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BAB V
PEMERINTAHAN TALIBAN DI AFGHANISTAN

A. Mengokohkan Legitimasi

1. Penerapan Hukum Islam di Afghanistan

Ada satu aspek dari Taliban yang sangat dibenci Barat, terutama

Amerika Serikat: Taliban akan membangun Afghanistan dengan Syari’at

Islam.1 Kementrian Amar Ma’ruf Nahiy Mungkar atau Kementrian Pengajak

Kebaikan dan Pencegah Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut

Ministry for Promotion of Virtue and Prevention of Vice menjadi ciri khas

mendasar diterapkannya syari’at Islam atau hukum Islam di Afghanistan.

Kementrian Amar Ma’ruf Nahiy Mungkar ini akan mengontrol penerapan

hukum Islam dalam masyarakat Afghanistan. Dalam bahasa yang biasa,

kementrian ini akan menugaskan satuan-satuan keamanan semacam polisi

yang bekerja untuk memastikan berjalannya syari’at Islam dalam masyarakat

Afghan.

Dengan hadirnya komponen-komponen penerapan hukum Islam ini,

Taliban bisa menegakkan aturan-aturan sosial dan menambatkan kebijakan

1 Lihat Ehtasham Anwar Mahar, “Realitas Taliban”, dalam Ahmad Dumyathi
Bashori (ed.), Osama bin Laden Melawan Amerika, Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm. 78.
Lihat bendera Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dan lambang formal gerakan
Taliban pada lampiran 13, hlm. 223.
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atau pandangan-pandangan politiknya dengan berbasis Islam. Jika

memandang sekilas tentang kebijakan dan penerapan aturan ini, orang akan

berpendapat bahwa aturan-aturan yang diterapkan Taliban secara revolutif ini

sangatlah ketat dan mengganti-rombak aturan tradisional masyarakat Afghan.

Dalam sebuah negara yang berada di dalam fragmentasi suku dan sekte, kalau

juga disebut sebagai firqah atau kelompok-kelompok agama, Taliban

mempunyai tugas penting untuk mempersatukan fragmentasi tersebut di

bawah naungan kekuasaan Islam yang diterapkan Taliban. Seiring dengan itu,

Amerika Serikat juga dapat menggugat Taliban dengan mengatasnamakan

Hak Asasi Manusia yang mengandung nilai-nilai Barat karena menggugat

penerapan Hukum Islam yang disebut Barat sangatlah ketat.

Sebagian rakyat Afghanistan memang merasakan ketegasan terhadap

penerapan hukum Islam oleh Taliban. Kesemuanya, sebab dan dampak

penerapan hukum Islam tersebut merupakan program besar keamanan yang

digalakan Taliban. Pada masa transisi kekuasaan tersebut wajar apabila rakyat

merasakan semacam “kekagetan budaya” yang begitu kontras, terutama kaum

wanita. Intrepetasi hukum Islam terhadap pemakaian penutup tubuh wanita

rupanya mengharuskan wanita untuk menutup seluruh tubuh mereka dengan

pakaian yang disebut burqa, yaitu pakaian longgar yang menutupi seluruh



129

tubuh dan wajah.2 Taliban memang benar-benar serius melakukan

pembangunan hukum dan identitas melalui program-program kenegaraan

tersebut.3

Beberapa aturan yang diterapkan Taliban meliputi; 1) radio yang

hanya boleh digunakan untuk mendengarkan berita dan pengajian. Musik

dilarang, kecuali musik bernuansa Islam (nasyid); 2) bioskop, TV, video dan

komputer dilarang sementara, karena mempermudah mengakses pornografi

dan tayangan-tayangan yang mengganggu ibadah; 3) foto hanya

diperkenankan untuk identitas dan pas foto; 4) pelaku mencuri dipotong

tangannya, sesuai dengan aturan Islam yang berlaku; 5) ibadah shalat diatur

dengan tegas. Bagi yang tidak melaksanakannya diterapkan denda. Shalat

lima waktu harus dilakukan secara berjamaah dan tepat waktu. Jika pada

waktu Shalat Jum’at ada toko yang masih tetap buka, maka pemiliknya dapat

dikenakan hukuman penjara 10 hari.

Hal ini sesuai dengan hukum wajibnya ibadah sholat dalam Islam; 6)

menghindari pemujaan patung dan kultus individu, maka seluruh ruangan

2 Untuk melihat gambaran kontra-ideologi antara masyarakat Muslim dengan entitas
pemerintah “bukan Islam”, atau sebaliknya, lihat Dale F. Eickelman dan James Piscatori,
“Muslim Politics”, a.b., Endi Haryono dan Rahmi Yunita, Politik Muslim: Wacana
Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998,
hlm. 3. Gambaran tersebut juga memastikan antara hubungan pemerintahan Islam, semacam
Taliban, dengan masyarakat—dalam penggunaan simbol-simbol keIslaman.

3 Musthafa Abd. Rahman, Afganistan di Tengah Arus Perubahan: Laporan dari
Lapangan, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 4.
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tidak boleh memajang gambar atau foto; 7) wanita tidak boleh memakai

busana yang menonjolkan auratnya. Aurat wanita adalah mulai dari kaki

hingga rambut. Karena itu wanita diwajibkan memakai burqa (pakaian karung

untuk wanita yang menutupi seluruh tubuh). Penjahit pria dilarang menjahit

pakaian wanita atau mengambil ukuran badan wanita untuk keperluan

pembuatan pakaianannya. Juga dilarang menyimpan majalah mode atau

majalah wanita; 8) wanita yang berpergian harus disertai dengan anggota

keluarganya. Pengemudi angkutan umum dilarang memberi tumpangan

kepada wanita; 9) wanita dilarang bekerja di luar rumah, kecuali bidang

pelayanan kesehatan. Mereka dilarang bekerja di instansi-instansi pemerintah

maupun lembaga internasioanl. Di rumah sakit, wanita dipisahkan dari rekan

pria mereka.

Namun wanita tetap diperkenankan untuk bertenun, membordir dan

pekerjaan-pekerjaan tangan lainnya; 10) pendidikan untuk wanita dilarang

untuk sementara, hingga ada sekolah terpisah dapat didirikan.

Penyelenggaraan pendidikan formal bagi wanita tanpa izin bisa dikenai

hukuman. Pria diwajibkan mengikuti pendidikan sekolah dasar hingga selesai;

11) musik dan tarian dilarang, kecuali musik Islami; 12)  permainan yang

tidak ada manfaatnya dilarang (seperti bermain layangan) dan dianggap

menghambat pendidikan; 13) Memelihara burung dilarang; 14) (apalagi) judi

(dilarang). Bagi yang melanggarnya dikenakan hukuman 1 bulan penjara; 15)
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Narkoba dilarang. Barangsiapa yang ditemukan menggunakan candu atau

sejenisnya akan dipenjara. Merokok dilarang; 16) Dilarang mencukur jenggot.

Tukang cukur dilarang memberi potongan rambut “gaya Amerika”; 17)

tempat pemandian umum ditutup; 18) Aktifitas meminjamkan uang dengan

tujuan mendapatkan bunga (riba’) atau memberi keuntungan dalam aktifitas

perdagangan valuta dilarang; 19) Suatu bantuan kemanusiaan harus diberikan

tanpa syarat apapun. Bantuan kepada janda dan perempuan miskin hanya

boleh disampaikan melalui keluarga dekat mereka yang masih memiliki

hubungan darah. 4

Bagaimanapun, masalah ini merupakan jalan untuk memastikan

legitimasi bagi Taliban. Program keamanan memang terlaksana, jika

dibandingkan dngan masa sebelumnya, khususnya di Kabul, ketika sejak

tahun 1992 Kabul selalu dihujani roket yang dihamburkan oleh Hikmatyar

untuk berusaha mencongkel legitimasi Rabbani. Namun keduanya-pun kandas

juga dengan nihilnya kepercayaan rakyat Afghan terhadap mereka. Taliban

yang berhasil mengusir mereka dari Kabul membuat keadaan lebih tenang.

Selama periode lima tahun rakyat Afghan bisa kembali melaksanakan

penghidupan mereka, terlepas dari suara-suara miring tentang ketatnya aturan

yang diterapkan Taliban. Pada masa transisi tersebut, Taliban memang

4 Lihat Iwan Hadibroto dkk, Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs.
Taliban, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 87.



132

berusaha merebut sebesar-besarnya legitimasi, dengan tembok besar berbagai

permasalahan ekonomi dan masalah-masalah sisa reruntuhan politik

sebelumnya yang menghadang.

Usaha-usaha dan penerapan hukum Islam oleh Taliban ini menjadi

bahan pandangan Barat untuk menilai Taliban. Nilai-nilai Barat memang

terbentur dengan idealitas dan realitas yang sedang digerakkan Taliban.

Masalah ini menjadi kunci pokok untuk memahami dinamika politik Taliban

di Afghanistan. Bagaimanapun, hegemoni dan intervensi politik Barat dan

Amerika Serikat tetap melekat di tanah Afghan. Artinya, Barat akan

menghadapi suatu tantangan yang memungkinkannya menguatkan koalisi

dengan negara-negara yang setuju dengan politik demokrasi-liberal-nya, kalau

tidak dikatakan sekuler. Dilihat dari segi geografis-pun, Afghanistan dikepung

oleh negara-negara yang secara ideologis mengesampingkan penerapan

hukum Islam.

Penerapan hukum Islam bagi Taliban telah membentuk suatu identitas

bagi Afghanistan. Maka gerakan Taliban sedari awal memang melancarkan

manifestasi-manifestasi tradisionalitas dengan semangat Islam yang tetap

utama. Jika gerakan ini memang membalik peta politik, sosial dan

kebudayaan Afghanistan, maka tak pelak Taliban merupakan gerakan revolusi

Islam yang ditenteng oleh para pemuda madrasah, yang dibesarkan pada

masa-perang di madrasah-madrasah di selatan Afghanistan dan perbatasan
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Afghanistan-Pakistan, serta memiliki otoritas tradisi penuh terhadap warisan

ilmu Islam di Afghanistan. Hal ini dapat dimengerti mengingat revolusi yang

dilancarkan Mujahidin (yang berperang melawan Uni Soviet) tetap dikatakan

gagal karena belum terisi oleh agenda-agenda pembangunan.

Dengan identitas itu, yang sebenarnya telah digerakan sejak gerakan

perlawanan Islam dilahirkan dari rahim konflik-perang melawan Uni Soviet,

Taliban secara otomatis telah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi sel-

sel baru kebangkitan Islam modern. Afghanistan telah menjadi universitas,

sekaligus laboratorium jihad bagi pemuda-pemuda yang terbakar

semangatnya oleh Islam. Sejak Mujahidin Arab dan Mujahidin lokal Afghan

bersatu dalam perintisan dan pembangunan infrastruktur-infrastruktur militer

di Afghanistan, Afghanistan telah menjadi “tujuan wisata”, kalau juga bisa

dikatakan sebagai “rumah masa depan”, bagi generasi jihad Islam

internasional di seluruh permukaan bumi.

Nelangsa bagi Barat dan kawan-kawannya. Dengan bendera Hak

Asasi Manusia, Barat mungkin bisa menyalahkan Taliban. Mungkin ini alasan

bagi Barat untuk selalu menempelkan intervensinya ke negara-negara yang

diklasifikasikan Barat sebagai Negara Dunia Ketiga, yang menurut mereka

“masih perlu dibimbing”. Dalam hiruk pikuk kampanye HAM Barat tersebut,

sebuah pertanyaan berhamburan: apakah Taliban tidak boleh memaknai suatu

identitas bangsanya dengan kemandirian yang mereka dapatkan dari Islam?
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Standard nilai-nilai Barat dan Islam memang sepasang kutub yang takkan bisa

dipertemukan.5

2. Ekspansi Kontrol Taliban di Wilayah Utara Afghanistan

Sembari menimbang-nimbang konfrontasi Barat beserta nilai-

nilainya, Taliban memerlukan kendali penuh atas Afghanistan. Sebuah hal

yang perlu dilakukan adalah segera merebut wilayah-wilayah strategis yang

masih bisa dikendalikan oleh aliansi mantan Presiden Rabbani di utara. Ini

bukan perkara mudah. Penaklukkan Kabul hanya memberi legitimasi 80%,

jika presentase ini berbanding lurus dengan wilayah-wilayah yang bisa

dijatuhkan Taliban. Maka untuk meneruskan tambahan kontrol wilayah

Taliban di Afghanistan, Taliban memerlukan provinsi utara, terutama Mazari

Syarif, di samping kebutuhan ini mendesak misi ekspansionisasi Taliban.6

5 “Saya kira sangat jelas kenapa kami menentang Taliban. Karena sikap mereka
terhadap HAM, perlakuan mereka terhadap perempuan dan anak-anak serta sangat minimnya
perhatian mereka pada nasib manusia secara umum…. Ini lebih mengingatkan kita pada masa
lalu ketimbang masa depan.” Madeleine Albright cetus berkata demikian. Richard
Mackenzie, “Amerika Serikat dan Taliban”, dalam William Maley (ed.), “Fundamentalism
Reborn? Afghanistan and the Taliban”, a.b. Samson Rahman, Taliban dan Multi Konflik di
Afghanistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hlm. 101. Apakah Albright lupa dengan
tindakan AS terhadap Nagasaki dan Hiroshima di Jepang? Apakah dengan alasan perang AS
berhak menghilangkan nyawa orang-orang yang bahkan tidak ikut perang melawannya pada
perang sekutu? Apa sebutan bagi peristiwa yang menghancurkan manusia beserta
kehidupannya, apakah tindakan AS tersebut juga akan disebut “lebih mengingatkan kita
kepada masa lalu ketimbang masa depan”? Itu hanya salah satu dari sekian banyak
pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Barat dan Amerika Serikat.

6 William Maley, “Menginterpretasi Taliban”, dalam William Maley (ed.),
“Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban”, a.b. Samson Rahman, Taliban dan
Multi Konflik di Afghanistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm 26.
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Ini adalah sebuah perseteruan kepentingan, kalau tidak dikatakan

“politik”, yang “melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan

kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang membuat dan

mempertahankan simbol-simbol dan lembaga-lembaga tersebut.” Demikian,

konsep ini berlaku pada tubuh Taliban secara luas beserta anasir-anasir yang

bertentangan dan berafiliasi dengannya.7 Bagi sebuah entitas yang merebut

kekuasaan dengan cara kudeta, Taliban telah menghadirkan sebuah promosi

tentang tatanan dan tantangan sosial-politik alternatif bagi institusi dan

lembaga lama yang bertahan dengan tatanan-tatanannya. Sulit untuk

membedakan tatanan-tatanan tersebut, kalau tidak dilihat dari aspek

penggunaan cara-cara efektif dan efisien yang ada, sebagaimana gerak cepat

milisi yang dilakukan Taliban.

Ini sebuah pertaruhan bagi Taliban. Kendali ini merupakan langkah

penting untuk mengokohkan legitimasi atas kekuasaannya di Afghanistan.

