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Abstract
This article is to examine phenomena of ISIS in Iraq and Syria from perspective of
International Relations studies. Phenomena of ISIS is begun when Al Baghdadi declares
Islamic States on 9th of April 2013, which included the territory of Iraq and Syria. This claim
is not only unsual but also interesting since overlapping with the territory of Iraq and Syria
as sovereign states. In the onset of the movement, ISIS gains wide supports from Arabian
kingdom in the Persian Gulf and most of muslim countries. With its economic capacity, ISIS
could be claimed as “the richest Islamic covered terrorist group” in the current time. Despite
its goal to implement Islamic sharia in hard way through brutal and terror, support for ISIS
from the supporting countries have diminished in certain way. Complexity of phenomena of
ISIS is analyzed with three perspectives in IR studies: realism, liberalism, and constructivism.
Nevertheless its continuous existence, ISIS will tend to gain decreasing support from majority
muslim countries and in other side there will be increasing numbers of opposing parties towards
the ideas of ISIS and its movements.
Keywords: ISIS, Islamic State, conflict, Shia, Sunni, Iraq, Syria, AL Baghdadi, terrorism,
realism, liberalism, and constructivism.
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Abstrak
Artikel ini membahas fenomena gerakan NIIS di Iraq dan Suriah yang ditelaah dari bidang
studi Hubungan Internasional. Fenomena NIIS diawali oleh Al Baghdadi yang mendeklarasikan
berdirinya Negara Islam pada 9 April 2013 yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah. Hal ini
tidak lazim dalam politik internasional karena klaim tersebut meliputi Iraq dan Suriah yang
merupakan negara berdaulat. Semula gerakan NIIS berhasil mendapatkan dukungan luas dari
negara-negara Arab di Teluk dan negara-negara Islam umumnya. Dengan modal ekonomi
yang besar, NIIS dapat dipandang sebagai ”kelompok teroris berbaju Islam terkaya” saat itu.
Namun alih-alih ingin menerapkan syariah Islam dengan cara yang keras, kaku, brutal dan
penuh teror akhirnya gerakan NIIS malah menjadi menurun citranya di kalangan negaranegara pendukungnya. Kompleksitas fenomena NIIS ini dicoba ditelaah dari tiga perspektif
Hubungan Internasional: realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Tampaknya gerakan NIIS
yang beraliran Sunni masih akan tetap eksis, namun nampaknya ada kecenderungan bahwa
kekuatan perjuangan mereka akan semakin tergerus seiring makin menurunnya dukungan
dunia khususnya negara-negara Islam dan menguatnya kelompok penentang NIIS terutama
dari pihak Suriah dan Iraq – yang sama-sama menganut Syiah – dan AS beserta sekutunya.
Kata kunci: NIIS, Negara Islam, konflik, Syiah, Sunni, Iraq, Suriah, Al Baghdadi, terorisme,
realisme, liberalisme, konstruktivisme.

Pendahuluan

H

ubungan internasional hingga abad
ke-21 belum sepenuhnya damai.
Perdamaian dunia yang merupakan
cita-cita bangsa-bangsa di dunia seusai
Perang Dunia II ternyata tidak mudah
diwujudkan karena konflik antar negara
terus hadir bahkan berkembang menjadi
konflik antara negara melawan aktoraktor transnegara atau transnasional,
seperti perang yang dilakukan para teroris
di berbagai negara di dunia.1
Di antara konflik-konflik antarnegara, konflik yang terbesar pascaPerang Dunia II adalah Perang Dingin
Lihat, “Kronologi awal teror di Paris” diakses
dari http://www.antaranews.com/berita/529333/
kronologi-awal-teror-di-paris, pada 14 November
2015. Lihat juga, “Update : Serangan Bom di
Brussels, Kota Pusat Dunia” diakses dari http://
www.beritasatu.com/dunia/356190-serangan-bomdi-brussels-kota-pusat-uni-eropa.html, pada 14
November 201.
1

– yang berakhir setelah bubarnya Uni
Soviet yang merupakan salah satu
negara utama pelaku konflik dalam
Perang Dingin melawan Amerika Serikat.
Namun demikian konflik-konflik lain
dalam skala yang lebih kecil masih
juga yang muncul dalam hubungan
antar bangsa. Misalnya, di Rusia terjadi
perang antara Rusia dengan kelompok
Pejuang Kemerdekaan Chechnya, dan
di Asia Tengah terjadi konflik antara
Armenia melawan Azerbaijan (19881994). Selain itu, terjadi pula perang
saudara di Georgia, Eropa Timur (1993
dan 2008). Sedangkan di Eropa Tengah
terjadi konflik di Yugoslavia (1991-2001).
Di belahan dunia lain seperti benua
Afrika, terjadi beberapa konflik seperti
perang saudara di Rwanda (1990-1992),
Sierra Leone (1991-1997), Burundi
(1993-1999), di Liberia (1996-1997
dan 1999-2003), perang antara Ethiopia
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dengan Eritrea (1998-2000), perang
saudara di Pantai Gading (2001), konflik
di Mali (2012-2013), perang saudara
di Somalia (1991-sekarang) dan Sudan
(2003-sekarang). Sedangkan di wilayah
tetangga terdekat Afrika, yaitu Jazirah
Arab juga masih berlangsung konflikkonflik lama ditambah konflik baru.
Konflik lama yaitu antara Israel melawan
Palestina, termasuk sejumlah negara
atau kelompok perjuangan bersenjata
beridentitas Islam atau Arab seperti
Hezbollah yang bermukim di Lebanon.
Sementara itu, konflik baru mencakup
konflik Iraq dengan Kuwait dan sejumlah
negara yang dipimpin oleh AS yang
mendapat mandat PBB yang menentang
invasi Iraq ke Kuwait tahun 1990-1991.
Kemudian ada juga perang saudara di
Yaman (1994 hingga kini), invasi AS ke
Iraq yang menggulingkan rezim Saddam
Hussein (2003-2010), perang saudara di
Iraq (2010- sekarang), perang saudara
di Libya (2011-sekarang), dan perang
saudara di Syria (2011- sekarang).2 Selain
itu, di kawasan Asia Selatan pun masih
terjadi konflik, misalnya konflik antara
Pakistan dan India mengenai masalah
perbatasan Kashmir, perang saudara di
Afghanistan (1992-2001), dan invasi AS
terhadap Afghanistan (2001).
Dari sejumlah konflik di era pascaPerang Dingin tersebut, konflik yang
terjadi di jazirah Arab tetap mendapat
perhatian terbesar dari berbagai pihak,
baik para pelaksana dan pengambil
keputusan di berbagai negara di dunia
maupun dari kalangan akademisi. Salah
Konflik-konflik tersebut disusun dari berbagai
sumber.
2

