendiri. Hal ini terjadi pada beberapa perempuan yang melakukan hijrah ke
Suriah. Tidak jarang mereka bahkan mengajak anggota keluarganya yang lain.

Berdasarkan laporan IPAC pada September 2020, setidaknya ada 11 perempuan yang masih
menjalani proses hukuman di Lembaga Permasyarakatan. Dari angkat tersebut, sebanyak 7 orang
sudah menjadi narapidana dan 4 orang lainnya masih dalam proses persidangan [3].

Sederet kasus yang menjukkan peran aktif perempuan di tahun 2020 dimulai dengan penangkapan
perempuan berinisial I. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perempuan berusia
47 tahun itu ditangkap karena diduga menjadi otak dibalik penusukan Wakapolres Karanganyar.
 
Tak lama berselang, L alias Ummu Syifa ditangkap di Poso, Sulawesi Tengah pada Juli 2020. Ia
ditangkap karena dianggap menyembunyikan informasi terkait MIT. Istri kedua Ali Kalora tersebut
baru berumur 28 tahun.

Selain IS dan Ummu Syifa, terdapat Nana Isirani alias Rezky Fantasya Rullie alias Renzy Fantasya
Rullie alias Cici. Perempuan ini terlibat dalam rencana aksi teror di Filipina. Cici ditangkap saat
tengah hamil 5 bulan. Pemerintah Filipina menyebut Cici sebagai WNI yang berencana melakukan
aksi bom bunuh diri di Kota Zamboanga. Aksi itu ditujukan sebagai balas dendam atas kematian
suaminya, Andi Baso. Pada saat penangkapan, Cici tidak sendiri. Bersamanya, dua perempuan lain
yaitu Inda Nhur dan Fatima Sandra Jimlani Jama.

Keterlibatan Perempuan dan Anak

[3] “Extrimist Women Behind Bars in Indonesia”, IPAC (No 68), 21 September 2020, diakses dari
http://file.understandingconflict.org/file/2020/09/EXTREMIST_WOMEN_BEHIND_BARS_IN_INDONESIA.pdf
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Kemudian, pada Agustus 2020, dua orang janda dari Kelompok Abu Sayyaf meledakan diri. Aksi teror
itu menewaskan 15 orang dan melukai 75 orang. Adalah Nanah dan Inda Nay yang diidentifikasi
sebagai pelaku. Pemerintah Filipina menyebut dua pelaku tersebut berkewarganegaran Indonesia.
 
Adanya nama-nama perempuan Indonesia dalam perencanaan maupun pelaksanaan aksi teror
menunjukkan bahwa ISIS atau organisasi pendukunya tidak menganggap perempuan sebagai
figuran. Kesadaran Cici untuk membalaskan dendam suaminya adalah bentuk nyata dari peran
penting itu. Keputusan Nanah dan Inda Nay untuk meledakan diri juga menjadi bukti yang lain [4].

Kemudian dalam konteks pelibatan anak, orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada
tahun 2020 ini, Ruangobrol mengamati pola hubungan antara anak dan orang tua di kalangan
pendukung ISIS atau JAD dari sisi pendidikan. 
Bagi kelompok pendukung ISIS atau JAD, mereka sangat menghindari menyekolahkan anaknya ke
Sekolah Umum. Mereka lebih memilih mencari pesantren yang ideologinya sejalan atau mirip
dengan mereka. Sebelum pesantren Ibnu Masud di Bogor dibubarkan, anak-anak ini banyak
disekolahkan di pesantren tersebut. Namun, pasca pembubaran para orang tua menyekolahkan
anak-anak mereka di rumah-rumah Quran yang tersebar di beberapa tempat. Seperti misalnya
Rumah Quran IA yang berada di kawasan Cilengsi, Bogor. 