Dengan begitu, segala bentuk aliansi yang bersifat kontra terhadap Taliban

harus segera dicerai-beraikan, terutama pada kondisi transisi politik

Afghanistan. Di samping Burhanuddin Rabbani dan mantan Menteri

Pertahanan-nya, Mas’ud, masih kokoh dengan konsolidasinya, ada satu hal

yang sangat membuat Taliban geram atas aliansi tersebut: Burhanuddin

7 Dale F. Eickelman dan James Piscatori, op.cit., hlm. 5.
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Rabbani memilih menuai dukungan dari partai-partai Syiah (Hizbul Wahdat,

Junbish Islami dan Harakat Islami).8

Kegeraman Taliban sangatlah jelas dipicu oleh doktrin agama Islam

mereka yang bahkan tidak menginginkan hadirnya kekuatan Syiah di

Afghanistan. Taliban, atau bahkan umat Islam secara umum, menganggap

Syiah bukanlah termasuk Islam, dengan menimbang konsep teologis mereka

telah jauh berbeda dengan Muslim Sunni. Kenyataan ini terus mendorong

argumentasi bahwa jika masih banyak umat Muslim yang bersekutu dengan,

dan menganggap Syiah sebagai “saudara se-Islam”, maka terjadilah hal yang

disebut sebagai, “musuh dalam selimut”.

Sejak Burhanuddin Rabbani berusaha mengokohkan kekuatannya di

Kabul, ia memang telah memilih bersekutu dengan partai-partai Syiah untuk

membantunya menangani Hikmatyar. Rabbani sebenarnya telah gagal

membaca peta kekuatan, atau bahkan sejak ia membangun konsep

perjuangannya, dalam hal ini. Jika loyalitas menjadi standar untuk menilai

gaya kebijakan Rabbani, maka Rabbani merupakan seorang yang

berpandangan moderat. Ia lebih menyukai cara-cara praktis untuk menangani

masalah-masalah konfrontasi, di samping ia juga tak mau menyerah terhadap

8 Anwar ul Haq Ahady, “Arab Saudi, Iran dan Konflik di Afghanistan”, dalam
William Maley (ed.) “Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban, a.b. Samson
Rahman, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 136.
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tekanan. Ia lebih memilih menggunakan Syiah untuk menghadapi Hikmatyar,

dan berbalik menarik Hikmatyar untuk melawan arus “Talibanisasi”.9

Tentu saja ini semua adalah masalah-masalah yang prinsipil, kalau

tidak dikatakan doktrinal. Rabbani bukanlah seorang tipe Mujahid yang

teradikalisasi secara ideologis. Salah satu faktor yang ada pada peristiwa

pecahnya Muslim Youth Organization dipicu oleh hal ini. Rabbani pernah

mengusulkan untuk bertindak asosiatif terhadap pemerintahan komunis

beserta segala komponennya. Rabbani lebih memilih menghidari konfrontasi

atau benturan fisik dengan pemerintah. Sikapnya memang sangat hati-hati,

namun tak disertai dengan gagasan frontal yang menyelesaikan perkara-

perkara yang menekan. Awalnya, ia lebih memilih meletakkan senjata dan

menolak gagasan Hikmatyar untuk melawan dengan senjata pada beberapa

tahun sebelum masa-masa perang melawan Uni Soviet dimulai.10

Gagasan Rabbani tentu saja luntur seiring dengan invasi Uni Soviet ke

Afghanistan pada Desember 1979. Sebuah peristiwa yang bagi kelompok

perlawanan merupakan perkara yang perlu dilawan dengan penggunaan

9 Istilah Talibanisasi dipinjam dari ungkapan Ahmed Rashid. Rashid menyebutnya
sebagai: “destabilizing export of Afghan-style of radical Islam. Dalam Ahmed Rashid, “The
Taliban: Exporting Extremism”, Foreign Affairs, November/Desember, 1999, bisa diunduh
di http://www.indianembassy.org/policy/Terrorism/think_tank/talibanextremismfanov99.html

10 Lihat Abdullah Azzam, “Ayyaturrahman fie Jihadil Afghan”, a.b. Salim
Basyarahil, Perang Afghanistan, Jakarta: Gema Insani Press, 1986, hlm. 57 dan David B.
Edwards, “Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad”, Berkeley: University of
California, 2002, hlm. 235.
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militer taktis. Rabbani cukup beruntung memiliki Mas’ud, yang bisa

digunakan Rabbani untuk membentuk sayap militer dalam Jamiat Islam.

Setelah masa perang, konsistensi ideologis Rabbani tetap teguh dengan

pandangan-pandangan moderatnya. Setelah penggulingan Najibullah pada

tahun 1992, pemerintahan Mujahidin memang segera tercium, hal yang juga

mengindikasikan pendirian Negara Islam. Namun seiring pertempuran

dahsyat tak terelakkan antara Hizbi Islam dan Jami’at Islam, ide tersebut

mulai kabur dan terkubur.11

Sampai pada kondisi mengharukan tersebut, faksi-faksi Mujahidin

gagal mengimplementasikan kebijakan Islam secara total. Diterapkannya

pemakaian jilbab dan pelarangan minuman keras memang sebuah hal yang

tampak pada masa pemerintahan Rabbani, juga di wilayah kontrol Hikmatyar,

namun tak seketat yang bisa dilakukan Taliban saat mereka berkuasa setelah

Rabbani. Akhirnya, hingga tahun 1996, Rabbani telah gagal menyajikan

11 As-Suri menduga bahwa perseteruan di kalangan Mujahdin merupakan sebuah
desain yang diciptakan Amerika Serikat melalui Pakistan agar kekuatan Mujahdin lumpuh,
tercerai-berai dan akhirnya gelagat untuk mendirikan pemerintahan Mujahidin yang murni
gagal. Burhanuddin Rabbani-pun tak mampu berbuat banyak ketika ia disodori kekuasaan
yang ia tidak bisa merubahnya secara mendasar. Lihat Abu Mush’ab as-Suri, “Da’wah al-
Muqawwamah al-Islamiyyah al-‘Alamiyyah Bab: Hashaad ash-Shawah al-Islamiyyah wa at-
Tayaar al-Jihadi (1930-2002)”, a.b. Agus Suwandi, Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002):
Sejarah, Eksperimen, dan Evaluasi, Solo: Jazeera, 2004, hlm. 94.
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model Negara Islam12 yang sempat digadang-gadang Mujahidin, begitu pula

dengan Hikmatyar. Ini memang merupakan sebuah ironi.13

Pemikiran politik dan pengalaman pemerintahan Rabbani

merefleksikan kelemahan dalam pandangan Taliban. Selama aliansi Rabbani

tetap bertahan di Afghanistan, pemerintahan Taliban akan terus merasa tidak

nyaman, pun ketika Taliban bergerak untuk membereskan sisa tugasnya ini.

12 Dari paparan Dhiauddin Rais, dalam karyanya berjudul An-Nazhariyatu as-
Siyasatul-Islamiyah (diterjemahkan menjadi Teori Politik Islam), peneliti menyimpulkan
bahwa karakteristik Negara Islam adalah; pertama, Negara Islam tidak terbatas pada lingkup
territorial geografis, yang hidup pada suatu daerah tertentu, dan disatukan oleh ikatan-ikatan
darah, ras, bahasa, dan tradisi yang sama. Negara Islam tidak sama dengan Negara
Demokrasi atau Nasionalisme yang dipenuhi oleh kecenderungan fanatisme kelompok.
Ikatan persaudaraan umat dan rakyat dalam Negara Islam didasarkan oleh ikatan aqidah dan
identitas agama, tidak sama dengan nasionalisme yang menmpatkan kesamaan lingkup
wilayah dan orientasi-orientasi universal sebagai konsepsi ikatan persaudaraan; kedua, apa
yang disebut “keimamahan” dalam Negara Islam berusaha mewujudkan kemaslahatan
konsepsi akhirat dan dunia. Ini berarti terjadi prioritas terhadap adanya hukum yang dipakai,
yaitu hukum yang diambil dari al-Qur’an dan Sunnah (Rasulullah Saw.) saja; ketiga,
kekuasaan umat dan rakyat tidak mutlak, sebagaimana ditunjukkan oleh demokrasi. Rakyat
tidak memiliki wewenang untuk menetapkan hukum, demikian halnya dengan para wakil
rakyat. Karena hak untuk menetapkan dan melegitimasi aturan, hukum, perundang-undangan
hanyalah dimiliki oleh Tuhan yang menciptkan hukum-hukum tersebut, yang berada di dalam
al-Qur’an. Sudah bisa dipastikan, segala prinsip, aturan dan hukum yang qath’i (jelas) dari al-
Qur’an dan Sunnah tetap menjadi legitimate walaupun manusia di seluruh dunia menentang
dan tidak setuju dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an tersebut. Artinya dalam
Negara Islam, hukum tertinggi yang digunakan adalah hukum Islam, bukan suara dan
kehendak rakyat. Lihat M. Dhiauddin Rais, “An-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah”,
a.b.Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.
310. Lihat juga Tijani Abd. Qadir Hamid juga karakteristik Negara Islam berpegang pada
asas tauhid yang ditempatkan paling tinggi. Lihat Tijani Abd. Qadir Hamid, “Ushul-Fikris-
Siyaasi fil-Qur’aanil-Makki”, a.b. Abdul Hayyie al-Kattani, Pemikiran Politik dalam al-
Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 115.

13 Oliver Roy, “Apakah Islamisme Memiliki Masa Depan di Afghanistan?”, dalam
William Maley (ed.), “Fundamentalism Reborn?: Afghaistan and the Taliban”, a.b. Samson
Rahman, Taliban dan Multi Konflik di Afghnaistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999,hlm.
211.
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Bagaimanapun aliansi Rabbani telah membuka pintu masuk bagi keterlibatan

Iran yang Syiah, negara-negara Asia Tengah ex-Soviet, dan bahkan Russia di

utara. “Bahaya Talibanisasi” menjadi sebuah phobia bagi para anti Taliban

tersebut, yang mengancam stabilitas, khususnya bagi negara-negara ex-Soviet

yang baru lahir.14

Russia mengerti betul ancaman ini. Hyman bahkan menjelaskan

tentang keharusan keterlibatan Russia dalam membantu Rabbani yang

terdepak untuk mengatasi Taliban. Ancaman Russia jelas didasari oleh, yang

disebut Hyman sebagai, hantu fanatisme Islam, yang diikuti oleh teori domino

kejatuhan negara-negara Asia Tengah. Bahkan secara umum, pengerahan

kekuatan Russia untuk membantu aliansi Rabbani berupaya untuk

membendung arus pasang Islam yang sedang digerakkan oleh Taliban.15

Mazari Syarif menjadi sebuah “tambang emas” yang sangat

diinginkan oleh Taliban dan musuhnya di utara. Mazari Syarif dipercaya

keduanya akan menjadi sebuah benteng pertahanan yang kokoh di utara

Afghanistan. Jika berhasil menjatuhkan dan merebut provinsi tersebut,

Taliban akan segera merebut kredit poin 10% bagi kontrolnya di Afghanistan.

14 Anthony Hyman, “Russia, Asia Tengah dan Taliban”, dalam William Maley (ed.),
“Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban”, a.b. Samson Rahman, Taliban dan
Multi Konflik di Afghanistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hlm. 115.

15 Ibid., hlm. 116.
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Maka pada Mei 1997, Taliban segera mengerahkan milisinya ke utara.

Pergerakan ini menyebabkan musuh-musuhnya semakin bersiaga.

Sementara itu Iran semakin khawatir dengan minoritas Syiah-nya di

Afghaistan, yang secara bersamaan sedang membantu aliansi Rabbani di

utara. Di sinilah terletak nilai strategis dari geopolitik—atau kalau juga

dikatakan sebagai celah terbentuknya sebuah pola hubungan politik baru—

Afghanistan yang tidak bisa dihindari oleh semua pemimpin atau kelompok

yang berkuasa di Afghanistan termasuk Taliban. Taliban betul-betul

merasakan kepungan strategis itu. Permasalahan ini semakin menuntut

Taliban untuk terus menggenjot energi perang dan menghalau tekanan yang

dimunculkan musush-musuhnya. Ketika pergerakan ke utara dimulai, krisis

tak terhindarkan segera kembali menghampiri Afghanistan, sebuah hal yang

disebut ujian bagi putera-putera madrasah ini.

Hingga tahun 1998, Taliban memang telah berhasil menguasai

Afghanistan. Namun keberhasilan ini justru menambah kompleks suasana.

Perang yang terus terjadi memang berdampak serius terhadap rakyat Afghan,

pun perlu diingat kebijakan yang diterapkan lawan-lawannya terhadap Taliban

hingga konflik strategis dan kepentingan internal ini semakin berkecamuk.
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Pada kompleksitas ini, Barat, yang di wakili oleh Amerika Serikat melihat

sebuah celah untuk kembali meningkatkan nilai strategisnya di Afghanistan.16

Amerika Serikat memang melihat ancaman dalam keterlibatan Iran di

Afghanistan, namun ia juga melihat gencarnya perlawanan Taliban terhadap

Syiah. Standard ganda kebijakan Amerika Serikat kemudian memang santer

terdengar, apalagi Amerika Serikat membawa isu HAM: sebuah isu untuk

menjustifikasi tindakan Taliban yang dianggap tidak segera mengakhiri

perang dan juga, tentu saja, penerapan hukum Islam, yang sangat

menjengkelkan para aktifis liberal dan HAM. Dengan begitu, kenyataan ini

mulai mendorong Amerika Serikat untuk meningkatkan “status

pengawasannya” terhadap Taliban, layaknya ia menjadi satu-satunya “polisi

dunia” yang memiliki satu-satu-nya legitimasi, atas hegemoninya, untuk

bertindak. Ini adalah sebuah hal yang selanjutnya harus dihadapi oleh Dunia

Islam (secara umum), setelah perseteruannya dengan hegemoni tradisional

dan komunisme (khususnya bagi umat Islam Afghan).17

Namun Amerika tak bisa berbicara penuh jika hanya membawa

alasan-alasan HAM. Apalagi pengamat Barat mempertimbangkan tentang

kebijakan ekonomi Amerika Serikat di Afghanistan yang dianggap telah

memaksa Amerika Serikat untuk membangun kerja-sama dengan “sikap

16 Richard Mackenzie, op.cit., hlm. 109.

17 Ibid., hlm. 108.
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manis” terhadap Taliban. Dengan begitu, perlu diingat bahwa Taliban pada

posisi ini sedang berhadapan dengan lawan-lawan yang berpolar dan

mengkristal, apalagi terindikasi kuat bahwa Burhanuddin Rabbani masih

dianggap sebagai Presiden Afghanistan yang sah, menurut Amerika Serikat

dan PBB. Permasalahan Aliansi Utara dan sinergis pertahanan Iran, Russia

dan negara-negara Asia Tengah ex-Soviet yang berbatasan langsung dengan

Afghanistan, serta embrio arogansi Amerika Serikat terhadap Taliban yang

semakin memuncak.18

Setelah penaklukkan Mazari Syarif pada tahun 1998 dan

pengumpulan kontrol wilayah sebesar 90% atas Afghanistan, Taliban

bertahan pada benteng-benteng pengamanan di utara, bertahan dalam

meredam Aliansi Utara dan mencoba terus mengonsolidasi kekuatan. Namun

yang terpenting, gebrakan-gebrakan Aliansi Utara sejak tahun 1998 telah

digantikan oleh anasir-anasir intervensi Amerika Serikat. Di samping itu,

selain isu HAM, Amerika Serikat telah mengantongi kartu lain untuk bisa

“menggugat Taliban”, dengan cara kekerasan sekalipun. Kartu yang

18 Pakistan dan Amerika Serikat sebenarnya memiliki kepentingan ekonomi di
Afghanistan. Oleh karena itu, santer terdengar dukungan Pakistan terhadap Taliban. Sehingga
ketika Taliban mampu merangsek menuju Kabul, dengan otomatis Pakistan dapat
memanfaatkan Taliban untuk menyukseskan misi ekonominya. Demikian dengan AS. Misi
pipa gas ke wilayah Asia Tengah bisa menghasilkan proyek milyaran dolar AS. Hal ini
memotivasi AS untuk segera bersikap baik dengan Taliban, sekaligus diharapkan mampu
menahan Iran dengan ambisi-ambisi kebudayaan, politik dan ekonominya di Afghanistan.
Namun tampaknya semuanya tergulung habis dengan teori-teori dan tembok besar
kepentingan ideologis masing-masing yang meluluh-lantahkan nafsu-nafsu ekonomi tersebut.
Lihat Ibid., hlm. 107 dan Musthafa Abd. Rahman, op.cit., hlm. 28.
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dikantongi Amerika Serikat itu disebut sebagai “masalah terorisme”. Apa

yang disebut Amerika Serikat dengan terorisme tersebut secara historis sangat

erat kaitannya dengan perjalanan politik kontemporer Afghanistan, yang akan

dideskripsikan di bawah ini.