satu fenomena menarik dari konflik
yang terjadi di jazirah Arab ini adalah
kemunculan Negara Islam di Iraq dan
Suriah (NIIS).
Bermula dari pidato yang dilakukan
oleh seorang yang bernama Abu Bakar
Al Baghdadi – yang mendeklarasikan
berdirinya Negara Islam pada 9 April 2013
yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah.3
Al Baghdadi ini kemudian menyatakan
dirinya sebagai khalifah,4 yaitu pemimpin
utama di negara Islam tersebut. Al
Baghdadi mengklaim bahwa wilayah
NIIS yang dimaksud mencakup antara
lain: (1) Iraq, meliputi wilayah Selatan,
Diyala, Baghdad, Kirkuk, Salahudin,
Anbar dan Ninewa; dan (2) Suriah,
meliputi wilayah Al Barakah (Hasaka),
Al Kheir, Al Raqqah, Al Badiya, Al Halab
(Aleppo), Idlib, Hama, Damaskus dan
wilayah pesisir (Al Sahel).5 Faktanya
Iraq dan Suriah sendiri masih merupakan
negara-negara berdaulat yang masingmasing mempunyai pemerintahannya
sendiri. Bagi pemerintah Iraq,
tindakan Al Baghdadi ini merupakan
pembangkangan secara sadar terhadap
negara atau dianggap sebagai perbuatan
makar ataupun pemberontakan terhadap
Iraq. Demikian juga halnya dengan
Lihat, “Sejarah Berdirinya ISIS” diakses dari http://
simomot.com, http://www.dw.de, htpp:www.bbc.de.
Lihat juga, ”Negara Islam Iraq dan Syam” diakses
dari http://www.wikiwand.com/ms.
3

Lihat, “Lahirnya ISIS (Islamic State of Iraq
and Syria) atau Negara Islam Irak dan Syriah”,
diakses dari http://www.kompasiana.com/makenyok/
lahirnya-isis-islamic-state-of-iraq-and-syria-ataunegara-islam-irak-dan-syriah_54f3ef8f745513982b
6c83d0, pada 17 Juni 2015.
4

“Sejarah Berdirinya ISIS...Ibid. Lihat juga, ”Negara
Islam Iraq dan Syam...Ibid.
5
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Peta: Wilayah Negara Islam Iraq dan Suriah

Sumber : http://www.simomot.com/; http: www.dw.de/; http://www.bbc.de/.

pemerintah Suriah. Dengan demikian Al
Baghdadi melakukan pembangkangan
atau makar atau pemberontakan terhadap
pemerintahan yang masih berkuasa di dua
negara berdaulat yang berbeda. Hal ini
merupakan hal yang menarik karena tidak
lazim. Biasanya pembangkangan atau
makar atau pemberontakan dilakukan
terhadap satu pemerintahan dari satu
negara tertentu saja.
Bila dikaitkan dengan ruang lingkup
studi yang ada, pembangkangan terhadap
satu pemerintahan negara merupakan
gejala yang dipelajari dalam bidang Ilmu
Politik atau Perbandingan Politik, karena
mengkaji pertarungan kekuasaan di dalam
suatu negara (entitas politik). Namun
gejala NIIS sebagaimana disebutkan
di atas tidaklah demikian. Pendirian
NIIS selain merupakan pemberontakan
terhadap dua negara berdaulat, juga

disebabkan adanya klaim Al Baghdadi
tentang penguasaan wilayah di Suriah
dan Iraq sebagai wilayah NIIS. Inilah
yang membuat isu NIIS menarik untuk
dibahas. Dalam fenomena ini terdapat dua
indikasi penting, yaitu (1) ada interaksi
antara dua aktor (yakni Al Baghdadi
dengan NIIS-nya melawan Iraq dan
Suriah); (2) interaksi itu bersifat lintas
batas (transboundary). Oleh karena
NIIS meliputi wilayah Iraq dan Suriah
maka kelompok pimpinan Al Baghdadi
ini berada di sebagian wilayah Iraq dan
Suriah. Mereka bergerak di wilayah
tersebut ketika berhadapan dengan
pemerintah Iraq ataupun Suriah. Misalnya,
kelompok bersenjata NIIS bisa bergerak
dari wilayah Suriah sekaligus untuk
menyerang pasukan pemerintah Iraq.
Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan
kenyataan tersebut di atas, konflik
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yang dimunculkan oleh Al Baghdadi
dengan NIIS-nya terhadap Iraq dan
Suriah merupakan interaksi antar aktor
lintas negara. Dengan demikian secara
ontologi, fenomena konflik tersebut
masuk ke dalam wilayah kajian hubungan
antar bangsa (internasional).6 Adanya
keterlibatan asing (terutama AS)7 justru
makin menunjukkan bahwa isu NIIS
berkaitan dengan interaksi antar aktor
hubungan internasional.
Sepanjang tahun 2013 hingga 2014,
NIIS terus memperkuat kekuasaannya
di Suriah dengan menduduki Raqqa
Salah satu definisi menyatakan international
relations attempts to explain the interactions of
states in the global interstate system, and it also
attempts to explain the interactions of others whose
behavior originates within one country and is targeted
toward members of other countries. In short, the
study of international relations is an attempt to
explain behavior that occurs across the boundaries
of states, the broader relationships of which such
behavior is a part, and the institutions (private,
state, nongovernmental, and intergovernmental)
that oversee those interactions. Explanations of
that behavior may be sought at any level of human
aggregation. Some look to psychological and
social-psychological understandings of why foreign
policymakers act as they do. Others investigate
institutional processes and politics as factors
contributing to the externally directed goals and
behavior of states. Alternatively, explanations may
be found in the relationships between and among
the participants (for example, balance of power), in
the intergovernmental arrangements among states
(for example, collective security), in the activities
of multinational corporations (for example, the
distribution of wealth), or in the distribution of power
and control in the world as a single system (Dibuat
oleh Department of Political Science, University of
Wisconsin-Medison yang diakses dari https://www.
polisci.wisc.edu/fields/ir).
6