Selain itu, ada juga Rumah Quran AH yang berlokasi di sekitaran Bekasi. Rumah Quran yang baru
dirintis ini bangunannya saat ini sudah hampir jadi. Rencananya para santri Rumah Quran ini berasal
dari putra putri para ikhwan yang taklim bersama dengan sang Ustad dan dari anak yatim yang
orang tuanya sudah meninggal di Suriah.[5]

Bagi kalangan kelompok radikal, anak-anak adalah kunci dari berhasil tidaknya aktivitas jihad pada
masa mendatang. Menurut mereka salah satu kegagalan jihad sekarang ini disebabkan Aktivis jihad
pernah menyenyam pendidikan yang menganut demokrasi. Para ikhwan Aktivis jihad itu sempat
belajar pendidikan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan mengikuti upacara
bendera. Karena itu, sebagai investasi masa depan, anak-anak harus sudah mendapatkan
pendidikan yang ‘sesuai’ dari sejak kecil.
 

[4] “Setelah Melahirkan, Istri Terduga Teroris Asal Indonesia Berniat Meledakkan Diri di Filipina”, Kompas.com, 13 Oktober 2020, diakses dari
https://www.kompas.com/global/read/2020/10/13/162803870/setelah-melahirkan-istri-terduga-teroris-asal-indonesia-berniat?page=all
[5] Data detail terkait Rumah Quran ini dapat diakses dengan menghubungi Ruangobrol
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BAGIAN I I I

TANTANGAN KE
DEPAN

Pada 15 April 2020, dua orang anggota MIT
melakukan penyerangan aparat yang sedang
berjaga di Bank Syariah Mandiri, Kabupaten Poso.
Penyerangan ini dilakukan oleh Muis Fahron alias
Abdullah dan seorang residivis terorisme anak,
Darwin Gobel alias Ali. Baku tembak yang terjadai
beberapa saat setelah penyerangan menewaskan
Darwin dan Muis.

Darwin tercatat sebagai mantan narapidana
terorisme anak yang bebas pada 2019. Ia
ditangkap kepolisian di usia 17 tahun karena
terlibat dalam rencana serangan terhadap Markas
Gegana Brimob Poso dan Toli-toli. Belum genap
setahun ia bebas, Darwin bergabung dengan MIT
di Gunung Biru.

Selain Darwin, Imran alias Imron alias Abu Ahmad
alias Genda alias Legenda Alias Imran bin
Muhammad Ali menjadi mantan narapidana
teroris yang bergabung dengan MIT. Imran
ditangkap pada 12 Januari 2015. Dia terlibat dalam
MIT sejak kelompok itu dipimpin Santoso [6].
Tanpa pembebasan bersyarat, Imran bebas pada
18 Januari 2019 dan kembali ke Poso.

Saat bebas, Imran menekuni peran lamanya
menjadi kurir MIT setelah bebas. Ali Kalora
menugaskannya untuk membawa jerigen yang
berisi korek dan satu buah dus bahan logistik
untuk keperluan kelompok MIT.  Hanya 11 bulan ia
menghirup udara bebas dan kembali ditangkap
pada 26 Desember 2019. Pengadilan kemudian
memberikan vonis pada 8 September 2020
dengan hukuman 3,5 tahun penjara [7].

Residivisme di Kasus Terorisme

[6] Berdasarkan Putusan Nomor  1218/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Brt tanggal 17 November 2015
[7] Berdasarkan putusan_1137_pid.sus_2020_pn_jkt.utr_20210112.pdf

Suasana persidangan Aman Abdurahman
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Masih dalam lingkaran MIT, residivis lain di tahun 2020 adalah Sutomo Bin Sudarso alias Ustad
Yasin. Ustad Yasin kembali ditangkap pada 1 September 2020 lalu. Ini ketiga kalinya Ustadz Yasin
harus merasakan hotel prodeo.  Ustadz Yasin pertama kali ditangkap pada 2007 atas tindak pidana
terorisme. Saat itu ia sedang mengelola Yayasan Ulil Albab. Dua tahun kemudian ia bebas atas
pembebasan bersyarat. Ia kembali ditangkap pada 3 November 2012 terkait pelatihan militer
terorisme dan dianggap menyembunyikan informasi terkait Santoso [8].