B. Menciptakan Aliansi: Kebijakan Taliban pada Pergerakan Jihad Islam

di Afghanistan

1. “Sekolah Jihad” Islam di Afghanistan

Pada masa pemerintahan Taliban, terdapat suatu komunitas yang

sangat berpengaruh dalam sejarah Afghanistan, yaitu komunitas Mujahidin

Arab. Taliban membuat komunitas Mujahidin Arab ini meraih masa

keemasannya. Masa ini bisa dimanfaatkan oleh para Mujahidin untuk

membangun jaringan dan kekuatan bagi gerakan dan kekuatan global umat

Islam serta dunia Islam secara umum. Taliban memang membuka pintu

masuk yang lebar bagi orang-orang yang berhasrat untuk memperjuangkan

dan meluaskan kembali pengaruh Islam di muka bumi. Perkembangan ini

sebenarnya bisa ditilik ke belakang, melalui fenomena-fenomena konflik dan

politik yang terjadi di dunia maupun di Afghanistan, kalau juga bisa dikatakan

sebagai gambaran dan latar-belakang munculnya komunitas Mujahidin Arab

di Afghanistan.
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Pengalaman jihad orang-orang Arab di Afghanistan dimulai pada

tahun 1984, beriringan dengan proses invasi Uni Soviet ke Afghanistan.

Mujahidin Arab di Afghanistan merupakan salah satu gerakan kontribusi yang

penting dalam sejarah kontemporer di Afghanistan. Mujahidin Arab telah

menjadi satu bagian dalam perjuangan Islam di Afghanistan, juga melengkapi

gambaran sejarah Afghanistan. Fenomena hadirnya Mujahidin Arab di

Afghanistan pada mulanya dipicu oleh kondisi perseteruan global, yaitu

Perang Dingin, yang disumbu oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persoalan

politik ini begitu menggairahkan semua kubu untuk mengangkat persoalan ini,

tentu saja, dengan kepentingan yang sangat kontras berbeda. Hal ini tentu saja

tidak bisa dilepaskan dari peristiwa invasi Uni Soviet di Afghanistan.

Amerika Serikat begitu bersemangat menghadapi dan menangani

invasi Soviet di Afghanistan. Peristiwa yang sedang berlangsung saat itu

memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan

keadidayaannya, kalau bukan dikatakan untuk memulihkan nama-baiknya

setelah kekalahan yang memalukan melawan tentara komunis rakyat Vietnam.

Amerika Serikat jelas memiliki agenda, misi dan niat tersendiri pada

persoalan invasi Soviet di Afghanistan ini. Dengan berlagak selayak pahlawan

yang membantu kaum Muslimin dan Mujahidin Afghan melawan Uni Soviet,

Amerika Serikat kembali membentuk persekutuan global dengan mengajak

negara-negara Eropa Barat beserta sekutu utamanya—Kanada, Australia,
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Jepang dan sebagainya. Mereka semua membentuk aliansi politik dan pers.

Kebijakan ekonomi-pun dibuat, yang mengharuskan semua negara yang

tunduk kepada Amerika Serikat, harus ikut andil dalam bantuan keuangan

maupun material.19

Afghanistan telah dicanangkan sebagai medan terakhir untuk

mengakhiri Perang Dingin oleh Amerika Serikat. Untuk menuntaskan misi

tersebut, strategi penting yang diambil Amerika Serikat adalah juga menggaet

negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan, tentu saja, memiliki

kekuatan finansial yang cukup besar untuk mendanai misi militer maupun

diplomatis Amerika Serikat di Afghanistan. Kriteria Amerika Serikat tersebut,

sudah barang tentu dan direncanakan, jatuh kepada negara-negara Arab,

terutama Arab Saudi, Mesir, negara-negara Teluk dan Pakistan. Pakistan

memang bukan Negara Muslim yang yang kaya, hanya saja kedekatan

geopolitik dan etnografis, serta loyalitas petinggi-petinggi politiknya kepada

Amerika Serikat yang tidak diragukan lagi, mengharuskan Amerika Serikat

memasukannya dalam daftar aliansi Amerika Serikat. 20

Demikian dengan Arab Saudi, kriteria Amerika Serikat sangat

lengkap pada negara ini. Arab Saudi merupakan negara kaya yang sangat

memberikan loyalitasnya kepada Amerika Serikat. Dengan begitu, negara ini

19 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 70.

20 Ibid.
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menjadi negara penyumbang dukungan terbesar dalam hal finansial dan

sumbangan-sumbangan swasta lain untuk jihad di Afghanistan.21 Selain itu,

Arab Saudi telah membangun image-nya, bahwa negeri ini memiliki otoritas

ilmiah Islam dan perkembangan dakwah, sekaligus beriringan dengan misi

negeri ini untuk terus mempertahankan citranya bahwa Arab Saudi adalah

pusat-nya Arab atau pemimpin bangsa-bangsa Arab. Dengan demikian,

Amerika Serikat berharap Arab Saudi mampu untuk menggalang dukungan,

legalitas, sponsor dan fasilitas bagi orang-orang Arab dari negerinya dan

negeri-negeri tetangganya untuk dimudahkan akses-nya berjihad di

Afghanistan memerangi musuh besar Amerika Serikat, Uni Soviet.22 Sampai-

21 Ibid. dan Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisiy, Awan Kelam di Atas Ka’bah:
Membongkar Kekafiran Saudi, a.b. Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, Banten: P-TA Press,
2012, hlm 281. Dengan gaya bahasa yang tajam, al-Maqdisiy mengungkap kebobrokkan
rezim Saudi dan loyakitasnya kepada Amerika Serikat. Afghanistan bahkan dikatakan
sebagai “permainan” Saudi untuk memanfaatkan para Mujahidin Arab dalam memenuhi
keinginan rekan—al-Maqdisiy menyebutnya “kekasih”—yaitu Amerika Serikat.

22 Abu Mush’ab as-Suri, loc.cit. Pembangunan image Saudi tersebut sudah lama
didengungkan. Termasuk ketika Saudi harus bersaing dengan Jamal Abdul Nasser, presiden
Mesir pertama yang menggantikan kepemimpinan kerajaan di Mesir. Nasser muncul sebagai
seorang yang kharismatik, yang mengancam citra Saudi. Namun pada tahun 1965 ia
melakukan sebuah kekejaman militer untuk membasmi dan memenjarakan aktifis-aktifis
Ikhwanul Muslimin yang menjadi gerakan anti-pemerintah. Sebagian aktifis Islam tersebut
akhirnya terpaksa kabur dari Mesir. Saudi melihat hal tersebut sebagai peluang untuk
mengalahkan citra Nasser, dan mengolah isu kekejaman rezim Nasser sebagai sorotan media
masa dunia. Saudi-pun membuka tangannya untuk menerima aktifis-aktifis Ikhwanul
Muslimin tersebut, yang sebagian lain mengungsi ke Aljazair, Irak, Suriah dan Maroko.
Semua aktifis Ikhwanul Muslimin yang mengungsi tersebut menyebarkan gagasan-gagasan
pergerakan dan ideologi Ikhwanul Muslimin, demikian pula di Arab Saudi. Lihat Ladan
Boroumand dan Roya Boroumand, “Teror, Islam dan Demokrasi”, dalam A. Zaim Rofiqi
(ed.), “America and the World: Debating the New Shape of International Politics”, a.b. A.
Zaim Rofiqi dan Yusi A. Pareanom, Amerika dan Dunia, Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hlm.
347.
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sampai, pemerintah Saudi memberikan diskon setengah harga melalui

maskapai Saudi Airlines bagi orang-orang Arab yang hendak berjihad ke

sana.23

Implikasi kebijakan Saudi tersebut dianggap Amerika Serikat telah

membuahkan “aliansi ketiga”-nya (setelah negara-negara sekutu utama dan

negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim), yaitu kelompok Kebangkitan

Islam (ash-Shahwah al-Islamiyyah), yang kelak disebut menjadi Mujahidin

Arab. Kelompok Kebangkitan Islam ini hanya disebut pada fase awal,

disebabkan karena “warna-warna-nya”, kalau tak disebut alirannya, masih

beragam.24 Hanya satu aliran yang merepresentasikan Mujahidin Arab,

dengan definisi “pejuang yang mengangkat senjata”, yaitu aliran jihad.

Namun melihat perubahan yang terjadi, sangat memungkinkan sekali

anggota-anggota aliran lain berpindah aliran. Hal ini dikarenakan medan

“jihad” Afghanistan pada saat itu bukanlah sebuah arena diplomasi yang

membolehkan bermesra-mesraan dengan beruang merah Soviet. Kelompok

Kebangkitan Islam aliran non-politik dan politik mau tidak mau harus

mengangkat senjata mereka, meskipun dalam keseharian mereka

23 “Benarkah Saudi Tulus Mendukung Wahabi”, majalah An-Najah, Surakarta: Pena
Ummah, edisi No. 06/VII/Maret 2012, hlm. 11-13.

24 Abu Mush’ab as-Suri membagi empat aliran besar dalam dunia pergerakan Islam
kontemporer, di antaranya aliran non-politik, aliran politik, aliran jihadi, dan—yang disebut
as-Suri sebagai—menyimpang. Untuk lebih mengenal aliran tersebut simak Abu Mush’ab as-
Suri, op.cit., hlm. 19.
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menggunakan jalan juang yang sangat diplomatis di negara-negara asal

mereka.

Bagaimanapun, hal pasti yang menggerakan kelompok Kebangkitan

Islam ini, baik secara kepemimpinan struktural atau sekedar basis masa,

adalah motivasi yang mendasar tentang sensitifitas persaudaraan sesama

Muslim yang diajarkan dalam agama Islam, yang dalam hal ini mereka

melihat bahaya yang mengancam umat Muslim Afghanistan terancam oleh

Uni Soviet secara fisik maupun mental. Kampanye anti-komunis sebenarnya

lebih banyak didengungkan di dunia Muslim saat itu, dibanding kampanye-

kampanye anti-Barat atau anti-demokrasi. Hanya beberapa cendikiawan

Muslim saja yang sudah kritis menilai bahwasanya semua pemikiran dan

ideologi Barat, baik komunisme atau-pun demokrasi liberal, merupakan

paham sesat dan berbahaya bagi umat Islam.25

“Begitulah, lampu hijau Amerika Serikat merambat ke seluruh

pengekor Amerika Serikat, baik penguasa hingga pemerintah dunia Arab dan

Islam yang pada gilirannya melibatkan gerakan-gerakan ash-Shahwah al-

25 Contoh cendikiawan tersebut adalah Syed Muhammad Naquib al-Attas, dalam
bukunya Islam and Secularism. Kematangan sikapnya dalam bidang pemikiran menjadikan
bukunya berkualitas menyajikan pola pemikiran Barat dan membandingkannya dengan
konsep dasar Islam. Dari segi sejarah pemikiran Islam, nama al-Attas sebenarnya begitu
masyur. Dalam suasana Perang Dingin, ia sudah menyajikan komparasi antara konsep
pemikiran Barat dan Islam secara historis. Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, “Islam
and Secularism”, a.b.Khalif Muammar, Islam dan Sekularisme, Bandung: PIMPIN, CASIS
dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2010, hlm. 1.
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Islamiyyah (Kebangkitan Islam),” begitu kata as-Suri. Adanya kepentingan

yang sejalan dan seiring dengan tujuan masing-masing pihak memuluskan

langkah Amerika Serikat untuk segera menuntaskan Perang Dingin. Kasus-

kasus semacam ini jelas terjadi di dunia Arab. Tujuan mereka tidaklah

tunggal, tidak hanya sekedar membantu Amerika Serikat dalam memerangi

komunisme, melainkan juga ingin mengurangi, kalau tidak dikatakan

membuang jaringan-jaringan “pemberontakan Islam” yang membahayakan

rezim-rezim Arab atau-pun di negara-negara lain. Amerika mungkin juga

menyadari betul tentang gelagat ini.26

Inilah sikap pragmatis yang dipilih rezim-rezim semacam Saudi, atau

rezim-rezim politik lain yang di dalam negaranya terdapat kelompok-

kelompok atau partai-partai oposisi Islam yang dianggap mengganggu

stabilitas rezim. Para rezim itu memikirkan jalan imigrasi pemuda-pemuda

Islam ke Afghanistan dengan mudah ke tempat yang jauh, agar mereka bisa

memuaskan hasrat “fundamentalis” atau pemberontakannnya kepada rezim

atau pengaruh yang dianggap mereka menyesatkan dalam ajaran Islam.

“Sykur-syukur mati syahid di sana,” agar tidak kembali ke negerinya lagi dan

26 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 71.
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malah memuat kondisi yang lebih berbahaya. Ini menjadi maksud terselubung

dari para rezim itu yang tercium oleh para pengamat.27

Dengan demikian, sikap Amerika Serikat yang merasa sangat berjasa

dalam kemenangan umat Islam di Afghanistan menghancurkan Uni Soviet

secara global sebenarnya lebih merupakan lelucon amatir. Amerika Serikat

sebenarnya sangatlah sadar tentang fenomena ini, yaitu adanya gerakan-

gerakan Islam yang sangat menggangu stabilitas rezim Arab atau negara-

negara lain. Maka ia memilih strategi untuk menggaet gerakan-gerakan

tersebut melalui koridor-koridor politik rezim yang berlaku. Kesamaan tujuan

memang berhasil dimanfaatkan Amerika Serikat dengan baik, sehingga umat

Muslim yang juga membenci komunisme-pun tampak seperti diajak Amerika

Serikat untuk memerangi komunisme. Umat Islam adalah komunitas paling

resisten dan memiliki identitas tersendiri dalam persoalan konflik semcam ini,

sehingga perkembangan selanjutnya akan membuktikan bahwa para

Mujahidin tidaklah mendapat kontrol secara penuh dari Amerika Serikat,

apalagi tunduk kepadanya.