Lihat Faiz Ihsan, ”Siapa sebenarnya ISIS itu
dan sebenarnya apa misi mereka?” diakses dari,
http://microcyber2.blogspot.co.id/2014/09/siapasebenarnya-isis-itu-dan-apa-misi.html pada 14
Februari 2016.
7

yang kemudian menjadi kota pusat
pengendalian NIIS.8 Di wilayah Iraq,
NIIS mengambil alih kekuasaan kota
Fallujah dan Ramadi. Pada Januari 2014
NIIS berhasil menguasai dan menduduki
Mosul, kota kedua terbesar di Iraq
yang menjadi sumber industri minyak
terpenting Iraq.9 Kemudian pada Juni 29
Juni 2014, NIIS mendeklarasikan dirinya
menjadi Kekhalifahan dengan Abu Bakar
Al Baghdadi sebagai Khalifah dengan
gelar Khalifah Ibrahim. Pada kesempatan
itu Al Baghdadi menyampaikan pidato,
yang salah satunya menghimbau
kepada seluruh umat Islam di dunia
agar mengakui kekhalifahannya dan
loyal kepadanya. Sejak saat itu, muncul
respons dari berbagai pihak, terutama
di kalangan umat Islam, baik berupa
dukungan perorangan maupun kelompok.
Usaha NIIS menguasai wilayah-wilayah
yang menjadi targetnya di Iraq dan
Suriah semakin menunjukkan hasilnya.
Hingga September 2014, luas wilayah
yang dikuasai NIIS diperkirakan telah
mencakup 210.000 Km2, yang hampir
sama dengan luas Kerajaan Inggris
Raya.10
Dengan didukung oleh semangat
berjuang untuk menegakkan kekhalifahan
(Negara Islam Dunia) dan semakin
banyaknya orang ataupun kelompok yang
membantu NIIS Al Baghdadi ini, NIIS
semakin berhasil mengonsolidasikan
Lihat Special Report-“The Islamic State”, hlm. 11,
diakses dari http://www.calrionproject.org.
8

9

Special Report-“The Islamic… Ibid.

“What is ‘Islamic State’ ?” dalam BBC News 2
Desember 2015 diakses dari http://www.bbc.com/
news/world-middle-east-29052144.
10
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kekuasaannya, terutama di Iraq. Daerahdaerah Iraq yang berhasil diduduki
kelompok bersenjata NIIS umumnya
dapat dipertahankan dengan baik dan
relatif stabil.11 Di kota-kota yang diduduki
dengan aman, NIIS kemudian mendirikan
lembaga khusus dengan nama Al Idarooh
Al Islaamiyah lil Khidmati Al Ammah
(Administrasi Islami untuk Pelayananan
Publik). Lembaga ini bertugas
melaksanakan pemerintahan yang terkait
pelayanan umum, seperti menyediakan
kebutuhan pangan, sandang, air, listrik,
jalur komunikasi, transportasi umum
dan fasilitas umum lainnya yang murah.
Hal ini menjadi daya tarik bagi orang per
orang atau kelompok untuk datang ke
NIIS dan mendukungnya. Misalnya, pada
November 2014 Al Baghdadi menyatakan
bahwa ia telah menerima dukungan dan
sumpah setia dari berbagai kelompok di
Mesir (Ansar Bayt Al Maqdis), Libya
(Dewan Shura Pemuda Islam), Nigeria
(Boko Haram), Yaman dan Arab Saudi.
Di Suriah sendiri sebenarnya usaha
NIIS mengonsolidasikan kekuasaannya
tidak terlalu mulus karena medan
peperangan relatif lebih sulit. Tambahan
pula, pada saat itu di Suriah sedang
terjadi perang saudara, sehingga terdapat
banyak kelompok yang terlibat dalam
peperangan – baik dari kalangan Islam
yang menentang maupun dari kalangan
yang mendukung pemerintahan Presiden
Bashar Al Asaad. Namun demikian
kelompok bersenjata NIIS masih mampu
menguasai beberapa daerah di Suriah
Utara, seperti kota Allepo. Kota ini
merupakan kota tua peninggalan Kerajaan
11

Lihat, Faiz Ihsan, ”Siapa sebenarnya ISIS…Ibid.

Romawi yang banyak memiliki artefakartefak sejarah yang bernilai tinggi.
Dalam aksinya, NIIS tidak segansegan menggunakan cara-cara kekerasan
dan cenderung mengabaikan Hak Asasi
Manusia (HAM) kepada lawan-lawan
atau kelompok yang menentangnya.
NIIS sering menggunakan hujatan takfir
(bid’a) kepada pihak yang tidak sama
atau menentang paham keislamannya.
Dengan dasar ini NIIS membenarkan
pemberlakuan hukuman keras, seperti
hukuman mati.12 Misalnya, salah satu
suku bangsa Iraq yang mendiami wilayah
Iraq Utara yang umumnya non-Muslim
terpaksa meninggalkan daerahnya karena
adanya ancaman akan dibunuh karena
bukan Islam. 13 Demikian juga yang
dialami oleh warga Asiria. Mereka
diusir oleh NIIS keluar dari tempat
kelahirannya di Mosul – atau apabila
mereka ingin tetap berada di Mosul,
maka mereka diwajibkan membayar
pajak kepada NIIS, atau pindah agama
menjadi Islam. Di wilayah NIIS di Libya,
ada 30 orang Mesir dan 30 orang Ethiopia
penganut agama Kristen dibunuh. Hal
inilah yang mendorong munculnya
pelarian penduduk Suriah ke luar dari
wilayah Suriah hingga menjadi masalah
internasional seperti pengungsi.
Di samping itu, hal-hal yang bersifat
fisik lainnya seperti bangunan-bangunan,
kota-kota kuno yang dikuasainya,
kelompok bersenjata NIIS juga tidak
segan-segan menghancurkannya. Hal
ini misalnya telah terjadi di Allepo,
12

Lihat Special Report-“The Islamic… Ibid.

���

Special Report-“The Islamic… Ibid, hlm. 27-29.
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Suriah. Akibat hal tersebut, NIIS dalam
perkembangannya makin mendapat
reputasi buruk. Bagi NIIS, tindakantindakannya yang brutal kepada
pihak-pihak yang berbeda dengan NIIS
dianggap sebagai cara terampuh untuk
menjaga loyalitas warga terhadap NIIS
dan juga sebagai upaya melestarikan
kekuasaannya. Akibatnya, dukungandukungan dari berbargai kelompok
Muslim atau negara di dunia yang
semula banyak diterima oleh NIIS
akhirnya beralih menjadi penolakan atau
penentangan terhadap NIIS. Dengan
demikian bagaimanakah sebenarnya studi
Hubungan Internasional menelaah NIIS
dalam kaitan dengan konflik kekerasan
yang kerap dilakukannya?