Posisi Ustad Yasin sebagai mantan Amir JAT Poso ini memang bukan lagi rahasia. Ia bahkan
mendirikan Pesantren Darul Ansor yang menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan
diduga berafiliasi dengan ISIS dan MIT. Masyarakat Poso sendiri yang tidak menjadi bagian dari MIT
biasanya memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya di tempat tersebut.
 
Sejumlah kasus lain menunjukkan bahwa mantan narapidana terorisme di Poso memang sangat
rentan menjadi residivis. IPAC mencatat ada 25 kasus residivisme teroris yang terlibat MIT. Dari 25
kasus tersebut, mayoritas tertangkap pada tahun pertama hingga tahun kedua setelah bebas dan 21
diantaranya merupakan residivis dari Poso.

Temuan lain dalam konteks residivisme ini adalah Koswara alias Ibnu Abdillah alias Abu Abdillah alias
Abu Kembar alias Jack. Dia menjadi salah satu hybrid case di tahun 2020. Hybrid yang dimaksud disini
adalah adanya narapidana umum yang kemudian menjadi narapidana teroris. Koswara pertama kali
terlibat dalam dunia kriminal saat kedapatan menjadi kurir narkoba pada tahun 2006 lalu. Selama di
Lapas Cipinang, Koswara berguru kepada para petinggi JI seperti Ustad Abu Tolut, Ustad Adung
Zakaria dan Ustad Napiter lainnya. 

Lepas dari penjara, Koswara sempat berkunjung ke Nusa Kambangan menemui petinggi jihadis
lainnya. Puncaknya, ia berbaiat pada tahun 2014 kepada Abu bakar Al Baghdady.

Koswara kemudian beralih menjadi kurir 36 orang yang hendak hijrah ke Suriah, salah satunya
Daeng Stanzah yang dideportasi. Karena kasus ini, ia harus merasakan dinginnya penjara pada 2015
dan menerima vonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Februari 2016.
Setelah menerima berbagai remisi, pria kelahiran 15 Juli 1987 ini bebas pada Mei 2019.

Dua kali merasakan hotel prodeo, Koswara justru mendapat banyak undangan pengajian. Namun ia
justru lebih memiliki untuk melakukan idad dengan kelompoknya. Mereka mengadakan latihan di
goa Ciwadon, Jonggol Kabupaten Bogor pada 17-18 Agustus 2019. Kelompok Koswara juga pernah
I’dad di Curug Cilalay di Jonggol serta Kepulauan Seribu Jakarta. Koswara kembali diringkus Densus
88 pada 12 Agustus 2020 bersama 14 orang ikhwan lainnya, di berbagai tempat yang berbeda.

[8] Berdasarkan putusan putusan_487_pid.sus_2013_pn.jkt.tim_20210112.pdf atas nama Joko Santoso alias Santoso alias Santo
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Seperti yang telah banyak dikupas di banyak diskusi bahwa gerakan pendukung ISIS sangat erat
dengan media sosial. Mengamati gerakan ISIS sejak deklarasinya di tahun 2014, media sosial
memang menjadi alat utama kelompok ini tumbuh.
 
Media sosial membantu mereka membuat perubahan besar bagi operasi terorisme di dunia. Seperti
halnya pada kondisi pandemic Covid-19. Pusat berita ISIS, An-Naba, justru memanfaatkan situasi dan
menyerukan serangan. “Saat negara-negara sibuk menghadapi pandemi, mari kita serang ramai-
ramai”, begitulah isi dari seruan itu yang kemudian disebarluaskan lewat media sosial. Fatwa global
ini ternyata sampai di kelompok teror di Indonesia seperti MIT (Mujahidin Indonesia Timur).

Seolah mendapat restu, MIT telah melancarkan beragam serangan di tahun 2020. Serangan tersebut
kemudian menjadi bagian dari propaganda dan disebarkan ke publik. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang sepaham. Tidak bisa dipungkiri, jumlah
anggota MIT sudah semakin sedikit.
 