Jika dihitung dari awal tahun invasi Soviet ke Afghanistan,

kedatangan orang-orang Arab untuk berjihad di Afghanistan baru dimulai

27 Ibid. hlm. 72.
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secara masif pada lima tahun setelah invasi itu.28 Tahun ini tepat ketika

seorang pria berkebangsaan Palestina berumur 43 tahun mendedikasikan

dirinya secara penuh pada jihad Afghan. Dialah Abdullah Azzam (lihat

sosoknya pada lampiran 14, hlm 224). Abdullah Azzam menjadi figur penting

untuk mengetahui besarnya pengaruh keterlibatan orang-orang Arab di

Afghanistan, karena dia menjadi tonggak penting yang memulai pendirian

kantor-kantor administratif untuk penyaluran donasi dan bantuan sekaligus

infrastruktur-infrastruktur militer atau kamp-kamp latihan yang sangat

bermanfaat bagi kelangsungan jihad Afghan secara umum. Abdullah Azzam

juga melakukan tugas propaganda dan penyebaran terminologi ilmiah tentang

jihad Islam yang telah berhasil memahamkan jutaan pemuda Muslim tentang

arti dan pentingnya jihad secara umum dan Afghanistan khususnya. Dalam

hal menarik dukungan, Abdullah Azzam berada di front terdepan untuk

mengajak seluruh ulama-ulama masyhur saat itu, termasuk ulama-ulama

pemerintah Saudi dan da’i-da’i dunia Muslim untuk mendukung jihad

Afghan.29

28 Orang-orang Arab sebagai mayoritas yang datang ke Afghanistan. Pejuang-
pejuang Islam dari belahan bumi lain, termasuk Indonesia, juga ada yang menginjakkan
kakinya ke Afghanistan untuk berjihad. Simak Abdul Aziz, Aku Melawan Teroris, Solo:
Jazera, 2004, hlm. 28.

29 Ibid., hlm. 80, John Barry dan Christopher Dickey, “Menciptakan Simbol
Terorisme”, dalam Ahmad Dumyathi Bashori (ed.), Osama bin Laden Melawan Amerika,
Bandung: Mizan, 2001, hlm. 48. Lihat juga “Abdullah Azzam: Inspirator Para Mujahidin”,
majalah An-Najah, Surakarta: Forum Studi Islam, edisi khusus Idul Fitri 1428/2008, hlm. 36-
40



153

Sejak usaha-usaha propaganda yang dilakukan Abdullah Azzam pada

tahun 1984, peningkatan masuknya Mujahidin Arab ke Afghanistan semakin

besar.  Kamp-kamp pelatihan militer yang didirikan Abdullah Azzam di dekat

perbatasan Afghanistan-Pakistan semakin ramai dikunjungi pemuda-pemuda

Arab yang mendaftarkan dirinya menjadi satuan Mujahidin pada kamp

tersebut. Sampai pada tahun 1986, as-Suri mencatat, jumlah mereka hampir

mencapai 200 Mujahid dari berbagai kebangsaan. Usaha awal Abdullah

Azzam ini kemudian berpengaruh luas terhadap Mujahidin lain yang

kemudian mendirikan kamp-kamp militer juga untuk tujuan menampung

pemuda-pemuda Muslim memenuhi gairah jihad dan militer mereka.30

Kemudahan akses dan tekanan dari rezim lokal asal negeri mereka

mewarnai motivasi kedatangan Mujahidin tersebut ke Afghanistan. Mujahidin

tersebut telah memilih menjadikan Afghanistan sebagai markas besar

internasional penggalangan kekuatan jihad Islam yang segera disebarkan ke

seluruh penjuru dunia. Sehingga pada perkembangannya, pada pertengahan

tahun 1980-an hingga menjelang akhir tahun tersebut, Afghanistan telah

menjadi ramai dengan kamp-kamp atau barak-barak militer yang berlokasi di

pinggiran Afghanistan dekat perbatasan Pakistan dan di wilayah Pakistan

sekitar provinsi pinggiran barat Peshawar. Komunitas yang disebut komunitas

30 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 98.
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Jihad tersebut telah membentuk struktur, departemen, kader dan

kepemimpinan dalam kamp-kamp mereka.31

Bersama kematangan persiapan dari kehadiran komunitas jihad Arab

yang telah membentuk gerakan tersebut, para pejuang lokal dan para

pemimpin faksi-faksi Mujahidin modern Afghan telah berhasil memluluh-

lantahkan Uni Soviet. Mereka telah berhasil menjadikan Afghanistan sebagai

tempat paling dinamis di muka bumi, serta kuburan bagi Uni Soviet.

Spektrum ini terus berlanjut, bahkan ketika para Mujahidin lokal menggebrak

pintu-pintu kekuasaan presiden boneka komunis yang terakhir, pada tahun

1992, juga kota-kota lainnya, pun ketika tiba saatnya bagi mayoritas

Mujahidin Arab untuk pulang ke negerinya masing-masing.

Beberapa Mujahidin veteran Afghan tersebut menyebarkan

pengalaman dan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat di kamp-kamp pelatihan

Afghan dan memperluas pengaruh gerakan jihad ke asal mereka masing-

masing, namun beberapa dari mereka justru disambut sebagai orang asing,

bahkan dicurigai sebagai orang yang berbahaya. Ini wajar, mengingat sebab

awal keberangkatan mereka ke Afghanistan untuk berjihad mengandung

sebab-sebab konflik. Jika orang-orang yang dianggap sebagai teroris atau

penjahat tersebut telah dinyatakan dibuang dan dipindah ke negeri yang jauh,

31 Ibid.
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maka kedatangan kembali mereka akan membuat kepanikan dan akumulasi

kebencian yang besar bagi para pembuangnya.32

Fenomena ini juga berdampak pada para Mujahidin veteran Afghan

yang ditolak di negeri-nya masing-masing. Akibatnya mereka memutuskan

menggelandang ke negara-negara yang aman bagi keselamatan mereka.

Beberapa Mujahidin memang tidak berniat kembali ke negeri asal mereka dan

melanjutkan petualangan mereka juga ke negara-negara lain atau menetap ke

zona-zona konflik lainnya yang sedang terjadi, semacam Bosnia. Penyebaran

tersebut terjadi sekitar tahun 1991-1996, atau setelah Uni Soviet menyatakan

tentaranya untuk mundur dari Afghanistan pada tahun 1989. Banyak

Mujahidin memang telah merasakan kebebasan di negeri-negeri aman di

Eropa, Sudan, Bosnia atau Cechnya. Namun banyak juga yang terlanjut

tertangkap dan dimasukkan ke penjara-penjara pemerintah atas tuduhan

subversif di negara mereka masing-masing. Sebenarnya beriringan pada saat

itu, umat Islam dan para Mujahidin telah dan sedang menghadapi musuh baru

mereka, yaitu hegemoni yang juga memproklamasikan fundamentalis Islam

sebagai next enemy after communism.

Konsep globalisasi politik merupakan contoh nyata untuk

memperkuat rangkaian sistematis Barat dalam mempertahankan dominasi

32 Lihat John Barry dan Christopher Dikey, op.cit., hlm. 47, dan Abu Mush’ab as-
Suri, op.cit., hlm. 94.
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kekuasaan Barat di dunia internasional, sekaligus membendung kekuatan

Islam, yang menjadi ancaman utama Barat.33 Adian Husaini mengutip seorang

pengamat Barat bernama Huntington, mengatakan bahwa pasca Perang

Dingin, Amerika Serikat memang “sedang mencari musuh baru” untuk

kepentingan identitasnya. Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah

membuat Barat tidak merasa aman.34 Huntington menyatakan “Konflik abad

XX antara Demokrasi-Liberal dengan Marxis-Leninisme hanyalah sebuah

fenomena historical yang bersifat sementara dan superfisial jika dibanding

dengan hubungan konfliktual antara Islam dengan Kristen.”35

Bersamaan itu pula, pada tahun 1996 dari Afghanistan telah terdengar

kabar bahwa sebaris milisi pelajar dari madrasah-madrasah Islam telah

mempromosikan keamanan dan merebut pemerintahan. Taliban telah

membuka kembali jalan masuk bagi para Mujahidin yang sedang menghadapi

dunia yang mulai kembali berpolar dua kutub. Taliban telah menganggap

Mujahidin Arab tersebut sebagai tamu kehormatan. Kebijakan terpenting

Taliban pada masa pemerintahannya terletak pada terbentuknya kembali

33 Lihat Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan
Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 358.

34 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi
Sekular-Liberal, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 148.

35 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations and the Remaking of  World
Order”, a.b. M. Sadat Ismail, Benturan Antar Peradaban  dan Masa Depan Politik Dunia,
Yogyakarta: Qalam, 2010, hlm. 377.
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komunitas Mujahidin Arab di Afghanistan. Masalah ini membuktikan

dinamika yang penting Afghanistan, yaitu ketika rezim yang diduduki oleh

Taliban mampu menampung orang-orang yang sedang menjadi musuh dunia

tersebut ke Afghanistan. Substansi kehadiran kembali Mujahidin Arab

tersebut memberika arti luas bagi perjuangan sosial-politik Taliban, kalau

Mujahidin tersebut juga dikatakan sebagai partner terbaik Taliban dalam

menghadapi oposan-oposannya.36

Imigrasi yang kedua Mujahidin Arab ke Afghanistan ini sangatlah

masif. Imigran-imigran dari Asia Tengah, terutama Uzbekistan, Turkistan dan

Tajikistan, juga mengikuti arus perpindahan masal ke Afghanistan di bawah

lampu terang Taliban. Mereka datang ke Afghanistan untuk mencari

perlindungan dari sebuah Negara Islam yang telah terbentuk—yang disebut

Imarah Islam Afghanistan (Inggris: Islamic Emirate of Afghanistan),

mengingat di asal negeri mereka diskriminasi terhadap umat Islam sangatlah

kental terasa, terutama di Turkistan Timur yang diduduki oleh Cina, kaum

Muslim di sana masih merasakan penjajahan. Perkembangan ini telah

memulai perubahan bagi Afghanistan, yang kemudian dicanangkan sebagai

land of hope bagi mereka, terutama bagi orang-orang yang memang berniatan

untuk membangun kekuatan dan mencari bekal ilmu pengetahuan Islam dan

36 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 99.
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militer untuk melanjutkan kembali tujuan mereka dalam jihad di negaranya

melawan penguasa yang tidak pro-Islam.37

Taliban telah menggerakan kebijakan yang sangat revolutif ini.

Perubahan besar kembali terjadi di Afghanistan, beriringan dengan lahirnya

organisasi-organisasi, blok-blok dan milisi-milisi jihad baru. Kesemuanya

merupakan sebuah kesatuan yang berusaha memanfaatkan kesempatan

penting ini. Dulu Mujahidin Arab yang datang ke Afghanistan mendapat restu

dan dukungan dunia—karena melawan sebuah musuh yang telah dianggap

sebagai kejahatan oleh dunia—kini mereka yang menggelandang ke

Afghanistan adalah orang-orang yang tertindas di negara asalnya, serta

menjadi target pengejaran dunia atas kampanye terhadap mereka yang telah

ditetapkan sebagai musuh berbahaya oleh—siapa lagi kalau bukan—Amerika

dan sekutunya. Hanya identitas Islam dan tujuan-tujuan penting dalam

pekerjaan-pekerjaan Islam yang menyatukan mereka. Memakmurkan Negara

Islam di bawah pemerintahan Taliban, melakukan hal-hal yang diajarkan oleh

Islam secara bebas dan mencari penghidupan di atas bumi yang mereka yakini

telah diberkahi adalah hal-hal yang menjadi tujuan Mujahidin Arab dan para

imigran di Afghanistan.38

37 Ibid., hlm. 98.

38 Ibid.



159

2. Aliansi Permanen dengan Usamah bin Ladin

Selama kira-kira 20 tahun terakhir (1980-an-2001) Afghanistan telah

menjadi sebuah medan tempur, zona konflik, wilayah pengembangan program

jihad, sekaligus tempat tujuan aman yang dicari oleh para Mujahidin Arab,

imigran Islam Asia Tengah, dan semua orang yang “berhijrah” untuk

kebebasan melakukan pekerjaan-pekerjaan Islam. Tahun-tahun yang panjang

tersebut telah melahirkan figur-figur utama yang memperbarui simbol-simbol

perjuangan Muslim di dunia. Setelah Abdullah Azzam, kini giliran seorang

pria jangkung, berkebangsaan Arab Saudi, yang kelak disebut-sebut sebagai

pria yang mempertegas konflik antara Islam dan Barat (lebih khususnya

Amerika Serikat): dialah Usamah bin Ladin (lihat sosoknya pada lampiran 16,

hlm. 226-227).39

39 Sudah sejak lama Usamah bin Ladin menjadi simbol teror bagi Barat, sekaligus
pahlawan bagi dunia Islam secara umum. Sosoknya memang begitu fenomenal termasuk
jalan cerita hidupnya yang unik dan menarik untuk diceritakan kepada siapapun. Sebelum
peristiwa 11 September 2001 yang meluluhlantahkan gedung World Trade Center dan
Pentagon di Amerika Serikat—yang kemudian Amerika Serikat buru-buru menjadikan
Usamah sebagai dalang di balik berbagai serangan tersebut—sosok Usamah memang tak
begitu jelas. Dunia Muslim masih memperhatikan gelagat yang tenang di alam perang yang
belum begitu berkobar. Namun setelah peristiwa serangan 11 September, publik dunia Islam
sebagian besar mengelu-elukan sosok Usamah, tanpa ada rasa ketakutan dilabeli sebagai
musuh Amerika Serikat. Peneliti masih ingat ketika kaos-kaos yang bergambarkan wajah
Usamah begitu laris dijual di toko-toko dan pasar-pasar tradisional. Saat lebaran tahun 2002,
kaos tersebut masih bisa dijumpai sebagai kaos terfavorit yang dipakai oleh anak-anak hingga
orang dewasa. Awalnya, kampanye anti-terorisme yang didengungkan AS belum
berpengaruh dan mengakar kuat di dunia Islam. Lihat, salah satunya, foto dan artikel yang
dimuat dalam harian Kompas. Musthafa Abd. Rahman, “Dilema Arab, Dilema AS”, Kompas,
18 September 2001, hlm. 2.
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Usamah termasuk Mujahidin Arab veteran perang Afghanistan, dia

meninggalkan Afghanistan pada tahun 1989 dan kembali ke kota asalnya,

Jeddah. Sekembalinya dari Afghanistan, Usamah termasuk Mujahidin Arab

yang memiliki program untuk memperluas pengaruh jihad Afghan di negara

asalnya. Pria ini merupakan didikan terbaik dari bumi jihad Afghan, sekaligus

mastermind yang berkembang menjadi inspirator penting dalam identitas

perlawanan umat Islam di dunia.40

Usamah bin Ladin lahir di Kota Riyadh pada tahun 1957. Ia lahir di

dalam lingkungan keluarga kaya. Ayahnya, Muhammad bin Ladin merupakan

pendatang dari Yaman yang datang ke Saudi. Keluarganya berperan besar

dalam modernisasi Arab Saudi yang dimualai pada tahun 1950-an.