Negara Islam di Iraq dan Suriah
(NIIS)?
Sebelum membahas tentang Negara Islam
di Iraq dan Suriah, ada baiknya terlebih
dahulu dibahas istilah-istilah yang dikenal
tentang fenomena negara Islam tersebut.
Sebenarnya selain Negara Islam di Iraq
dan Suriah (NIIS) dikenal juga Negara
Islam di Iraq dan di Levant (NIIL).
Kedua istilah ini mengacu pada daerah
yang sama, yaitu sebagian Iraq (Wilayah
Selatan, Diyala, Baghdad, Kirkuk,
Salahudin, Anbar dan Ninewa), dan
sebagian Suriah (Al Barakah/ Hasaka, Al
Kheir, Al Raqqah, Al Badiya, Al Halab/
Aleppo, Idlib, Hama, Damaskus dan
Wilayah Pesisir/Al Sahel). Daerah-daerah
Suriah yang sebagian besar di utara ini
yang disebut juga Levant. Negara Islam di
Iraq dan Suriah (NIIS) sendiri merupakan
terjemahan dari istilah yang sama yang

berasal dari bahasa Arab yaitu Daulah
Islamiyah fie Iraq wa Syam. Sedangkan
istilah Negara Islam di Iraq dan Levant
pada hakekatnya sama dengan Negara
Islam, hanya saja istilah Suriah (Syam)
diganti dengan Levant.14
NIIS sebenarnya secara de facto
maupun de jure belum bisa disebut sebagai
negara karena ketika dideklarasikan,
wilayah-wilayah NIIS belum sepenuhnya
dikuasai oleh otoritas tertinggi NIIS
yaitu Al Baghdadi dan kelompoknya.15
Wilayah-wilayah tersebut masih berada
di bawah jurisdiksi Iraq dan Suriah.
Penduduk pada masing-masing daerah
yang diklaim NIIS itu pun masih
menganggap pemerintahan Iraq dan
Suriah sebagai penguasa yang sah. Setelah
kelompok bersenjata yang bernaung di
bawah NIIS menguasai daerah-daerah
setempat, barulah penduduk di daerahdaerah yang dikuasai NIIS tersebut
mengakui NIIS sebagai penguasa di
Levant adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk
wilayah Sham (Suriah). Lihat, “Sejarah ISIS asal
mula & deklarasi Khilafah - Siapa” diakses dari
http://www.bebibums.com/2014/08/sejarah-isisasal-mula-deklarasi.html. Sedangkan menurut
Muhammad Siddiqi, “The Levant is an old term
referring to countries of the eastern Mediterranean.
Some scholars include in it Cyprus and a small part
of Turkey. But basically the Levant has throughout
history meant Syria, Lebanon and Palestine. This
means Jordan, the West Bank (now under Israeli
occupation) and Israel itself are part of the Levant,”
lihat, “What is the Levant?” diakses dari http://www.
dawn.com/news/1113209.
��

Hal ini dikatakan oleh David Kilcullen yang menjadi
otak di balik penggelaran besar-besaran pasukan
AS pada 2007-2008 di Irak, dan pengamat tentang
muncul dan berkuasanya ISIS. Diakses dari, http://
www.antaranews.com/berita/497645/bahaya-besarisis-mencekik-irak-dan-suriah.
15
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daerah tersebut. Meskipun hal itu terjadi
setelah NIIS melakukan tekanan dan
paksaan-pa ksaan kepada penduduk
setempat.16
Menurut sejarahnya, NIIS merupakan
reformasi dari Negara Islam di Iraq (NII).
Sebelum NIIS dideklarasikan, Abu Bakar
Al Baghdadi merupakan pemimpin NIIS
yang menggantikan kepemimpinan Abu
Omar Al Baghdadi. Sedangkan Abu Omar
ini adalah pengganti Abu Ayyub Al Masri.
Abu Omar dan Abu Ayyub wafat akibat
serangan tentara AS pada 2010. Kedua
pemimpin NII ini adalah pengganti Abu
Mushaab Al-Zarkawi yang merupakan
pendiri NII yang berasal dari Yordania.
Sebelum mendirikan NII, Zarkawi
mendirikan Jamaat Al Tauhid wa Jihad
(JTWJ) di Iraq pada 1999 yang tujuannya
mengganti penguasa di Yordania dan
berjihad di Afghanistan. 17 Kemudian
ketika AS menginvasi Iraq dan berhasil
menggulingkan Saddam Hussein pada
2003, Zarkawi memimpin kelompoknya
memerangi pasukan AS. Pada 2004 JTWJ
bergabung dengan Al Qaeda pimpinan
Osama Bin Laden dan menyebut diri
mereka sebagai Al Qaeda di daerah
mengalirnya dua sungai (Euphrat dan
Tigris) dan selanjutnya sering disebut
dengan nama Al Qaeda di Iraq.
Untuk mengetahui bagaimana NIIS melakukan
pemaksaan kepada penduduk di Iraq atau Suriah.
Lihat, Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi
Teroris Paling Mengerikan Abad Ini (Jakarta, Zahira
Ufuk Abadi, 2014), hlm. 159-164. Lihat juga Special
Report-“The Islamic… hlm. 28-30.
16

Special Report-“The Islamic…Ibid. Lihat juga
”Negara Islam Iraq dan Syam....Ibid. Tentang sikap
Zarkawi menentang penguasa Yordania, lihat juga
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…., hlm.
90-91.
17

Dalam perjuangannya, Zarkawi
dan kelompoknya meleburkan diri
bersama sejumlah kelompok bersenjata
jihadis Iraq lainnya seperti Al Qaudafi
Iraq, Jaish ath Thaifa al-Mansoura,
Katbiyan Ansar al Tawhid wa Sunnah,
Saray al Jihad, Brigade al Ghuraba dan
Brigade al Ahhwal ke dalam Majlis
Shura al Mujahedin (MSM) pada 2006.18
MSM membentuk pasukan khusus
yang handal, dan berani mati (jihadis).
Kelompok ini berasal dari warga
Islam dari kalangan Sunni. Di bawah
bimbingan Al Qaeda, MSM membangun
infrastruktur yang dibutuhkan untuk
menegakkan hukum syariah dalam suatu
negara. Tak lama setelah mengupayakan
pembangunan infrastruktur tersebut,
Zarkawi tewas diserang pesawat
AS pada 2006. Sebagaimana telah
dijelaskan di atas, setelah Zarkawi
wafat, kepemimpinan MSM dipegang
oleh Abu Ayyub dan Abu Omar.
Kedua pemimpin ini terus mengupaya
kan berdirinya Negara Islam Iraq pada
2006. Untuk mewujudkan tujuannya
itu, kedua pemimpin NII ini berusaha
menguasai wilayah Iraq melalui
perjuangan bersenjata dan kemudian
menegakkan syariah Islam di wilayah
kekuasaannya – terutama yang
penduduknya berasal dari kelompok
Sunni. Wilayah Iraq yang hendak dikuasai
dari penguasa Iraq adalah wilayah gurun
di Provinsi Anbar yang populasinya
kebanyakan Islam Sunni, berbeda dengan
wilayah lain di Iraq yang mayoritas
menganut Islam Syiah.
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi….
hlm 95.
18
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Pada 2010, Abu Ayyub dan Abu
Omar tewas akibat serangan tentara
AS.19 Abu Bakar Al Baghdadi kemudian
tampil memimpin Negara Islam Iraq.
Dengan kelompok pejuang bersenjatanya
Al Baghdadi melanjutkan pendirian
Negara Islam Iraq. Pada saat itu beberapa
kelompok pejuang Islam dari kalangan
Sunni bersenjata lainnya seperti AlQaeda di Iraq, Jaysh al-Fatiheen, Jund
al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid
wal Sunnah, Jeish al-Taiifa al-Mansoura
bertempur melawan pihak pemerintah
Iraq yang didominasi kaum Syiah (dan
dibantu juga oleh kelompok-kelompok
pejuang Syiah dari dalam dan luar Iraq
seperti Iran dan Lebanon).20
Pada 2011 di Suriah kemudian
terjadi revolusi. Pemerintahan Suriah
menghadapi penentangan dari sekelompok
orang Suriah, yang kebetulan Islam
Sunni. Dalam konflik Suriah ini, NIIS
ikut bertempur bersama-sama kelompok
Islam bersenjata Suriah lainnya seperti
Jabhat al Nusra untuk menggulingkan
pemerintahan Bashar Al Assad. 21
Keterlibatan NIIS dalam peperangan di
Suriah menyebabkan daerah perjuangan
Al Baghdadi dan kelompoknya menjadi
meluas, yaitu meliputi Iraq dan Suriah.
Dengan demikian kelompok bersenjata Al
Baghdadi menghadapi dua pemerintahan
yang kebetulan mempunyai ciri yang sama
yang didominasi kelompok Islam Syiah.
Dalam perjuangannya, Al Baghdadi dan
kelompok bersenjatanya di Suriah bukan
19