Pada November 2020 lalu misalnya, setelah membantai satu keluarga, Ali Kalora merilis sebuah
video. Dalam video tersebut ia menyebutkan bahwa keluarga tersebut adalah mata-mata Tinombala.
Satgas Tinombala membantah hal ini karena memang korban adalah warga biasa. Pada video yang
sama, Ali Kalora juga meminta dukungan kepada umat muslim Poso. Dia berusaha mengobarkan
dendam dari kembali konflik sectarian yang pernah terjadi di wilayah tersebut. 

Media sosial dan pendukung ISIS di Indonesia memang memiliki kaitan yang erat. Meskipun
demikian, pada tahun 2020, geliat mereka di dunia maya tidak lagi segencar sebelumnya. Hal ini
terjadi karena Facebook melakukan banned besar-besaran pada akun-akun mencurigakan di tahun
2018. Sebagai ruang yang efektif untuk berbagai informasi, pemblokiran yang dilakukan Facebook
tidak membuat mereka berhenti. Para pendukung ISIS banyak yang kemudian beralih ke Telegram.
Mereka yang menggunakan Facebook akan diarahkan ke Telegram jika diskusi berlanjut.
 
Proses radikalisasi pendukung ISIS melalui media sosial dapat diamati dari kasus Burhanuddin alias
Udin alias Abu Barra. Remaja 18 tahun itu ditangkap pada Minggu 9 Agustus 2020 di wilayah
RT01/RW03 Ngemplak Kidul Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Jawa Tengah sekitar pukul 07.04 WIB. 

Informasi yang dihimpun dari sumber kepolisian, sebelumnya, Abu Barra pernah tergabung di
sebuah ormas dan diberhentikan pada Oktober 2018. Karena sebuah masalah perkelahian dia
akhirnya harus berurusan dengan kepolisian. Mengaku mendapatkan penganiayaan dari polisi untuk
kasus perkelahian itu, dia mencoba melapor ke internal kepolisian (Propam).  Tetapi Abu Barra
merasa tidak ada tindak lanjut yang memuaskan. Kondisi ini yang kemudian membuatnya benci pada
kepolisian. 

Proses transformasi Abu Barra kemudian berlanjut di media sosial. Melalui akunnya dia
menunjukkan dukungan terhadap JAD yang berafiliasi pada ISIS. Berawal dari Facebook dan
berlanjut pada berbagai platform media sosial lainnya, Abu Barra semakin dalam terjebak kelompok
itu. Hingga, dia sempat merencanakan ‘amaliyah’ dengan mengancam seorang mantan polisi yang
juga mantan napiter.

Media Sosial
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Dari sisi yang lain, berkaitan dengan media sosial, Ruangobrol mencatat adanya penggunaan media
sosial yang lebih intensif pada perempuan. Hal ini ditunjukan dengan adanya sebuah akun
perempuan yang secara aktif melakukan diskusi live tentang pemahaman aqidah ISIS. Diskusi ini
diikuti ratusan orang secara online. Fenomena lain adalah semakin bertambahnya pengungsi WNI di
Suriah yang mengaktifkan kembali akun-akun mereka di facebook sejak September 2020. Mereka
memang sudah tidak lagi secara gamblang menunjukkan dukungan pada ISIS. Namun, isi dari media
sosial mereka masih membahas pada kutipan ayat atau hadis yang menyerempet pada ideologi ISIS.
Hal ini diduga dilakukan untuk tetap mencari dukungan atau sekedar melepas rasa jenuh di kamp
pengungsian.



Tak berselang lama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfudz MD
mengatakan bahwa pemerintah belum berencana melakukan repatriasi. Namun, akan
mempertimbangkan untuk melakukan assessment dan pemulangan bagi anak yatim piatu di bawah
10 tahun.
 
Mahfud MD sendiri mengumumkan akan segera melakukan koordinasi terkait repatriasi paling
lambat 3 bulan. Artinya, bulan Mei 2020 akan ada keputusan. Tim Assesment rencananya akan
diterbangkan ke Suriah. Namun, rencana tersebut harus ditunda karena pandemic semakin meluas.
Banyak simpang siur mengenai repatriasi ISIS di masyarakat. Setidaknya ada dua isu yang terangkat
di media sosial tahun ini mengenai isu pemulangan yaitu status kewarganegaraan dan potensi
ancaman.