Muhammad bin Ladin telah mendirikan perusahaan konstruksi sejak tahun

1931, yang menginspirasi Saudi untuk membangun rumah sakit, sekolah,

jalan raya dan infrastruktur-infrastruktur terbuka lain yang membuat Saudi

merangkak menjadi “Negara Arab bereknologi.”41

Muhammad bin Ladin memiliki jaringan keluarga yang sangat besar.

Ia memiliki 64 putera yang siap mewarisi perusahaan besarnya. Di tengah

kemewahan itu, Usamah tumbuh sebagai seorang yang sederhana.

40 Lihat John Barry dan Christopher Dikey, op.cit., hlm. 46 dan Musthafa Abd.
Rahman, “Osama bin Laden, dari Mitra Jadi Musuh”, Kompas, 15 September 2001, hlm. 25.

41 Michael Scheuer, Osama bin Laden, New York: Oxford University Press, 2011,
hlm. 22.



161

Perawakannya tinggi dan pandangan-pandangannya sangat tenang, di samping

ia memang taat beribadah. Latar belakang kepribadian tersebut bersambut

tatkala ia duduk di bangku kuliah di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah

pada sekitar tahun 1978.42 Di bangku kuliah, ia segera melahap sebuah

pemikiran Islam progresif yang kelak membuka jalannya ke Afghanistan,

kendati di universitas tersebut ia mendapati pemikiran-pemikiran Abdullah

Azzam. Abdullah Azzam kemudian menjadi mentor utama yang menjadi

dasar pembentukan kepribadian Usamah yang lebih matang.43

Perang Afghanistan menjadi momentum terbaik Usamah untuk

mengaplikasikan pemikiran keislaman progresif yang telah ia serap di bangku

kuliah melalui organisasi-organisasi Islam kampus. Usamah berangkat ke

Afghanistan setelah Abdullah Azzam mendahuluinya dan memulai

melaksanakan propaganda jihad di Afghanistan. Pada mulanya,

kedatangannya bukanlah bertujuan langsung untuk terjun ke medan jihad

bersama para Mujahidin. Awalnya ia hanya bertugas sebagai agen yang

42 Ibid., hlm. 33. Usamah kuliah pada jurusan yang mengajarkan ilmu ekonomi
integral semacam bisnis, administrasi dan manajemen, namun ia tidak merampungkan
kuliahnya tersebut. Usamah adalah model individu yang mencerminkan fenomena sejarah
secara general, yaitu transformasi ideologi Ikhwanul Muslimin yang muali merambati Arab
Saudi melalui aktifis-aktifisnya yang datang ke Arab Saudi, terutama dari Mesir. Di dalam
diri Usamah sewaktu kuliah tercermin transformasi ideologis tersebut. Di bangku kuliahlah
transformasi ideologis tersebut terbentuk lewat bacaan-bacaan Usamah terhadap buku-buku
Muhammad Quthb, Sayyid Quthb, dan pembinaan internal secara langsung oleh Abdullah
Azzam.

43 Ibid.
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menyalurkan dana sumbangan untuk perang tersebut. Suasana jihad dan

berterbangannya propaganda jihad rupanya semakin mempengaruhi Usamah

dan mendorongnya untuk menerjunkan dirinya secara langsung untuk

mengangkat senjata pada tahun 1986. Usamah ternyata memiliki bakat perang

dan kepemimpinan yang tangguh.44

Pada tahun 1988, setelah merasa cukup bekerja di kantor pelayanan

milik Abdullah Azzam dan semakin besarnya gelombang Mujahidin Arab ke

Afghanistan, Usamah meminta izin kepada mentornya tersebut untuk

mendirikan sebuah organisasi tersendiri, yang juga bertujuan untuk

memperluas unit-unit jihad serta perangkat dan komando pelatihan militer

bagi Mujahidin Arab. Usamah-pun mendirikan sebuah organisasi yang

perkembangannya sangat signifikan hingga hari ini; al-Qaidah.45 Anasir-

44 Usamah semula datang ke Afghanistan dengan membawa ciri pemikiran campuran
dari Ikhwanul Muslimin, Sururiyah (kelompok Islam oposan lokal di Arab Saudi), dan
Wahabi formal (kelompok ulama Salafi di Saudi, juga dikenal sebagai ulama pemerintah
Saudi). Kala itu, Usamah masih menganggap rezim pemerintahan Kerajaan Arab Saudi masih
bercorak pemerintahan Islam. Lambat laun seiring dengan pergaulannya di Peshawar
bersama Mujahidin yang sangat anti terhadap rezim yang loyal kepada Barat, Usamah mulai
mengadopsi pemikiran-pemikiran jihad ke dalam benaknya. Hingga pada tahun 1992-1996
saat ia mengetahui sebuah realitas yang menyakitkan, bahwa ia menyaksikan Kerajaan Arab
Saudi yang selama ini dianggapnya sebagai rezim Islam telah memilih untuk menyerahkan
loyalitasnya kepada pasukan Kristen Amerika Serikat: sebuah hal yang telah dianggapnya
sebagai suatu penyimpangan yang besar. Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 85.

45 Lihat John Barry dan Christopher Dikey, op.cit., hlm. 48 dan Abu Mush’ab as-
Suri, op.cit., hlm. 82. Kuat sekali indikasi bahwa al-Qaidah merupakan organisasi yang
dipengaruhi oleh Tandzim al-Jihad Mesir dan Jama’ah Islamiyyah Mesir. Inilah yang
dijadikan modal untuk membantu Usamah membangun anasir al-Qaidah karena keduanya
telah memenuhi kualitas dan peranan pengaruh dalam jihad di Afghanistan.
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anasir organisasi ini pada mulanya menampung Mujahidin dari Saudi dan

Yaman, yang kala itu meningkat pesat datang ke Afghanistan. Organisasi ini

sebelumnya, tentu saja, tak pernah ditentang atau dicap radikal oleh dunia.

Pada tahun 1989, Usamah meninggalkan Afghanistan untuk pulang ke

Jeddah. Sepulangnya dari Afghanistan, Usamah masih bersemangat untuk

mendirikan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meluaskan pemikiran

jihad, sekaligus sebagai organisasi kesejahterahan veteran Afghan yang juga

memfasilitasi mereka untuk bisa berjihad di negara-negara semacam Bosnia,

Somalia, Cechnya dan Filipina—kesemuanya merupakan negara-negara yang

berisi kaum Muslimin yang membutuhkan pertolongan melawan “para

penjajah”.46 Di negaranya sendiri, ia bekerja sama dengan veteran jihad

Afghan dari Yaman untuk memerangi gerakan komunis anti-rezim Yaman

dan Saudi. Dengan kesempatan itu, bersama rekan Yaman-nya, Tariq al-

Fadhli dan Jamal al-Hadhi, Usamah kemudian membentuk fasilitas pelatihan

militer di Yaman. Melalui fasilitas tersebut, Usamah memperluas

pengaruhnya.47

Pada tahun 1990, sebenarnya Usamah mendapatkan peluang untuk

meluaskan pengaruh jihad-nya, ketika Irak yang dipimpin oleh diktator

sosialis bernama Sadam Husain, menginvasi Kuwait dan mengancam Arab

46 Lihat John Barry dan Christopher Dikey, op.cit., hlm. 49.

47 Michael Scheuer, op.cit., hlm. 80.
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Saudi dalam perebutan simbol kepemimpinan Arab. Ancaman tersebut

memang berbau gelagat perang antar kedua pihak. Dengan bermodalkan

pasukan jihad al-Qaidah, Usamah yang memiliki sedikit pengaruh atas

kerajaan Saudi (berkat jasa-jasa ayahnya dalam membangun Saudi)

menawarkan pihak kerajaan mempertahankan tanah airnya dari ancaman Irak.

Namun Usamah sedang menghadapi tembok yang angkuh. Proposalnya

ditolak oleh pemerintah Saudi, sebaliknya Saudi malah mengundang pasukan

Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan Saudi.48

Jadilah Negeri Islam yang dirintis sejak zaman Nabi Muhammad

(Saw.) tersebut menjadi pangkalan besar militer Amerika Serikat, yang

dikemudian hari tidak hanya digunakan untuk membantu Saudi dari ancaman

Iraq saja, namun juga dimanfaatkan Amerika Serikat untuk membangun

intervensi militer dan politik. Sebuah masalah yang menguatkan kekuatan

Israel (di Timur Tengah), penjajah negeri Palestina yang paling dibenci di

dunia Muslim. Kekecewaan Usamah terakumulasi saat Arab Saudi saat itu

mulai dipadati oleh dansa-dansi, pesta dan kaset-kaset “pengumbar syahwat”.

Usamah kemudian berubah menjadi oposan paling aktif dalam menyuarakan

48 Ibid., hlm. 50 dan “Benarkah Saudi Tulus Mendukung Wahabi”, majalah An-
Najah, Surakarta: Pena Ummah, edisi No. 06/VII/Maret 2012, hlm. 11-13.
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protes terhadap kebijakan Saudi untuk menempatkan Amerika Serikat ke

dalam negeri dua tempat suci.49

Sikap oposisinya membuat ia ditahan di Jeddah. Pada tahun 1991, ia

meninggalkan Arab Saudi dan pada tahun 1992 Usamah menuju Khartoum,

ibukota Sudan, kalau juga dikatakan bahwa perpindahannya ke Sudan tersebut

adalah tindakan pengusiran pemerintah Saudi terhadap Usamah. Di Suddan ia

bukan merasa aman, di samping perpindahannya tersebut juga dimotivasi atas

dasar “cari masalah”. Khartoum kemudian menjadi “proyek” Amerika Serikat

untuk membersihkan Islam radikal yang sejak pada tahun 1990-an telah

menunjukkan perkembangan yang baik. Ini semua merupakan dampak perang

Afghan yang telah menumbuhkan fenomena-fenomena bangkitnya Islam

untuk kesekian-kalinya.50

Di Khartoum, pada mulanya Usamah datang dengan semangat dan

jiwa sosial Islam yang membantu Khartoum dengan kemampuan argobisnis

dan konstruksi yang menjadi bekalnya sejak ia duduk di bangku kuliah.

Namun ketenarannya mendahului sosoknya. Mujahidin veteran Afghan

lambat laun membanjiri Sudan, dengan motivasi mencari tempat aman dan

keinginan untuk bergabung dengan anasir Usamah, al-Qaidah. Ada seorang

cendikiawan brilian Sudan mendukung aksi-aksi dan perencanaan

49 John Barry dan Christopher Dikey, op.cit., hlm. 50.

50 Ibid.
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kebangkitan anasir tersebut, dialah Hasan Turabi. Turabi merupakan sosok

radikal yang juga menaruh kebencian terhadap Amerika Serikat dan para

penguasa anti-Islam.51

Sejak tahun 1992, selama Usamah berada di Sudan, berbagai aksi dan

serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan anasir-anasirnya begitu

marak dan santer terdengar.52 Meskipun aksi-aksi tersebut tidak dilakukan

atas dasar dan komando langsung dari Usamah. Perseteruan semakin tegang

ketika pada tahun 1994, Arab Saudi mencabut kewarganegaraan Usamah dan

memilih bertindak sebagaimana Amerika Serikat memburu Usamah, terkait

Amerika Serikat telah memegang bukti-bukti yang menunjukkan ia berada di

balik aksi-aksi dan penyerangan terhadap Amerika Serikat dan segala

anasirnya. Semua aksi tersebut berujung pada tekanan Amerika Serikat

kepada semua negara untuk mengikuti langkahnya memburu Usamah,

termasuk Sudan. Pada tahun 1996, Usamah diusir dari Sudan.53 Destinasi

51 Ibid.

52 Aksi-aksi tersebut di antaranya pada Februari 1993, terjadi peledakan gedung
World Trade Center. Kemudian pada musim gugur pada tahun yang sama, 18 tentara
Amerika Serikat terbunuh dalam kontak senjata di Mogadishu, Somalia. Tahun 1995, 5 orang
Amerika Serikat tewas terkena ledakan bom di kota Riyadh, Arab Saudi. Setahun berselang,
kota lain di Saudi, Dhahran, menjadi sasaran pemboman yang mengakibatkan 19 tentara
tewas. Dua tahun berselang, kantor duta besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania juga
berhasil dibom. Ibid., hlm. 51.

53 Di Afghanistan, berbeda dengan Arab Saudi, Usamah di sambut bak pahlawan. Dia
dianggap sebagai “the old Mujahidien”. Rabbani yang masih menjabat presiden pada tahun
terakhirnya tersebut melegalkan kedatangan Usamah. Sambutan hangat dari Mujahidin
Afghan sangatlah terasa bagi Usamah. Michael Scheuer, op.cit., hlm. 105.
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paling logis setelah meninggalkan Sudan adalah Afghanistan (di era Taliban).

Pada tahun itu pula, setelah tekanan Amerika Serikat kepadanya, Usamah

mendeklarasikan perang melawan rezim-rezim murtad, termasuk Arab Saudi

yang telah memberikan loyalitasnya kepada Negara Salib terbesar abad ini.54

Aksi-aksi penyerangan terhadap Amerika terus dilakukan, bahkan

ketika Usamah telah menetap di Afghanistan. Pada tahun 1998, Amerika

Serikat semakin menegaskan permusuhannya terhadap Islam Radikal

termasuk kepada Usamah: sebuah hal yang sebenarnya telah dirintisnya sejak

awal tahun 1990-an. Begitu-pun dengan Usamah yang merasakan Amerika

Serikat telah melewati batas: akhirnya deklarasi perang Amerika Serikat juga

disambut tantangan perang oleh Usamah. Taliban seketika dalam keadaan

darurat militer penuh, mengingat kini “saudara se-imannya” yang menetap

dalam wilayah penguasaannya sedang diburu oleh pasukan internasional

“anti-terorisme”.

Menetapnya Usamah bin Ladin di Afghanistan memberikan Amerika

Serikat justifikasi dan alasan untuk memusuhi Taliban. Amerika Serikat

memiliki alasan kuat untuk memusnahkan embrio hegemoni kekuasaan Islam

di Afghanistan tersebut. Isu HAM memang cukup kuat, ditambah melindungi

teroris internasional akan semakin mudah bagi Amerika Serikat untuk

54 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 85.
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memberikan stampel “teroris” dan penjahat internasional bagi seluruh

komponen pejuang Islam di Afghanistan. Begitu pula dengan Taliban. Kini

tidak ada alasan untuk tidak memusuhi tembok besar penghalang terciptanya

kehidupan Islami di seluruh dunia. Rencana itu membentuk arti strategis bagi

Taliban sekaligus kebijakan politik pertahanan yang aktif. Taliban kemudian

memaksimalkan segala anasirnya. Sehingga pada tahun 2000, jumlah jamaah,

kamp, blok, komunitas atau proyek-proyek jihad telah mencapai 14

komunitas, organisasi atau kamp, dan memiliki hubungan langsung dengan

Kementrian Pertahanan, Kementrian Dalam Negeri dan Badan Intelejen

Taliban.55

Inilah sebuah realita. Sinergisitas antar gerakan lokal yang berkumpul

menjadi satu kemudian menjadi sebuah gerakan global pada suatu tempat

yang dilegalisasi melalui institusi Negara Islam. Semangat kekuatan ini

memang lahir dari rahim anti-loyalitas, yang hasilnya tentu saja kebencian.