Special Report-“The Islamic…Ibid.

20

”Negara Islam Iraq dan Syam....Ibid.

Special Report …Ibid. Bashar Al Assad sendiri
berasal dari kelompok Islam Syiah Alawit.
21

hanya menghadapi pemerintah Suriah
saja, tapi juga dari kelompok pejuang
Syiah, seperti Fail Leb Tif Hizbullah,
Kata’ib Hizbullah, Revolusi Suriah
Mujahidin, dan Pasukan Pembebasan
Suriah.
Setelah dua tahun bertempur di
Suriah, pada 9 April 2013 Al Baghdadi
kemudian mengumumkan perubahan
bentuk negara yang diperjuangkannya
yaitu yang sebelumnya Negara Islam di
Iraq (NII) menjadi Negara Islam di Iraq
dan Suriah (NIIS). Dalam pengumuman
itu Al Baghdadi meminta dukungan dan
kepatuhan dari kaum Muslim yang ada
di seluruh dunia.22 Perubahan ini dan
himbauan Al Baghdadi ke seluruh dunia
melalui media audio visual mendapat
respons dari berbagai pihak. Umumnya
mereka mendukung dan ikut bergabung.23
Bila dilihat dari ideologinya,
NIIS merupakan bentukan kelompok
bersenjata Islam dari kalangan Sunni
Ahlul Sunnah wal Jamaah. Namun
demikian beberapa pendapat menyatakan
bahwa yang diperjuangkan Al Baghdadi
dan kelompoknya bukanlah paham Sunni
yang banyak dianut oleh kaum Muslim
di seluruh dunia, melainkan termasuk
paham Salafi, khususnya Jihadism. 24
Paham Salafi-Jihadism ini termasuk garis
“Bekerja mencegah kedzaliman.” Lihat, http://
syamina.org/syamina3-Deklarasi-Daulah-Islam-IraqDan-Syam.html.
22

Lihat, Reno Muhammad, ISIS Mengungkap Fakta
Terorisme Berlabel Islam, (Jakarta, Noura Books,
2014), hlm. xxxiii.
23

Lihat ”Negara Islam dan Syam…Ibid. Lihat juga,
“What is ‘The Islamic State’?” diakses dari, http://
www.clarionproject.org. Lihat juga Muhammad
Haidar Assad, ISIS Organisasi….Ibid.
24
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keras dalam menerjermahkan penerapan
syariah Islam dalam kehidupan nyata –
karena terlalu keras dan kaku menafsirkan
syariah seringkali tindakan-tindakan atau
keputusan yang dijalankan bersifat brutal
menimbulkan konflik dengan kelompok
Sunni yang lain.25
Awalnya para pendukung NIIS
hanya ingin membentuk negara Islam,
sebagaimana yang diinginkan oleh
kelompok Sunni pada umumnya. Hingga
mereka dapat diterima dan didukung
oleh kelompok-kelompok perjuangan
Islam Sunni lainnya untuk membangun
kekuasaan di Iraq dan Suriah. Begitupun
ketika Al Baghdadi masih memimpin
Negara Islam di Iraq. Namun demikian,
dukungan kepada NII dan kelompoknya
mengalami penurunan, yang salah
satunya diakibatkan oleh sikap brutal para
pejuang terhadap kelompok Islam Sunni
lainnya. Pada saat itulah Al Baghdadi
mengubah NII menjadi NIIS. Perubahan
ini membuat dukungan kepada NIIS
bertambah sehingga NIIS semakin
banyak. Namun perkembangannya
kelompok NIIS justru ingin membentuk
negara Islam yang berdasarkan syariah
Sunni dari paham Salafi-Jihadism. 26
Perubahan ini ditambah lagi dengan
Misalnya menyerang pejuang/mujahidin Suriah dari
kelompok lain seperti jn (cabang resmi Al Qoidah di
Suriah), ahrarus syam, jabhah al Islamiyah dan lainlain, sehingga memecah konsentrasi para pejuang
sunny/Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melawan
kekejaman tentara rezim presiden Bassar Assad
dan Rusia, bahkan bunuh diri pun ditujukan kepada
sesama pejuang Muslim/mujahidin. Lihat, “Sejarah
ISIS …Ibid.
25

Perubahan sikap ini menimbulkan penentangan
kelompok-kelompok suku asli (lokal) Iraq seperti di
Fallujah terhadap kelompok NII. Lihat “What is ‘The
Islamic State’… Ibid.
��

sikap keras dan brutal mereka membuat
dukungan yang semula meningkat
kembali berkurang karena menimbulkan
perpecahan dengan kelompok Islam
Sunni lainnya. Melihat keadaan ini,
Al Bahgdadi kemudian mengubah lagi
bentuk NIIS menjadi ke Kekhalifahan
(Daulah Islamiah). Pada awal berdirinya,
wilayah Daulah Islamiyah ini meliputi
Iraq dan Suriah saja, namun wilayah NIIS
akan dikembangkan ke negara-negara
tetangga lain yang berpaham Sunni,
seperti Yordania, Arab Saudi, dan negaranegara Teluk.27