Masih dalam kebimbangan memutuskan nasib WNI di Suriah tersebut, Pengungsi Suriah berinisial
AM sempat memberikan kabar pada tim Ruangobrol, bahwa pada awal Desember 2020, mereka
didatangi oleh sejumlah orang dari Indonesia untuk melakukan assessment tentang pengungsi
Suriah. Sembari mengambil data, orang-orang tersebut membagian buku untuk anak SD dan
majalah Gatra.
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Isu pemulangan WNI Simpatisan ISIS kembali meningkat pasca pernyataan mantan Menteri Agama,
Fahru Razi pada Februari 2020. Dalam sebuah acara, ia mengatakan bahwa pemerintah berencana
memulangkan 600 simpatisan ISIS dari Suriah. Pernyataan ini pun melahirkan polemik di
masyarakat.

Repatriasi Warga Negara Indonesia di Suriah

Diskusi yang digelar Ruangobrol dan Tempo Institute membahas peluang kepulangan simpatisan ISIS
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Pemulangan WNI di Suriah ini memang bukan perkara mudah. Pemerintah Indonesia harus
memperhatikan enam hal penting berikut ini. 

Pertama, proses assessment secara detail. Hal ini bertujuan agar apa yang terjadi pada kasus-kasus
deportan tidak lagi terjadi setelah proses repatriasi. Proses ini wajib dilakukan sebelum mereka
sampai di perbatasan Indonesia.
 
Kedua, pemerintah perlu menyiapkan skema atau proses hukum dan rehabilitasi secara serius.
Proses ini sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek keamanan saja. Akan tetapi mempertimbangkan
aspek-aspek lain seperti isu sosial, isu ekonomi, isu anak, isu pendidikan dan soal adanya
pendampingan.

Ketiga, pemerintah perlu mengukur tingkat politik identitas di Indonesia. Peningkatan tensi politik
identitas akan sangat mempengaruhi proses disengagement dan rehabilitasi mantan-mantan
simpatisan atau anggota kelompok ekstrimis.
 
Keempat, banyak dari WNI simpatisan ISIS telah kehilangan mata pencaharian dan harta benda.
Negara perlu memberikan program ekonomi untuk menunjukkan bahwa negara hadir untuk mereka.
Perasaan diterima akan cenderung memudahkan orang-orang ini melepaskan cara pandang
radikalnya.
 
Kelima, penanganan teroris dan jaringannya belum selesai hingga saat ini. Melakukan pemulangan
terutama bagi mereka yang masih radikal justru membuat masalah baru bagi negara. Oleh karena
itu, system atau strategi yang tepat perlu dibuat untuk proses reintegrasi dan rehabilitasinya.

Keenam, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait pemulangan dan proses reintegrasi dari
simpatisan ISIS ini. Sebaiknya, sebelum proses pemulangan terjadi, masyarakat sudah memahami
situasinya dan mampu melakukan mitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi ini
penting untuk diciptakan karena pada akhirnya mereka yang pulang ini akan kembali ke masyarakat.
 
Untuk bisa mengakomodasi keenam hal di atas, pemerintah tidak harus bekerja sendiri. Kolaborasi
dengan Civil Society akan sangat membantu proses pemulangan dan reintegrasi mereka.

Buku yang diperoleh pengungsi WNI di Suriah
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Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPT, ada 639 warga negara Indonesia di Suriah dan Irak.
Kemudian, 111 WNI tewas di Suriah dan Irak, 97 WNI kembali sebagai returnee, 555 telah
dideportasi ke Indonesia serta 178 diidentifikasi berencana pergi ke Suriah [9].