Taliban lahir tanpa diduga, ia hanya bermodalkan semangat memberantas

kemungkaran dan tujuan-tujuan keamanan. Semangat itu saja telah

mengundang geliat kebencian, apalagi tatkala ia memproklamasikan Negara

Islam di tengah komunitas dunia yang mayoritas telah beralih pada nilai-nilai

dan filsafat kehidupan yang lain, apalagi ketika ia harus menerima “tamu

kehormatan-saudara seislamnya” yang sedang diburu oleh Amerika Serikat.

55 Ibid., hlm. 101.
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Namun ada kalanya kebenaran yang diyakini itu memerlukan pengorbanan

untuk terus dipertahankan, sekalipun harus dibenci dan dianggap kejam atau

jelek. Demikian dengan Taliban yang kemudian harus menghadapi tekanan

secara langsung dari Amerika Serikat pada tahun-tahun selanjutnya, yang

membuka jalan bagi keruntuhannya, sekaligus tumbuhnya generasi-generasi

baru.

C. Taliban Melawan Hegemoni Amerika Serikat

1. Pemerintahan Taliban yang Menjadi Teror bagi Amerika Serikat

Sudah sejak lama pejabat-pejabat penting Washington menimbang-

nimbang rencana kebijakannya terhadap Taliban. Rencana kebijakannya

tersebut berisi seputar keinginan Amerika Serikat memberishkan markas-

markas training yang disebut Amerika Serikat sebagai “sarang teroris”.56

Amerika Serikat memahami betul dilema kebijakan luar negerinya setelah

Perang Dingin, mengingat Israel yang dipeliharanya di Timur Tengah

merupakan entitas paling dimusuhi di dunia Islam, bahkan ketika Perang

Dingin sedang menghangat. Sementara itu, dunia Islam telah sadar bahwa

Israel merupakan “buldog” penjaga kepentingan Amerika Serikat di Timur

Tengah. Hal tersebut menyebabkan dunia Islam juga harus memusuhi

56 Richard Mackanzie, op.cit., hlm. 106.
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Amerika Serikat, sekaligus terus mengkampanyekan isu penjajahan Yahudi-

Zionis di bumi Palestina.57

Kenyataan ini menyebabkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap

entitas “Islam radikal” semakin tinggi. Pun masalah tersebut telah membentuk

sebuah diskursus umum bahwa “Islam militan, radikal atau fundamentalis”

merupakan ancaman serius bagi Amerika Serikat setelah Perang Dingin usai.

Permasalahan Palestina tentu saja merupakan sebuah sampel umum atas

kekhawatiran dan benturan hegemonik yang terjadi. Sementara perlawanan

rakyat dan Islam di Palestina atau di bumi manapun terus dilancarkan

menghadapi ekspansionisasi ideologis, di bumi Afghanistan, khususnya di era

Taliban, sebuah “pabrik Mujahidin” yang siap menggelontorkan propaganda,

wacana dan kekuatan jihad di segala penjuru bumi untuk melawan seluruh

hegemoni yang menindas kebebasan umat Islam sedang berlangsung.

Oleh karena itu, selama Taliban menyeponsori “pabrik Mujahidin”

tersebut, Amerika Serikat tidak akan pernah merasa tenang. Satu-satunya

usaha pertama Amerika Serikat untuk mematahkan ketakutan tersebut adalah

mematahkan legitimasi Taliban di Afghanistan yang masih belum penuh itu.

57 Usamah bin Ladin pernah mengungkapkan hal serupa saat diwawancarai The
Nation pada 5 Januari 1999. Setelah meneyebutkan Irak, Suriah, Libanon kemudian Usamah
menyebutkan Palestina: “Lihat Palestina! Bumi ini sudah total dikuasai oleh Yahudi.
Yordania dengan hangat menampung basis militer dan pesawat-pesawat AS. Mesir juga
banyak basis AS. Dan, enam negara Teluk, semuanya sudah dikuasai AS.” Lihat “Ada
Rencana Memecah-belah Dunia Islam”, dalam Ahmad Dumyathi Bashori, Osama bin Laden
Melawan Amerika, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 163.
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Terlebih lagi, Amerika Serikat dapat memanfaatkan status kejahatan Usamah

bin Ladin untuk mendukung ambisinya itu, atau sebaliknya: menekan Taliban

untuk bisa menjerat sekutunya yang sangat berpengaruh, yakni Usamah.

Rencana menyingkirkan Taliban dan Usamah bin Ladin memang sudah

terjadi sejak awal tahun 1990-an.

Amerika Serikat sudah sangat memastikan bahwa Usamah berada di

balik seluruh serangan yang memporak-porandakan anasir kepentingan politik

dan militer-nya. Pada bulan Agustus 1998, dengan keyakinan tersebut, dan

kepastian bahwa Usamah sedang berada di bawah perlindungan Taliban,

Amerika Serikat menghujani Kota Khost di sebelah selatan Afghanistan

dengan 80 rudal Tomhawk. Rudal itu bersarang di kamp-kamp pelatihan

Mujahidin di Afghanistan. Tekanan keras ini justru semakin menunjukkan

Amerika Serikat. Gelombang protes-pun kembali muncul atas serangan yang

menewaskan beberapa korban jiwa tersebut. Pakistan juga dikecam atas

keterlibatannya dalam serangan ini.58

Amerika betul-betul serius menghadapi seluruh entitas resistensi

Islam yang melawan hegemoninya, bertepatan pada waktu itu Usamah bin

Ladin menjadi icon dan simbol kepemimpinan yang rajin mengeluarkan

58 Rahimullah Yusufzai, “Jeratan Semakin Terasa”, dalam Ahmad Dumyathi Bashori,
Osama bin Laden Melawan Amerika, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 93 dan Iqbal Haidari,
“Osama Sang Legendaris”, dalam Ahmad Dumyathi Bashori, Osama bin Laden Melawan
Amerika, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 125.
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pernyataan-pernyataan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Inilah

kebijakan Amerika Serikat pasca-Perang Dingin. Untuk melawan

“fundamentalisme Islam” Amerika Serikat tidak perlu memakai embel-embel

“dingin”.59 Aksi militer dan serangan rudal secara frontal adalah jawaban

terpasti dari seluruh kebijakan dan agenda Amerika Serikat dalam memburu

“radikal dan fundamentalisme Islam”, Usamah bin Ladin khususnya.

Jika mencermati hal tersebut, bisa jadi propaganda Amerika Serikat

memang kuat dalam menunjukkan bahwa segala anasir “fundamentalisme

Islam” adalah pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Amerika

Serikat melalaui aksi-aksi dan serangan yang ditujukan kepada kepentingan-

kepentingan politik dan militer Amerika Serikat, sebagaimana yang telah

terjadi pada tahun 1993-1998. Namun dunia Islam jelas memiliki kumpulan

fakta tersendiri, tentang bagaimana Amerika Serikat melindungi Israel—yang

dunia Islam melabeliya sebagai penjajahan—tentang bagaimana kepentingan

Amerika Serikat di negara-negara teluk telah membawa banyak perubahan

sisi moral dan transformasi nilai-nilai yang sangat tajam, dan tentang betapa

Usamah menyesali loyalitas rezim-rezim Muslim yang menghambakan

dirinya kepada Amerika Serikat.

59 Lihat Adian Husaini, op.cit., hlm. 135. Menurut Husaini, pencitraan bahwa “Islam
merupakan musuh Amerika Serikat (Barat) setelah berakhirnya Perang Dingin” merupakan
bentuk keberhasilan para ilmuwan-ilmuwan dan cendikiawan Amerika Serikat yang berhasil
‘memitoskan’ hal-hal tersebut untuk diambil sebagai kebijakan Amerika Serikat.
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Pada tanggal 14 November 1999, tidak puas dengan aksi serangannya

terhadap kamp-kamp pelatihan yang dikontrol Taliban tersebut, melalui

Dewan Keamanan-PBB, Amerika Serikat dan PBB menytaakan sanksi

ekonomi terbatas atas Afghanistan. Tindakan Amerika Serikat tersebut telah

mengingkari kedaulatan Taliban di Afghanistan sebagai sebuah negara.

Taliban tetap duduk di menara gading dengan bersikeras menolak mengusir

Usamah yang telah datang ke Afghanistan pada Mei 1996. Pemerintah

Taliban telah menyatakan sikap tegasnya tentang kebijakan luar negeri

mereka, bahwa mereka tidak akan menggubris segala resolusi yang

dilancarkan oleh Amerika Serikat dan PBB.60 Perseteruan ini akan terus

berlanjut, bahkan ketika Amerika Serikat harus terus menggalang bantuan

formal dari negara-negara dan semakin menetapkan ancamannya kepada

negara-negara yang tidak mau ikut bersamanya.

Sementara itu, sikap tegas Taliban berujung pada kebijakannya untuk

bersiap-siap dan semakin memperkuat anasir militernya yang semakin kokoh

dengan bantuan Mujahidin asing—dan telah lama tinggal dalam negara Islam

tersebut. Pada tahun 2000, kamp-kamp pelatihan dan gerakan-gerakan Islam

yang berada di bawah naungan Taliban semakin meningkatkan intensitas dan

proses pelatihan stretegisnya. Pun ketika kamp-kamp pelatihan dan gerakan-

gerakan tersebut juga mengerucutkan tujuannya untuk segala kepentingan-

60 Rahimullah Yusufzai, op.cit., hlm. 92.
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kepentingan “jihad global”. Koordinasi Mujahidin Arab terhadap Kementrian

Pertahanan Taliban menguat dan menunjukkan konsolidasi yang cemerlang.

Hal ini ini juga didukung oleh peristiwa-peristiwa “bai’at”, atau pengucapan

sumpah setia, kepada Mullah Muhammad ‘Umar sebagai Amirul Mu’minin

oleh Mujahidin yang datang dari segala penjuru.61 Dengan kata lain, Taliban

telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi atas apa saja yang

ditekankan Amerika Serikat kepada Afghanistan.

Media masa internasional telah memperingatkan serangan Amerika

Serikat kepada Afghanistan, kendati sikap tegas Taliban begitu mengejutkan

dan tampak menyepelekan keadidayaan Amerika Serikat. Demikian dengan

Amerika Serikat yang semakin geram, dan mengancam untuk berperang

melawan “teroris” di sana, terutama musuh bebuyutannya Usamah bin Ladin.

Namun tampaknya Usamah bin Ladin dan segala anasir dan jaringan al-

Qaidah yang berada di front terdepan dalam permusuhannya dengan Amerika

Serikat pada waktu itu, meyakini bahwa “pertahanan terbaik adalah dengan

melakukan penyerangan terbaik”—The best defenses are do the best offenses.

Pada tanggal 11 September 2001, terjadi sebuah peristiwa terbesar

yang mengawali abad 21. Pukul 08.45 EST (Eastern Standard Time), salah

satu menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, Amerika

61 Lihat Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 104.
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Serikat, ditabrak oleh sebuah pesawat komersial Boeing 767 American

Airlines. Selang 18 menit kemudian, menara kedua WTC tersebut ditabrak

oleh pesawat kedua, Boeing 767 United Airlines (lihat gambar pada lampiran

18, hlm. 230). Pagi itu juga, gedung pertahanan paling strategis Amerika

Serikat, Pentagon juga tidak luput ditabrak pesawat Boeing 767 United

Airlines nomor penerbangan 93. Peristiwa 11 September (lihat gambar

kejadian peristiwa pada lampiran 18, hlm. 229) tersebut betul-betul memukul

sistem pertahanan Amerika Serikat dan mengorbankan ribuan jiwa warga

Amerika Serikat. Pada saat semuanya telah terjadi, Washington buru-buru

mengarahkan tudingan kepada Usamah bin Ladin dan organisasi berjaringnya,

al-Qaidah.62

62 Lihat misalnya harian nasional (di Indonesia), Kompas, yang pada tanggal 12
September 2001 mengabarkan secara beruntun informasi tentang peristiwa 11 September
tersebut. “Ribuan Orang Dikhawatirkan Tewas: AS Menyatakan Perang Terhadap Teroris”,
Kompas, 12 September 2001, hlm. 1. Sebuah hal yang mengejutkan bahwa Usamah bin
Ladin sendiri sempat memberikan konfirmasi atas aksi tersebut, dan memujinya. Keganjilan
mengenai runtuhnya bangunan, yang sempat dinyatakan bukan hanya ditabrak pesawat, tapi
dibom, memang menjadi petunjuk bagi kalangan yang mengatakan “tidak”, namun sepertinya
al-Qaidah sendiri memang memiliki andil dalam aksi tersebut. Untuk melihat pers dan media
Islam yang mengatakan aksi 11 September tersebut merupakan “hasil konspirasi Amerika
Serikat”, lihat, “The Dark Side of 911”, Era-Muslim Digest, Edisi Revisi 2, hlm. 11. Stephen
M. Walt, “Setelah bin Ladin: Menata Ulang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, dalam
A. Zaim Rofiqi (ed.), “America and the World: Debating the New Shape of International
Politics”, a.b. A. Zaim Rofiqi dan Yusi A. Pareanom, Amerika dan Dunia, Jakarta: Yayasan
Obor, 2005, hlm. 365. Walt juga menyatakan bahwa serangan 11 September tersebut telah
memicu perubahan paling cepat dan dramatis dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika
Serikat. Beberapa pengamat, juga melihat bahwa peristiwa 11 September disamakan dengan
serangan Pearl Harbor, bahkan mereka menyebutnya sebagai “Pearl Harbor 2001”. Untuk
melihat salah satu tulisan tersebut, Roch Basoeki Mangoenpoerojo, “Pearl Harbor 2001”,
Kompas, 12 September 2001, hlm. 4.
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Pada sore hari setelah serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat

saat itu, George W. Bush (lihat gambar pada lampiran 17, hlm. 228) segera

mendeklarasikan “perang melawan terorisme”. Beberapa istilah yang sering

disebut dengan The Bush Doctrine (Doktrin Bush), seperti global war on

terrorism (perang global melawan terorisme), war on terrorism (perang

melawan terorisme), war on terror (perang melawan teror) atau battle on

against international terrorism (pertempuran melawan terorisme

internasional), pun segera mengglobal. Shofwan al-Banna, sebagaimana

mengutip Karmen Erjavec dan Zala Volcic, melihat bahwa Perang Global

Melawan Terorisme telah menciptakan sebuah institusi global yang

menyerukan kehadiran sebuah dunia yang terbelah: dunia dibayangkan,

dibingkai, dan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang mendukung

terorisme dan mereka yang siap melawannya.63

2. Cara Pandang Barat pada Wacana Terorisme Islam dalam Kasus

Taliban

Melalui doktrin-doktrin kenegaraan, George W. Bush bersama

pejabat-pejabat tinggi Washington lainnya semakin membuktikan dan

menujukkan pencarian “jati diri” dan identitas keamanan Amerika Serikat

pasca-Perang Dingin. Istilah dan doktrin yang sering muncul di antaranya

63 Shofwan al-Banna, Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global
Melawan Terorisme, Yogyakarta: Pro-U Media, 2011, hlm. 21.