Perilaku dan Tindakan NIIS
Pada dasarnya sejak awal berdirinya,
NIIS didirikan dan digerakan oleh para
pejuang anti-AS karena telah menginvasi
Iraq. Mereka ini melakukan perjuangan
bersenjata untuk mencapai cita-cita atau
tujuan perjuangannya. Untuk itu mereka
bertempur melawan musuh-musuhnya.
Semula jumlah anggota kelompok
bersenjata pendukung NIIS terbatas dan
dalam perkembangannya, para pejuang
ini bertambah dengan bergabungnya
orang per orang atau kelompok-kelompok
ke dalam NIIS sebagai akibat pengaruh
propaganda NIIS. Dengan demikian
para pendukung NIIS bukan lagi sekedar
pejuang anti AS di Iraq dan Timur Tengah
secara luas, tetapi juga para pendukung
berdirinya Kekhalifahan Islam yang ingin
membubarkan negara-negara produk
“What is ‘The Islamic State’…, Ibid. Lihat ”ISIS
Punya Target Menguasasi Kerajaan Yordania” diakses
dari https://www.intelijen.co.id/isis-punya-targetmenguasasi-kerajaan-yordania. Lihat juga ”Siapa
sebenarnya ISIS itu ..., Ibid.
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Inggris dan Perancis pasca-kekuasaan
Kesultanan Otoman di Timur Tengah.28
Jumlah kelompok NIIS ini pada
awalnya diperkirakan 5.000-6.000
orang,29 kemudian berkembang hingga
menjadi 20.000 orang. Ada beberapa hal
yang penting terkait aktivitas NIIS ini.
Sejak berdirinya, para pendukung NIIS
menggunakan cara-cara yang sangat keras
dan sangat kejam, baik dalam menghadapi
perbedaan atau konflik bersenjata. 30
Misalnya, mereka menyebut kelompok
lain sebagai kafir atau melakukan bid’ah.
Dalam konflik fisik, kelompok ini tidak
segan-segan menghukum mati lawan/
musuhnya dengan cara memenggal
kepala dan memamerkan melalui media
massa. Dalam konflik yang lebih besar,
seperti dalam perang, kelompok ini
menggunakan kekuatan bersenjata
semaksimal mungkin agar tercapai hasil
yang maksimal juga.
Secara personal, sikap sangat tegas
dan keras yang cenderung brutal ini
bermaksud memberi efek rasa takut
sehingga tidak berani menentang dan
memunculkan rasa patuh. Dalam skala
yang lebih besar, cara-cara yang brutal itu
dipandang akan mengurangi perlawanan
sehingga perjuangan yang dilakukan
Menurut Reno Muhammad bahwa Khalifah Islamic
State berkeinginan kuat menata ulang batas batas
kolonial tersebut (maksudnya batas-batas negara Iraq
dan Suriah yang dibuat oleh Inggris dan Perancis.
Pen). Lihat, Reno Muhammad, ISIS Mengungkap
Fakta Terorisme Berlabel Islam, (Jakarta, Noura
Books, 2014), hlm. xxxiii.
��

”Negara Islam Iraq dan Syam..., Ibid.

���

Adakalanya, kelompok ini suka mengkafirkan
pihak lain yang tidak setuju atau menentang paham
kelompok ini’. Lihat Muhammad Haidar Assad, ISIS
Organisasi…., hlm. 122.
���

menjadi lebih efektif. Dengan cara
seperti itu diharapkan perluasan wilayah
dan pembangunan sebuah negara yang
berdasarkan penegakan syariah Islam
segera terbentuk. Semua hal tersebut
tidak terlepas dari paham keislaman yang
dianut kelompok pendukung NIIS ini.
Cara-cara seperti ini dilakukan oleh para
pejuang NIIS di berbagai front bahkan
ketika masih berbentuk NII dan ternyata
memang ada hasilnya. Setidak-tidaknya
tahun 2013-2014, para pejuang bersenjata
NIIS berhasil merebut daerah utara
Suriah, termasuk kota Raqqa bahkan
Alleppo.
Sementara di Iraq, prestasi terpenting
dari sikap perjuangan NIIS dengan cara
brutal ini adalah dikuasainya kota Mosul,
yang merupakan kota terbesar kedua di
Iraq sekaligus kota industri minyak utama
di Iraq, kota Ramadi dan kota Fallujah.
Di antara daerah-daerah yang direbutnya
tersebut, terdapat beberapa daerah yang
sudah lebih dulu dikuasai oleh para
pejuang dari kelompok lainnya. 31 Di
daerah-daerah yang berhasil dikuasainya,
kelompok pendukung NIIS kemudian
mendirikan lembaga-lembaga khusus Al
Idaaroh Al Islamiyah, yang menjalankan
fungsi-fungsi administrasi dan pelayanan
publik.32 Kantor Al Idaaroh Al Islamiyah
bertugas mengupayakan kebutuhan
mendasar sandang dan pangan bagi
warganya beserta kebutuhan umum
lainnya seperti air, listrik, fasilitas umum,
jalur komunikasi dan transportasi umum.
Kepada rakyat dikenakan tarif listrik
31

Lihat Special Report …, Ibid.

Lihat catatan kaki nomor 11. Lihat juga Special
Report …, hlm. 17-22.
��
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dan tarif internet yang murah. Untuk
menjalankan operasional organisasi
dan administrasi lembaga-lembaga
tersebut, NIIS menggunakan orangorang yang kompeten. Misalnya, untuk
pimpinan wilayah setempat, mantan
pedukung Saddam Hussein atau Partai
Baath ditugaskan dan diberi gaji yang
memadai.33 Untuk bidang pendidikan
dan kesehatan juga disediakan para
profesional seperti dokter.
Al Baghdadi dan kelompok
bersenjatanya juga menerapkan syariah
Islam dalam kehidupan masyarakat.
Untuk menegakkan syariah tersebut, di
setiap daerah dibentuklah polisi syariah
yang menjaga pelaksanaan syariah
tersebut. Polisi ini dalam menjalankan
tugasnya bertindak sangat keras dan
brutal, terutama kepada para pelanggar
syariah seperti pencurian yang dihukum
potong tangan, dan zinah yang dihukum
lempar batu sampai mati. Kepada yang
menentang kekuasaan mereka atau
berbeda dengan keyakinan kelompok ini
juga akan dihukum dengan keras seperti
hukum pancung.34 Tindakan sangat keras
ini, selain untuk menjamin tegaknya
pelaksanaan syariah, juga dimaksudkan
sebagai strategi pasifikasi untuk
menimbulkan rasa takut hingga patuh
kepada para penguasa dari kelompok ini.
Disisi lain, terhadap penduduk
nonIslam, apalagi yang tidak sepaham
dengan ideologi yang dianut kelompok
Special Report …, hlm. 18. Terdapat sekitar
1.000 pejabat tingkat menengah yang digaji sekitar
US$300-$2000