Sementara Indonesia masih belum memiliki keputusan yang buat, beberapa negara sudah
menjalankan proses pemulangan. Berikut daftar negara-negara tersebut:

22 Juni 2020 : Perancis memulangkan 10 anak dari Suriah.[10]
 
16 September 2020 : Inggris menyatakan telah memulangkan sejumlah anak dari Camp di Suriah.
Belum ada informasi tentang jumlah anak yang dipulangkan.[11] 

1 Oktober 2020 : Amerika Serikat memulangkan 27 simpatisan ISIS dari Suriah dari camp, 10
diantaranya dari penjara Suriah.[12] 

6 Oktober 2020 : Seorang anak 5 tahun bernama Amira direpatriasi ke Canada oleh pamannya dari
Camp Al Hol [13]. Amira ditemukan oleh pamannya melalui video yang beredar di media sosial
setelah Barghouz runtuh.

9 Desember 2020 : Spanyol memulangkan 82 simpatisan ISIS.[14] 

10 Desember 2020 : Uzbekistan memulangkan 98 simpatisan ISIS.[15] 

10 Desember 2020 : Tajikistan siap memulangkan simpatisan ISIS sekitar 200 orang.[16] 

15 Desember 2020 : Jerman memulangkan 8 orang dengan 3 dewasa dan 5 anak-anak dari camp Al
Roj, Suriah.[17] 

15 Desember 2020 : Finlandia memulangkan 15 orang simpatisan ISIS dari Camp Al Roj dan Al Hol,
Suriah.[18] 

[9] Didik Novi Rahmanto, “Indonesian Foreign Fighter Terrorist, Fighters, History, Progress and Challenges”, paparan pada Seminar di Sekolah
Kajian Stratejik dan Global, UI pada 10 Juli 2019.
[10] 2019.https://www.nytimes.com/2020/06/22/world/europe/france-isis-children-repatriated.html
[11] https://www.theguardian.com/world/2020/sep/16/uk-repatriates-child-orphaned-in-syria-after-isis-collapse
[12] https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-has-repatriated-27-americans-syria-and-iraq-including-ten-charged-terrorism
[13] https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/canada-amira-syria-orphan-repatriated/2020/10/05/bafe08ea-0723-11eb-859b-
f9c27abe638d_story.html
[14] https://newsday.co.tt/2020/12/09/82-women-children-at-isis-refugee-camps-want-travel-documents-to-return-home/
[15] https://www.reuters.com/article/uzbekistan-syria-repatriation-int-idUSKBN28I1LX
[16] https://www.rferl.org/a/tajikistan-prepares-to-repatriate-is-families-from-camps-in-syria/30994273.html
[17] Informasi dari pengungsi Suriah ke tim ruangobrol.id
[18] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/al-hol-repatriation-women-children-germany-finland-syria-is.html
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BAGIAN IV

REKOMENDASI

Pada tahun 2020 lalu dilanjutkan di 2021, ada
ratusan narapidana teroris (napiter) akan
dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Dengan
rontoknya ISIS di Suriah, ratusan Warga Negara
Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan
ISIS dan sekarang berada di kamp pengungsian
juga diperkirakan akan kembali. Kondisi ini akan
menjadi ‘bom waktu’ jika tidak ditangani dengan
baik.

Ruangobrol percaya bahwa penyelesaian masalah
radikalisme dan terorisme tidak bisa selesai hanya
dengan pendekatan keamanan saja. Sinergi
bidang-bidang lain seperti sosial, ekonomi,
maupun psikologi penting untuk dilakukan. Selain
itu, elemen masyarakat juga harus menjadi unsur
penting dalam pencegahan radikalisme dan
terorisme. Terutama dalam konteks integrasi
sosial. Sebab, pada akhirnya, baik itu narapidana
terorisme (napiter), deportan (orang yang hendak
berangkat ke ISIS namun dideportasi), ataupun
returnee (orang yang pernah berada di wilayah
ISIS), akan kembali ke masyarakat. 

Berdasarkan pengalaman dalam penanganan
mantan napiter dan returnee, penolakan dari
masyarakat justru akan membuat mereka kembali
ke jaringan lama dan kembali dalam tindakan
terorisme (residivisme). Laporan ini sudah
mencatat terjadinya residivisme ini. 