177

adalah Rogue State (negara-negara—ma’af—bajingan). Istilah dan doktrin

Bush tentang Global War on Terrorism sebenarnya bukan istilah yang baru

dan hanya mempertegas deklarasi perangnya terhadap siapa saja yang disebut

teroris, khususnya “fundamentalisme Islam”. Doktrin tersebut sebenarnya

telah dipopulerkan oleh Bush senior, ayah Bush junior, George Herbert

Walker Bush pada tahun 1990-an, dengan menghadapi musuh yang sama:

“fundamentalisme Islam”.64

Adian Husaini berangkat dengan perspektif berbeda, namun dengan

hakikat yang sama dalam melihat kebijakan Amerika Serikat mencari

identitas keamanan pasca-Perang Dingin. Husaini dengan cermat menemukan

bahwa ada banyak aspek traumatis historis yang dieksploitasi oleh ilmuwan-

ilmuwan Amerika Serikat yang ikut mengambil kebijakan Amerika Serikat

dalam melegitimasi kepentingan politik negara-negara Barat, khususnya

Amerika Serikat. Tidak lama setelah peristiwa 11 September65 terjadi, Bush

jr. menggelorakan semangat crusade (Perang Salib) melawan terorisme.

64 Untuk mengetahui doktrin politik dan militer Amerika Serikat pasca-Perang
Dingin, lihat Ibid., hlm. 41.

65 Usamah bin Ladin telah banyak melakukan pernyataan pujian dan tanggung jawab
atas peristiwa ini. Umat Islam memang tak satu pandangan terhadap peristiwa 11 September
ini, namun dengan adanya pengakuan Usamah tersebut, setidaknya ada kesaksian kuat yang
membenarkan pelaku serangan tersebut. Lihat media-media Islam layaknya
www.arrahmah.com. Simak pernyataan Usamah, sebagaimana dikutip dari teks wawancara
al-Jazeera dan majalah al-Muhajiroun. “Mengenang the Magnificent 19: The True Story of
9/11”, 9 September 2007, www.arrahmah.com, diakses pada tanggal 22 September 2013,
puku 16.00 WIB.
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Husaini menilai, “Bush tidak sedang terpeleset lidah.” “Sebagai seorang

Kristen yang ‘terlahir kembali’ (reborn), dan menjadikan Jesus sebagai filosof

idamannya,” lanjut Husaini. “Bush sedang mengungkap alam bawah

sadarnya, bahwa semangat Crusade kini diperlukan [dalam] menggalang

kekuatan Barat. Berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan runtuhnya

Uni Soviet, telah mengubah peta dunia. Barat, dengan serangkaian

ideologinya, tidak lagi legitimate untuk eksis. Semangat Crusade dibutuhkan,

menurut Huntington, untuk self-definition dan membangun motivasi, manusia

perlu rival dan musuh.”66

Fenomena Presiden George Walker Bush memang menarik untuk

dikaji. Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik ini dikenal memiliki

hubungan yang sangat dekat dengan kalangan Kristen fundamentalis di

Amerika Serikat. Sangatlah salah jika hanya Usamah bin Ladin saja yang

mengatasnamakan perang melawan Amerika Serikat dan aliansinya dengan

legitimasi dan aspek agama. Sebaliknya, Amerika Serikat sendiri, bersama

ilmuwan-ilmuwan, pengambil kebijakan dan pejabat-pejabat tingginya

sebenarnya juga memiliki doktrin keagamaan dalam setiap pengambilan

kebijakan, terutama dalam menangani masalah “fundamentalisme Islam”:

sebuah hal permanen dan sangat klasik dalam sejarah sejak munculnya

66 Adian Husaini, op.cit., hlm. 195.
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agama-agama. Istilah-istilah yang dilontarkan Bush jr., seperti Crusade67 telah

mencerminkan kenyataan pengaruh Kristen fundamentalis dalam diri Bush jr.

tersebut. 68

Di Amerika Serikat, kalangan Kristen fundamentalis adalah entitas

kuat yang memberikan dukungan penuh terhadap Israel. Sehingga sangatlah

terbukti kuat adanya nuansa hubungan Judeo (Yahudi)-Christian dalam pola

kebijakan Amerika Serikat mengenai permasalahan Israel di Timur Tengah.

Husaini, dengan mengutip Mark Hertsgaard, mencatat bahwa “sejak awal

tahun 2000, kelompok Kristen Sayap Kanan (Christian Right) ini memang

telah memilih berdiri di belakang Bush jr. Di antaranya dengan menggeser

67 Bernard Lewis, seorang sejarawan Barat (Amerika Serikat), mencatat bahwa
“sejarah persepsi dan sikap, antara Islam dan Eropa (Barat) sangat berbeda dengan sejarah
hubungan antara Eropa dengan Cina dan India. Orang-orang Eropa dengan Islam telah saling
kenal baik satu sama lain, yang ditunjukkan fakta yang sangat akurat.” Hal penting yang
dicatat Lewis bahwa peseteruan antara Islam dan Barat berlangsung sangat mengakar dan
sangat lama. Lihat Bernard Lewis, “Cultures in Conflict Christian, Muslim and Jews”, a.b.,
Primasophie, Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi, Yogyakarta: IRCiSod, 2001,
hlm. 17.

68 Banyak sekali pengamat Barat telah mengetahui pemikiran konseptual Usamah
yang jelas-jelas mengatasnamakan Islam dan intrepetasinya terhadap perseteruannya kepada
Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka seperti “tertawa” akan konsep tersebut. Dalam
konseptual tersebut Usamah jelas mempresentasikan nilai-nilai Amerika Serikat sebagai
sebuah sistem konsep bathil, yang dalam terminologi Islam disebut syirik. Usamah
memahami betul konsep dan kontekstual zaman, bahwa di setiap zaman konsep kesyirikan
tersebut adalah konstan namun bentuknya bisa beragam. Dengan demokrasi, pluralism,
liberalisme, Amerika telah merusak pemahaman keIslaman dalam diri orang-orang Muslim
dan membuat kaum Muslimin beralih pada konsep-konsep Amerika tersebut dan
meninggalkan konsep Islam yang hakiki. Inilah yang disebut syirik. Lihat sebuah gambaran,
bagaimana intelektual Amerika Serikat melihat konseptual Usamah, salah satunya, Michael
Scott Doran, “Perang Saudara Orang Lain”, dalam A. Zaim Rofiqi (ed.), “America and the
World: Debating the New Shape of International Politics”, a.b. A. Zaim Rofiqi dan Yusi A.
Pareanom, Amerika dan Dunia, Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hlm. 315.
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tanggung jawab sosial dari pemerintah kepada gereja dan mengangkat hakim

serta pejabat-pejabat federal yang bersimpati terhadap kepentingan

fundamentalis. Di jajaran Republican, hanya sedikit senator yang dapat

terpilih tanpa dukungan kelompok Kristen fundamentalis atau Kristen Sayap

Kanan ini.”69

Peradaban Kristen Barat dalam sejarah memang dipenuhi oleh

kontradiksi-kontradiksi antara semangat sekularisme, liberalisme, dan

modernitas dengan agama. Peradaban Kristen Barat tidak bisa menghadapi

tantangan semangat rasionalitas Eropa yang berputar cepat sejak zaman

Rennaisance dimulai, kalau juga dikatakan bahwa Peradaban Kristen harus

dirasionalkan untuk menghadapi tantangan-tantangan kekuatan antar

peradaban. Dengan kata lain, Kristen tidak dimusnahkan dari bumi Eropa,

hanya terjadi rasionalisasi dan liberalisasi di dalam dirinya, sehingga motivasi

dan semangat keagamaan tetap bisa menunjukkan eksistensinya. Inilah yang

membuat para pengamat memandang bahwa peradaban Barat muncul dari

semangat ambivalensi. Termasuk Amerika Serikat, yang pada satu sisi tetap

memegang prinsip sekular bahwa negara tidak melakukan campur tangan

dalam urusan agama. Di sisi yang lain, kembali mengutip catatan Husaini—

dari Hertsgaard— “Religion is key to understanding much about the United

69 Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen dan Islam, Jakarta:
Gema Insani, 2004, hlm. 114.
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States.” Bahwa Agama adalah kunci untuk memahami lebih banyak tentang

Amerika Serikat.70

Pesan dari kalangan Kristen Sayap Kanan adalah menyerukan

kebangkitan agama, regenerasi moral, dan kebangkitan kembali bangsa

Amerika. Jerry Falwell,71 salah seorang tokoh Kristen fundamentalis

menyatakan bahwa “Amerika membutuhkan dampak dari kebangkitan

spiritual murni, yang dibimbing oleh pator-pastor yang percaya pada Bible;

bahwa “kanker moral” telah menyebabkan pembusukan masyarakat dari

dalam.”72

Dukungan Kristen fundamentalis kepada Israel, yang juga disebut

sebagai Zionis-Yahudi, terlihat dalam kasus Saddam Hussain. Kedua entitas

ini menganggap Saddam sebagai ancaman serius bagi Israel. Sebab

berdasarkan Bible, mereka percaya akan kemunculan kembali Raja Babylon

Nebuchadnessar, menjelang kiamat yang akan mengancam eksistensi Israel,

70 Ibid.

71 Lebih jauh tentang Jerry Falwell. Falwel merupakan salah seorang apokalips yang
pada setiap kutbahnya bahwa untuk menggenapkan ramalan Armagedon, Jerussalem harus
dibersihkan dari orang-orang Kan’an, dan Timur Tengah pula harus dijadikan koliseum
raksasa. Kelak Mesiah akan turun untuk menghakimi, dan the House of God akan dipenuhi
orang-orang rasis berkulit putih, dan bermata biru. Falwell sangat menekankan akan
keunggulan bangsa Yahudi atas bangsa-bangsa lain. Karena itu, ia dijuluki “Christian
Zionist” Lihat Syaifullah Z. Yudha, Pion-Pion Iblis: Para Penghujat Islam dari Salman
Rushdi hingga George W. Bush, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 122.

72 Adian Husaini, Tinjauan Konflik…., op.cit., hlm. 115.
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dan kedua entitas ini menganggap Nebuchadnessar tersebut adalah Saddam

Hussain. Akhirnya pandangan-pandangan apokalips tersebutlah yang

dijadikan petunjuk bagi Amerika Serikat untuk menguatkan intervensinya di

Timur Tengah. Kebetulan banyak pihak di sana yang merasa memiliki tujuan

yang sama untuk menghalau Saddam Hussain, yaitu seperti Arab Saudi.73

Koalisi antara Zionis dan Kristen fundamentalis ini, di Amerika

dikenal sebagai kelompok Hawkish.74 Kelompok inilah yang bekerja di balik

upaya untuk menciptakan doktrin keamanan Amerika yang sangat ekspansif,

termasuk penciptaan doktrin simbol dan obyek “Perang Global Melawan

Terorisme” yang bergulir setelah peristiwa 11 Sepetember. Doktrin keamanan

(dari Rogue State sampai Global War On Terrorism) dipercaya diajukan oleh

lingkaran yang sama. Lingkaran yang terdiri dari akademisi, petinggi militer,

serta disokong oleh industri senjata dan para raja minyak Amerika yang sering

juga disebut sebagai kelompok Neokonservatif (biasa disebut Neokon).

Kelompok ini meyakini bahwa Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab

untuk mendakwahkan nilai-nilainya ke seluruh dunia dengan cara apa-pun,

termasuk kekuatan militer. Karakteristik kelompok ini terlihat dari

73 Ibid., hlm. 116. Bagi bangsa Yahudi, Nebuchadnessar memang sosok yang
memunculkan parnoia. Kerajaan Judah ditaklukkan Babylonia (yang berlokasi di Irak
sekarang ini) selama dua kali.

74 Ibid.
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propaganda dan jargon mereka: menyebarkan demokrasi (belakangan ini

istilah tersebut berubah menjadi democratic imperialism).75

Sementara itu, akademisi, ilmuwan atau intelektual yang berada di

dalam jajaran kelompok Neokon tersebut, selain kelompok Kristen

fundamentals, juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kebijakan

politik Amerika Serikat, terutama dalam pengambilan kebijakan penanganan

pasca-peristiwa 11 September. Di Amerika Serikat, dalam masalah kebijakan

politik, kaum intelektualnya terbelah menjadi dua: kelompok konfrontasionis

dan akomodasionis. Pejabat-pejabat tinggi dan kelompok Neokon lebih

menyukai pendapat-pendapat kelompok konfrontasionis, mengingat mereka

masuk ke dalam jajaran kelompok Hawkish atau the Neocon. Kelompok

akademis konfrontasionis lebih memilih memandang Islam, terutama yang

fundamentalis, dalam paparan konflik. Mereka menggolongkan Islam-yakni

kelompok Islam fundamentalis—seperti kelompok totalitarian komunis yang

anti-demokrasi dan sangat anti-Barat. Tokoh-tokoh dari kelompok ini di

antaranya seperti Bernard Lewis dan Huntington.76 Karya-karya keduanya

sangat banyak mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat, termasuk karya

fenomenal Huntington berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of

World Order.

75 Shofwan al-Banna, op.cit., hlm. 44.

76 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat…, op.cit., hlm. 182.
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Berbeda dengan kelompok intelektual konfrontasionis, kelompok

intelektual akomodasionis, seperti Noam Choamsky, mengecam segala bentuk

serangan militer Amerika Serikat ke Afghanistan pada 1998 yang lalu.

Choamsky menilai tegas bahwa seharusnya Amerika Serikat lebih

mengevaluasi kebijakan luar-negerinya dan memahami kemarahan Usamah

atau Dunia Islam daripada main bom-boman. Adian Husaini, mengutip

pernyataan Choamsky tersebut: “Seperti pihak-pihak lain di kawasan ini, Bin

Laden juga meradang karena dukungan panjang AS atas pendudukan brutal

militer Israel yang sekarang memasuki tahun ke-35: intervensi diplomatik,

militer dan ekonomi yang menentukan dari Washington; mendukung

pembantaian, serangan yang keji dan destruktif selama bertahun-tahun.”

Choamsky juga menyimpulkan bahwa pelaku aksi 11 September itu bertindak

atas dasar kebencian pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Barat, seperti

kebebasan, toleransi, kesejahterahan, pluralisme agama dan hak pilih. Ia juga

menyarankan agar pemerintah Amerika “mengevaluasi” kepada kebijakan-

kebijakan luar negerinya.77

Namun Amerika jelas tak mau susah-susah memahami latar peristiwa

11 September itu, dan memang tabiat awal dari para pengambil kebijakan

memang “haus perang”. Meski Usamah bin Ladin dan al-Qaidah tidak segera

mengumumkan tanggung jawabnya atas operasi serangan ke gedung WTC

77 Ibid., hlm. 186.
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dan Pentagon, namun tudingan dan indikator-indikator bukti yang dikantongi

Amerika Serikat sangat jelas.78 Selama September 2001, gelagat Amerika

Serikat untuk menyerang Afghanistan dan Taliban sebagai pihak yang tak

mau menyerahkan tersangka aksi serangan 11 September, semakin terasa.