bersenjata NIIS, dikenakan pajak. 35
Bahkan kepada kelompok-kelompok
yang beragama lain ini diberi pilihan
yang sulit yaitu, antara pindah agama,
bayar pajak, atau dihukum mati. Oleh
karenanya, para penduduk asli di Irak
dan Suriah yang berbeda agama seperti
Yazidi, Assiria dan kelompok Nasrani
(Kristen Orthodox atau Katholik), terusir
atau terpaksa meninggalkan tempat
tinggal untuk mengungsi ke daerah lain
yang lebih aman. Tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh Al Baghdadi dan
kelompok bersenjata ini merupakan
teror bahkan trauma bagi penduduk.
Sementara bagi pihak lain yang tidak
terlibat langsung atau ada di luar Iraq dan
Suriah, mereka melihat tindakan NIIS
sebagai kekejaman dan melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM). Hal ini kemudian
menjadikan reputasi NIIS makin buruk.
Hukuman mati berupa penembakan
dan pemenggalan kepala yang sering
dipertunjukkan oleh NIIS melalui media
audio visual ke seluruh dunia, biasanya
juga berkaitan dengan upaya mendapat
uang dari pembayaran terhadap korban
penculikan/penyanderaan yang akan
dihukum tembak atau pancung. Biasanya
jumlah uang tebusan yang diminta cukup
besar. Namun upaya mendapatkan
penghasilan melalui cara ini seringkali
gagal.
Kemungkinan sumber pendapatan
lain kelompok bersenjata NIIS ini berasal
dari hasil penjualan artefak arkeologi

33

34

Special Report …, hlm. 19.

Mengenai bayar pajak ini, lihat Reno Muhammad,
ISIS Mengungkap..., hlm. 3. Juga lihat Special Report
…., hlm. 26-27.
35
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kuno.36 Di samping itu, NIIS mendapatkan
dana operasional perjuangannya berasal
dari sumbangan para penduduk dan
pendukungnya. Bahkan NIIS pernah
merampok bank di Iraq.37 Dari semua
sumber pendapatan yang ada, sumber
yang terbesar adalah penjualan minyak di
pasar gelap terutama sejak Mosul dikuasai
oleh NIIS. Diperkirakan NIIS menjual
sekitar sembilan ribu barel minyak
per hari dengan harga sekitar US$25US$45 (£15-£27). 38 Dari perolehan
sumber-sumber dana yang ada, NIIS
menggunakannya untuk memperkuat
persenjataan tempurnya. Hal ini sudah
dibuktikan keberhasilannya. Persenjataan
tempur tersebut selain dibeli dari pasar
gelap, juga diperoleh melalui perebutan/
rampasan dari pihak lawan, umumnya
tentara Iraq, yang kalah perang dan
mundur meninggalkan wilayahnya.39
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…,
hlm. 143-145.
36

“What is ‘The Islamic State’…, Ibid. Lihat juga
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…, hlm.
138-144.
37

Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…,
Ibid. Lihat juga Special Report …, hlm. 26-27. Di
samping itu lihat pula, “What is ‘The Islamic State’…,
Ibid. Namun pendapatan dari minyak menurun
ketika negara-negara seperti AS dan sekutunya
menggempur Mosul dari udara, sehingga produksi
minyak menurun. Di samping itu harga minyak
yang turun juga ikut mempengaruhi menurunnya
pendapatan NIIS. Lihat juga “ISIS mendanai
operasinya dari penjarahan, pemerasan, penjualan
minyak dan donatur”, diakses dari https://simomot.
com/2014/08/02/isis-mendanai-operasinya-daripenjarahan-pemerasan-penjualan-minyak-dandonatur. Lihat juga “Islamic State: Where does jihadist
group get its support?” diakses dari http://www.bbc.
com/news/world-middle-east-29004253.

Seperti telah disinggung di atas,
pelaksana tugas lapangan dalam berbagai
pertempuran adalah orang-orang yang
secara sadar datang mendukung NIIS.
Bila dilihat asal usulnya, kelompok
pertama adalah orang-orang yang sudah
terlibat sejak berdirinya NII dipimpin
oleh Zarkawi. Jumlah ini terus bertambah
seiring berhasilnya propaganda yang
dilakukan oleh kelompok ini, terutama
dari kalangan eks-tentara Iraq semasa
Saddam Hussein. Kelompok berikutnya
adalah orang-orang yang secara individual
mendaftarkan diri ke dalam kelompok
bersenjata NIIS setelah mengetahui
adanya rekrutmen dari iklan yang
dimunculkan di berbagai media sosial.
Ketika terlibat dalam revolusi atau
peperangan di Suriah, kelompok Al
Baghdadi bersama-sama kelompokkelompok lainnya menghadapi
perlawanan pemerintahan Bashar Al
Assad mendapat banyak dukungan
negara-negara Arab, seperti Qatar, Uni
Emirat Arab, Arab Saudi dan Kuwait,40
bahkan AS, 41 yang berkepentingan

38

Lihat “What is ‘The Islamic State’…, Ibid. Bila
diteliti dengan baik, ada beberapa kejadian kelompok
bersenjata NIIS memamerkan perlengkapannya
39

yang modern dan buatan negara barat (seperti mobil
Toyota). Hal ini ditunjukkan melalui media sosial
youtube, lihat “Officials: How Did ISIS Get So Many
Toyotas?” dalam https://www.youtube.com/watch?
v=sq_iP5lQsAU. Hal ini dianggap aneh oleh pihak
tertentu seperti AS, sehingga timbul pertanyaan :
Bagaimana NIIS bisa mendapatkan mobil tersebut
dan siapa yang membantu? Ada dugaan bahwa hal
tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan dari
beberapa negara Teluk pada awal kemunculan NIIS.
Lihat, “Islamic State: Where does jihadist group get
its support?”, diakses dari http://www.bbc.com/news/
world-middle-east-29004253.
40

Lihat Faiz Ihsan, ”Siapa sebenarnya ISIS…, Ibid.