Pelibatan Masyarakat pada
Integrasi Sosial Napiter,
Deportan, dan Returnee

Arif Budi Setyawan dalam salah satu trainingnya kepada RT/RW
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Oleh karena itu, peningkatapan kapasitas masyarakat dari sisi pengetahuan dan kemampuan sangat
diperlukan. Mereka akan ditambah pengetahuannya dan dilatih kemampuanya untuk dapat
memahami aspek-aspek radikalisme dan terorisme, baik dari sisi ideologi, motivasi, perekrutan,
dinamika gendernya dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya mereka dapat memahami situasi yang
terjadi dan dapat menciptakan ekosistem positif untuk integrasi sosial dan melakukan mitigasi jika
ada masalah. 

Pada konteks memberikan peningkatan kapasitas masyarakat ini, Ruangobrol telah bergerak di Jawa
Tengah dan Jawa Timur untuk melatih pemimpin masyarakat di tingkat terkecil. Yaitu Lurah, Ketua
RW, Ketua RT dan istri-istri mereka serta komponen masyarakat yang lain. Kegiatan ini dilakukan di 3
lokasi di Jawa Tengah dan 3 lokasi di Jawa Timur. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan adanya napiter
yang akan kembali di daerah itu. 

Selain itu, dua wilayah, Jawa Tengah dan Jawa Timur, punya sejarah panjang terkait radikalisme dan
terorisme, hingga saat ini. Selain banyaknya petinggi JI berasal dan menetap di kedua wilayah ini,
kelompok-kelompok baru yang merupakan sempalan dari JI pun aktif mencari pendukungnya di sini.

Kegiatan pelatihan RT/RW di Klaten, Jawa Tengah

Penjemputan napiter yang bebas dari Nusakambangan, sebagai bagian dari pelatihan RT/RW
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Pada tahun 2020, Jawa Tengah masih menyimpan pekerjaan rumah yang besar terkait narapidana
teroris (Napiter). Baik dalam proses reintegrasinya, maupun pembinaan napiter yang berada di
dalam penjara. Institusi keamanan lokal mencatat bahwa saat ini masih ada 230 napiter yang
tersebar di 6 Lembaga Pemasyarakat (Lapas) di Jawa Tengah. Kemudian tersebar di berbagai wilayah
di Jawa Tengah termasuk Solo Raya, Semarang, Kendal, Klaten, Tegal, Karanganyar, dan lain-lain
sebanyak tidak kurang dari 170 mantan napiter [19]. Saat ini mereka dengan berbagai macam
dinamikanya, berusaha untuk kembali ke masyarakat atau yang lebih mengkhawatirkan adalah
adanya keinginan dari mereka kembali aktif di jaringan kekerasaan karena tidak diterima di
masyarakat atau ditokohkan oleh kelompok lamanya. 

Sementara itu, secara sejarah, Jawa Timur telah menjadi pusat perhatian beragam pihak yang
tertarik dengan isu radikalisme dan terorisme. Tidak hanya soal hubungannya dengan kasus Bom
Bali I, tetapi juga beberapa temuan-temuan baru lainnya. Deklarasi ISIS di tahun 2014 ternyata
banyak disambut oleh warga Jawa Timur. Abu Jandal dan beberapa orang dari Malang adalah kloter
awal mobilisasi orang Indonesia ke Suriah. Menyusul kemudian orang-orang dari Bangil,
Tulungagung, Blitar, Surabaya, dan beberapa wilayah lain. 

Jawa Timur kembali menjadi pusat perhatian ketika pada tahun 2018, satu keluarga bergerak
meledakkan diri di beberapa Gereja di Kota Surabaya. Disusul keluarga lain yang meledakkan diri di
pintu gerbang Mapolrestabes Surabaya.

Rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut membuat Jawa Timur juga memiliki potensi masalah pada isu
raadikalisme dan terorisme. Dalam dinamika yang cenderung berbeda, permasalah di Jawa Timur
sama peliknya dengan di Jawa Tengah. Terutama pada napiter-napiter bebas yang belum
menyatakan NKRI. Para mantan napiter ini belum banyak yang tersentuh oleh aparat.