Pada 17 September, puluhan ribu warga Afghanistan sudah mulai

meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Pakistan juga

semakin memainkan perannya sebagai pendukung wacana Amerika Serikat

dalam memerangi terorisme, dengan mengultimatum Taliban agar segera

menyerahkan Usamah bin Ladin.79

3. Gempuran Pertama dan Kemunduran Taliban

Sementara itu, pada tanggal 19-20 September 2001, di Kabul telah

digelar pertemuan kaum ulama Afghanistan guna membahas masa depan

nasib Usamah bin Ladin. Sebagai Amirul Mu’minin, Mullah ‘Umar tetap

menjadi pengambil keputusan terpenting dalam pertemuan tersebut. Di awal

pertemuan tersebut, Mullah ‘Umar berpidato bahwa dia dan Taliban tidak

akan mengekstradisi Usamah bin Ladin tanpa bukti yang jelas, yang

menghubungkannya secara langsung dengan serangan 11 September lalu.

Sehari setelah pertemuan pertama tersebut, secara mengejutkan Taliban

78 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 105.

79 Lihat “Puluhan Ribu Warga Afganistan Mengungsi”, Kompas, 18 September 2001,
hlm.  1.
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mengumumkan tidak akan menyerahkan Usamah bin Ladin, namun keputusan

yang diambil dari pertemuan ulama tersebut adalah bahwa Taliban

mempersilahkan Usamah untuk meninggalkan Afghanistan secara sukarela,

dan tanpa batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, Usamah masih

bebas menetap di Afghanistan, Taliban tidak mengharuskannya, “itu hanya

sebuah usulan dari para ulama, dan bukannya keputusan hakim.”80 Dengan

demikian, untuk kesekian kalinya Taliban menolak menyerahkan Usamah

kepada Amerika Serikat sejak tahun 1996.

Di Dunia Islam, kampanye terorisme atau wacana perang global

melawan terorisme belum berpengaruh secara kuat. Justru ketika Amerika

Serikat mulai menggaet aliansi internasional, juga ketika Pakistan dengan

keras mengultimatum penolakan Taliban untuk menyerahkan Usamah, protes

anti-perang, seruan jihad melawan Amerika Serikat dan dukungan kepada

Taliban dan Usamah semakin nyaring terdengar di negara-negara Muslim

seperti Pakistan dan Indonesia. Media masa menyaksikan itu semua. Seruan

Bush tentang “keadilan yang harus ditegakkan” tidak menyedot kesadaran

yang signifikan, terutama di kalangan aktifis Islam yang mempunyai pengaruh

untuk menggerakan massa. Bahkan seruan tersebut semakin mengukuhkan

antagonisme dan keangkuhan Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

80 “Taliban Tolak Serahkan Bin Ladin”, Kompas, 22 September 2001.
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Namun memang benar apa yang dikatakan Choamsky bahwa Amerika

lebih menyukai “saran yang menyenangkan”, termasuk saran-saran yang

memberi petunjuk untuk segera berangkat berperang. Tidak ada demokrasi di

hadapan para otokrat, atau bahkan manusia secara umum. Diktum terkenal

Bush jr., “with us or with terrorist”, lebih berpengaruh terhadap para

pemimpin negara, dan mereka memilih pilihan “with us”, bersama Amerika

Serikat untuk perang melawan terorisme. Pilihan tersebut didukung penuh

oleh negara-negara yang menegepung Afghanistan secara strategis.

Pada tanggal 6 Oktober 2001, beberapa pesawat angkut militer milik

AS mendarat di Bandar udara dekat kota Termez, Uzbekistan Selatan.

Presiden Uzbekistan Islam Karimov menyambut hangat kedatangan pasukan

militer Amerika Serikat ini.81 Perseteruan Taliban dengan Aliansi Utara juga

menjadi peluang bagi Amerika untuk memuluskan jalan Amerika Serikat

melalui utara Afghanistan. Aliansi Utara memiliki hubungan langsung dengan

negara-negara Asia Tengah, yang para pemimpinnya memiliki kekhawatiran

terhadap arus Talibanisasi di wilayahnya. Terutama isu itu dicurigai, oleh para

pemimpin sekular Asia Tengah, akan berpengaruh luas terhadap gerakan-

gerakan Islam yang juga ada di dalam negaranya. Dengan mengumpulkan

81 “AS-Taliban Siap Tempur di Perbatasan Uzbekistan”, Bernas, 8 Oktober 2001,
hlm. 4.
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sekutu-sekutu regional tersebut, Amerika Serikat menuai bantuan militer yang

sangat besar.

Sehari setelah pendaratan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat di

Afghanistan, Minggu malam tanggal 7 Oktober 2001, media masa kembali

mencatat bahwa hari itu merupakan operasi militer perdana Amerika Serikat

di  Afghanistan. Pasukan Amerika Serikat tidak masuk melewati wilayah

utara Afghanistan, namun lima rudal jelajah telah mengawali serangan dan

menghantam Kota Kabul.82 Sangatlah aneh fenomena perang ini, mengingat

Amerika Serikat harus mengumpulkan banyak koalisi untuk menghantam

kekuasaan yang berasal dari entitas tradisional Afghan. Terlebih Aliansi

Utara, dulu aliansi ini berisi sebagian orang-orang Afghan yang disebut

“Mujahidin”. Namun kecenderungan dan sikap antagonisnya terhadap Taliban

semakin menegaskan bahwa aliansi ini tidak lebih hanya sekedar aliansi yang

mengutamakan kepentingan kelompok—yang sangat bermacam-macam,

mulai dari Syi’ah, komunis dan sebagainya—dibanding mengutamakan

persatuan Islam.

82 Serangan ini awalnya dinamai dengan sandi Operation Infinite Justice (operasi
keadilan tak terbatas), namun kemudian diubah dengan sandi Operasi Enduring Freedom
(operasi kebebasam yang terus bertahan). Perubahan tersebut dikarenakan karena “infinite
justice” bernau agama dan semakin menegaskan visi agama pada benturan tersebut. Pun
operasi tersebut dilakukan pada hari Minggu: hari yang ‘spesial’ bagi umat Kristen. Lihat
Iwan Hadibroto dkk, op.cit., hlm. 12. Lihat juga betapa negara yang mengatasnamakan HAM
ini juga membunuh banyak warga sipil. Baru lima hari serangan tersebut, bom-bom Amerika
telah membunuh 276 warga sipil. Lihat “Afghan Timur Digempur 200 Warga Sipil Gugur”,
Bernas, 12 Oktober 2001.
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Selain Kabul, tempat strategis kedua bagi seluruh pihak adalah Mazari

Syarif. Sejak tahun 1998, Taliban telah menguasai “benteng pertahanan utara”

ini. Wilayah ini hanya berjarak sekitar 60 km dari perbatasan Afghanistan-

Ubekistan. Kota ini memiliki jalur suplai vital dari Termez, Uzbekistan.

Merebut Mazari Syarif bagi Taliban pada tahun 1998, bisa melumpuhkan

suplai vital tersebut. Dukungan peralatan militer dan logistik Aliansi Utara

dan musuh-musuh Taliban yang berasal dari Russia dan negara-negara Asia

Tengah, dulu melewati kota ini. Sehingga pada saat Amerika Serikat mulai

menginvasi Afghanistan, membuka Mazari Syarif berarti membuka gerbang

besar untuk memudahkan akses militer ke arah Afghanistan.83

Invasi Amerika Serikat memang dimanfaatkan dengan baik oleh para

musuh Taliban. Suku-suku Uzbek di bawah komando Abdul Rasyid Dostum

(pernah menyebrang ke kubu “Mujahidin”) segera bergerak kea rah Mazari

Syarif. Ameika Serikat juga memanfaatkan dengan baik peluang serangan

darat, mengingat pasukan-pasukan lokal anti-Taliban sangat mengenal

medannya dengan baik. Demikian dengan pasukan Aliansi Utara yang

83 Iwan Hadibroto, op.cit., hlm. 116. Vladimir Putin, Presiden Russia sendiri
menyatakan dukungannya kepada Burhanuddin Rabbani. Untuk fragmentasi aliansi,
Burhanuddin Rabbani memang mendapat dukungan dari sekutu utama Asia Tengah-Eropa
Timur, yakni Russia. Sedangkan negara-negara pecahannya, seperti Uzbekistan, memiliki
figur lain yang harus dicalonkan. Amerika Serikat sendiri menmbang-nimbang, apakah
Rabbani, Zhahir Shah (raja yang absen), atau kandidat utamanya yang harus menjadi
“boneka”nya setelah melengserkan Taliban melalui bombardier besar-besaran itu. Lihat
“Bertemu Rabbani, Putin Janjikan Dukungan Militer”, Bernas, 23 Oktober 2001, hlm. 15 dan
“Siapkan Pemerintahan Baru, Kelompok Oposisi Akan Bertemu di Istanbul”, Bernas, 25
Oktober 2001, hlm. 11.
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mengerahkan kekuatan sebesar dua-ribu pasukan. Mazari Syarif-pun jatuh

pada tanggal 9 November 2001, pasukan anti-Taliban memudahkan Amerika

Serikat memasuki kota tersebut. Taliban yang dibantu oleh pasukan dari blok-

blok Mujahidin asing mundur ke selatan karena terjepit.

Dari Mazari Syarif, pasukan Aliansi Utara bergerak menuju Herat.

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Iran ini dirangsek oleh pasukan

gubernurnya dulu, Ismail Khan—yang juga bergabung dengan Aliansi Utara.

Pada serangan itu-pun Amerika Serikat mengekor di belakang pasukan lokal

anti-Taliban, juga pasukan Syiah Hazara. Herat-pun berhasil kembali ke

tangan Ismail Khan, dan misi selanjutnya adalah merebut Kabul. Kabul

selama Oktober dan November telah berkali-kali dihantam bom. Namun

Taliban begitu gigih mempertahankan kota ini. Sebaliknya, kegigihan pasukan

anti-Taliban dimotivasi oleh keinginan merebut Kabul. Namun setidaknya

mereka mulai kembali dengan fragmentasi tujuan kelompok yang berbeda.

Pada Selasa 13 November menjelang tengah hari, pasukan Aliansi Utara

memasuki Kabul tanpa perlawanan yang berarti, Taliban telah mundur,

semakin ke timur dan ke selatan, memperkuat Jalalabad dan tempat asal

mereka, Qandahar.84

84 Iwan Hadibroto, op.cit, hlm. 121.
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Melalui penyerangan darat, Amerika telah dibantu oleh pasukan

Aliansi Utara tersebut, yang gerakan cepatnya dari tiga arah (masing-masing

menuju Kabul, Qandahar dan Jalalabad). Gempuran ini memang

melumpuhkan Taliban, dan pada Desember 2001 Mazari Syarif dan Kabul

dipastikan jatuh ke tangan pasukan Aliansi Utara. Kejatuhan Kabul ke tangan

Aliansi Utara kemudian mengingatkan pada era perseteruan Mujahidin, di

mana kontrol wilayah yang luas tak bisa dicapai sehingga menimbulkan

munculnya aksi-aksi kejahatan. Demikian juga pada bulan Desember 2001

tersebut: bulan tersebut bisa dikatakan sebagai bulan kebangkitan para

komplotan, bandit, penyamun dan suku-suku85 yang bekerja di bawah

program Amerika Serikat, yang kemudian berhasil merebut kendali berbagai

kota. Perlawanan Taliban otomatis ambruk.

Kurang dari seminggu setelah Kabul jatuh, meski Taliban tak pernah

memberi konfirmasi tentang kemundurannya, Amerika mengumumkan

jatuhnya Taliban dan menyerahkan kekuasaan pada Hamid Karzai, seorang

yang loyal kepada Amerika Serikat. Sampai pada tataran ini, usaha pengejaran

Usmah bin Ladin telah berubah menjadi operasi penggulingan pemerintahan

Taliban. Dengan demikian segala anasir Taliban termasuk blok-blok, milisi

85 Beberapa intelektual Amerika Serikat sebenarnya telah banyak memprediksi
tentang “kelemahan Taliban” terhadap suku-suku yang sulit dikontrol. Gilles Dorronsoro,
The Taliban’s Winning Strategy in Afghanistan, dapat diunduh di
www.CarnegieEndowment.org/pubs, 2009, hlm . 5.
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dan pelajar-pelajar di kamp pelatihan militer yang dilindungi dan dirintis

Taliban telah porak-poranda. Taliban memang telah usai, namun operasi dan

perang tersebut tidak berarti membuat Amerika Serikat memiliki peluang

emas, bahkan untuk mengetahui tempat Usamah bersembunyi. Untuk operasi

pemburuan individu, Amerika Serikat membutuhkan kurang lebih waktu 15

tahun, bahkan lebih, untuk bisa menangkap Usamah.86

Rontoknya tembok militer dan pemerintahan Taliban tidak serta-

merta menghapuskan peta kekuatan Islam lokal terkuat di Afghanistan,

terutama pasukan Mujahidin asing dan anasir Taliban secara luas. Qandahar

masih merupakan tempat terpenting, di mana Taliban melakukan konsolidasi

kekuatannya dan meluaskan milisi pelajarnya ke barat dan utara Afghanistan.

Amerika gagal menemukan Usamah, sekalipun telah membombardir

pertahanan Taliban. Meski tahun 2001 merupakan tahun kelabu bagi Taliban,

namun bukan segala kekalahan tertumpah pada tahun ini. Taliban bukan

komunis yang anasirnya bisa dikalahkan melalui pusat terpentingnya, Uni

Soviet. Bagaimanapun Taliban adalah gerakan Islam yang telah mencetak

prestasi gemilang dengan mendirikan sebuah Negara Islam berbasis lokal

yang luas di Afghanistan, dampak dari prestasi ini sudah jauh berkembang

dan sulit dihancurkan, sekalipun negara tersebut berhasil ditaklukkan.

86 Abu Mush’ab as-Suri, op.cit., hlm. 109.



193

Akan ada banyak negara-negara Islam yang ditorehkan sebagai

prestasi oleh gerakan-gerakan jihad Islam lokal dan internasional semacam

Taliban ini. Dinamika ini merupakan kenyataan terpenting sejak Islam

diproklamsikan sebagai sebuah sistem terlengkap di muka bumi. Dinamika

Taliban terus menginspirasi seluruh gerakan Islam, terutama ketika bumi

Afghanistan telah ditegaskan Taliban sebagai bumi jihad untuk membina

kader-kader jihad yang dididik untuk melawan penguasa-penguasa hegemoni

yang arogan semacam Amerika itu. Dulu ketika berkonfrontasi dengan Soviet,

Amerika tahu betul di mana pusat Komunisme itu berada dan berasal.

Amerika Serikat memang berperang dengan negara-negara dan

pemimpin-pemimpin boneka Soviet. Ia bisa menghancurkan Soviet sedikit

demi sedikit dengan menghancurkan boneka-bonekanya, dan boneka terakhir

Soviet ada di Afghanistan. Melalui itu, dengan menempelkan pengaruh

terhadap self determinacy and resistancy dari gerakan anti-komunis lokal ia

bisa mengkalim, “Soviet telah ambruk, dan demokrasi pemenangnya”. Namun

ingat, ia sedang menghadapi gerakan Islam yang sudah berdiaspora ke seluruh

penjuru bumi. Ia menghadapi sebuah golongan yang manifesto politiknya

sudah tersebar dan dihafal oleh banyak Muslim. Sadarkah Amerika bahwa Ia

sedang menghadapi raksasa peradaban sepanjang zaman?
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