[19] Data detail terkait mantan napiter dapat diakses dengan menghubungi Ruangobrol

Kegiatan pelatihan RT/RW di Probolinggo, Jawa Timur
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Selama bekerja di dua wilayah tersebut, Ruangobrol mencatat beberapa temuan menarik yang bisa
menjadi alasan bahwa pelibatan masyarakat seperti ini penting dilakukan. Pertama, sebagian besar
masyarakat yang dilatih merasa bahwa pengetahuan dan kemampuan yang diberikan dapat
memudahkan mereka membuka komunikasi dengan mantan napiter yang akan kembali ataupun
keluarganya. Selama ini, mereka ingin memulai berkomunikasi, akan tetapi diselimuti rasa takut atau
tidak tahu harus melakukan apa. 

Kedua, interaksi yang digagas oleh masyarakat kepada keluarga napiter justru mendorong
keterbukaan keluarga. Sebelumnya, mereka enggan untuk terbuka pada masyarakat dan cenderung
mengeksklusifkan diri.
 
Ketiga, berbekal pengetahuan dan kemampuan yang diberikan, inisiatif dari kaum perempuan untuk
bergerak justru muncul. Melalui PKK atau kelompok perempuan lain, mereka mencoba mengajak
keluarga napiter untuk bisa memiliki aktivitas ekonomi. Selain itu, mereka juga cenderung dapat
mengubah cara pandang dari keluarga itu.

Sebagai rangkaian pelatihan RT/RW, Arif Budi Setyawan yang seorang mantan napiter sedang berbagi pengalamannya

Seorang mantan napiter bertemu kembali dengan keluarganya setelah bebas
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TENTANG
RUANGOBROL

Ruangobrol adalah sebuah media komunitas
yang berupaya untuk memberikan narasi
alternatif dalam isu radikalisme dan
terorisme. Menggunakan Credible Voice atau
orang-orang yang pernah berada dalam
lingkaran radikalisme dan terorisme,
Ruangobrol mencoba memberikan gambaran
yang lebih jelas untuk memahami isu ini.
Sehingga tidak muncul salah kaprah di
masyarakat. Salah satu produk dari Credible
Voice ini adalah sebuah buku berjudul
Internetistan: Jihad Zaman Now.
 
Melalui media sosial dan Chat Facility di
website-nya, Ruangobrol ingin selalu
terhubung dengan pembacanya. Hal ini
dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan
arus informasi yang positif pada masyarakat.
Selain itu, media yang muncul di tahun 2018
ini selalu menggunakan kombinasi antara
pendekatan online dan offline. Hingga
laporan ini ditulis, Ruangobrol telah bekerja
sama dengan berbagai pihak untuk secara
langsung di masyarakat melakukan
pencegahan terhadap radikalisme dan
terorisme.
 
Ruangobrol bersama komunitas lokal di
Sulawesi Tengah dan Jawa Timur telah
berupaya untuk mencegah orang-orang
untuk masuk lebih dalam ke jaringan
berbahaya. Kemudian bersama-sama dengan
pemimpin di tingkat masyarakat paling kecil
(Lurah, Ketua RT, dan Ketua RW) Ruangobrol
sedang berupaya menciptakan ekosistem
positif untuk reintgrasi mantan narapidana
teroris, deportan, maupun returnee di Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, Ruangobrol bersama dengan tim
audio visual telah memproduksi beberapa film
yang digunakan sebagai sarana kampanye
pencegahan radikalisme dan terorisme. Film-
film tersebut diantaranya adalah 'PENGANTIN'
yang menceritakan tentang buruh migran yang
terjebak narasi ISIS dan 'Seeking the Imam'
yang mengikuti seorang gadis muda memulai
hidup barunya setelah lolos dari cengkeraman
ISIS di Suriah. 

Ruangobrol dapat dihubungi di:
 
Denpasar Residence, Tower Ubud, Unit 18A BE,
Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan

Nomor telepon: 087781542330

Chat Facility pada ujung kanan bawah laman
www.ruangobrol.id