Faiz Ihsan, ”Siapa sebenarnya ISIS…, Ibid. Lihat
juga wawancara Hillary Clinton tentang dukungan
AS, dalam Muhammad, ISIS Mengungkap..., hlm.
41
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terhadap perubahan politik di Suriah.
Selain dukungan politik, negara-negara
Teluk, termasuk Arab Saudi, juga
memberi dukungan finansial.42
Namun dalam perkembangannya,
reputasi NIIS ini menurun dan mulai
ditinggalkan oleh kelompok-kelompok
bersenjata yang semula bersama-sama
menghadapi musuh yang sama. Hal
ini terutama diakibatkan cara-cara
berjuang mereka yang keras, brutal dan
tanpa ”tedeng aling-aling”. Perbedaan
dalam pemahaman syariah Islam dan
penerapannya juga telah menimbulkan
friksi dengan kelompok-kelompok
pendukung lainnya. Misalnya, dengan
kelompok Jabhat Al Nusra di Suriah.43
Hal ini membuat para pejuang NIIS harus
terpecah perhatiannya ke berbagai front
pertempuran sehingga tidak bisa fokus
lagi. Namun demikian faktanya NIIS
terus eksis dan terus berjuang, meski
penentangan terhadap NIIS ini makin
menguat, seakan-akan banyak pihak
tidak menghendakinya lagi. Bahkan Arab
Saudi yang semula mendukung mulai ikut
menyerang NIIS.44
35-37. Lihat juga Muhammad Haidar Assad, ISIS
Organisasi…, hlm. 77-79.
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…,
hlm. 80. Lihat juga Faiz Ihsan, ”Siapa sebenarnya
ISIS…, Ibid.
42

Menurut berbagai sumber, kelompok NIISnya Al
Baghdadi justru ingin merebut kekuasaan Jabhat Al
Nusra dan menyatukan kelompok-kelompok lain ke
dalam NIIS. Lihat, ”ISIS berperang bagai sebuah
negara” diakses dari http://www.antaranews.com/
berita/497645/bahaya-besar-isis-mencekik-irak-dansuriah pada 15 Februari 2016.
43

”Arab Saudi Kirim Jet Tempur ke Turki untuk
Perangi ISIS” diakses dari, http://www.liputan6.
com/ search?q=%E2%80%9DArab+Saudi+Kirim+
���

Dalam perkembangannya, akibat
serangan udara AS dan Rusia yang
membantu operasi militer darat, sejumlah
wilayah berhasil diambil alih kembali
oleh pemerintah Iraq atau Suriah. Bahkan
beberapa wilayah diambil oleh para
pejuang dari kelompok lain, misalnya
kelompok bersenjata Kurdi. Situasi
kondisi terakhir membuat kelompok
bersenjata NIIS terdesak dan mulai
menggunakan taktik-taktik terorisme
di berbagai wilayah, di luar wilayah
pertempuran utama di Timur Tengah,
seperti aksi-aksi teror di wilayah Eropa,
yaitu di negara-negara yang dinilai
turut melakukan penyerangan terhadap
posisi-posisi kelompok bersenjata NIIS,
Jet+Tempur+ke+Turki+untuk+Perangi+ISIS%E2%
80%9D, pada15 Februari 2016. Selain Arab Saudi,
beberapa negara Teluk (seperti Qatar, Bahrain, Emirat
Arab) dan Jordania juga ikut melawan NIIS (setidaktidaknya memberi fasilitas kepada pasukan AS.
Lihat “Islamic State: Where key countries stand?”,
diakses dari http://www.bbc.com/news/world-middleeast-29074514, pada 3 Desember 2015. Pada awalnya
Arab Saudi dan negara-negara Teluk mendukung
NIIS karena NIIS ikut menggempur pemerintah
Suriah pimpinan Asaad (Arab Saudi dan negaranegara Teluk mendukung oposisi Suriah). Dalam
perkembangannya NIIS juga menggempur berbagai
pihak yang bertempur di Suriah, termasuk kelompok
oposisi Suriah. Tindakan NIIS ini merugikan kekuatan
anti Asaad sehingga melemah kekuatan Anti Asaad
yang berkuasa di Suriah. Akibatnya Asaad dan
kelompoknya mendapat keuntungan dari terpecah
dan lemahnya kekuatan kelompok-kelompok anti
Asaad ditambah lagi Rusia dan Iran ikut mendukung
pemerintahan Asaad. Tambahan pula, sikap brutal
NIIS, seperti menyandera, mengeksekusi tawan an
atau pembangkang, mengusir kelompok minoritas,
telah merusak citranya sendiri sehingga secara tidak
langsung merusak berbagai kepentingan. Misalnya
umat Islam di berbagai wilayah di dunia termasuk
kepentingan negara-negara Arab yang semula
mendukung NIIS. Bila dukungan negara-negara
Arab kepada NIIS dilanjutkan, maka citra buruk NIIS
akan melekat kepada negara-negara Arab pendukung
NIIS tersebut.
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baik di Iraq maupun Suriah. Terakhir teror
ledakan bom terjadi pada akhir 2015 di
Paris dan Brussel.
Ada satu hal menarik dari gajala
NIIS ini, yaitu sampai 2016 tidak
pernah menunjukkan permusuhan atau
penyerangan kepada negara Yahudi
Israel. Ada dua pendangan yang berbeda
sebagai jawaban atas gejala tersebut.
Pandangan pertama, NIIS tidak mau
berkonflik dengan Israel karena Israel
dianggap bukan musuh dan juga NIIS
takut kepada Israel.45 Sementara itu ada
yang mengatakan bahwa NIIS merasa
belum waktunya untuk menyerang negara
Yahudi tersebut.
Dari pendapat-pendapat tersebut,
ada yang punya kaitan satu sama lain
yaitu sikap takut dan belum waktunya.
Jika dikaji dengan seksama, hingga 2016
NIIS yang belum eksis dengan sempurna
sebagai entitas negara, masih memerlukan
waktu dan energi serta perhatian yang
fokus untuk merealisasikan hal tersebut.
Bilamana NIIS berperang dengan Israel
sejak awal atau pada saat sekarang ini,
maka usaha NIIS menjadikan dirinya
negara yang utuh akan semakin sulit
karena Israel bukan lawan yang lemah
Tentang sikap takut NIIS lihat ”Mengapa ISIS
tak Menjadikan Israel sebagai Musuh?”, diakses
dari http://www.republika.co.id/berita/kolom/
resonansi/16/01/03/o0d5np319-mengapa-isis-takmenjadikan-israel-sebagai-musuh. Sedangkan untuk
sikap tak mau bermusuhan, lihat ”Inilah Alasan ISIS
Tak Jihad Melawan Israel di Palestina”, diakses dari
http://international.sindonews.com/read/1095415/43/
inilah-alasan-isis-tak-jihad-melawan-israel-dipalestina-1458790732. Sementara untuk sikap
menunggu giliran, lihat ”ISIS lawan Israel Zionis
Terkutuk!”, diakses dari http://www.needsindex.
com/08103089/heboh-video-isis-akan-berperangmenghancurkan-zionis-israel.php#.
���

dan juga punya teman-teman pendukung
yaitu negara adikuasa seperti Amerika
Serikat dan sekutunya. Tampaknya NIIS
memperhitungkan hal ini.

Negara Islam Iraq dan Suriah
(NIIS) dalam kajian Hubungan
Internasional
Dari penjelasan tersebut di atas, tampak
bahwa NIIS belumlah menjadi sebuah
negara yang utuh atau masih dalam proses
pembentukan, terutama bila dikaitkan
dengan syarat-syarat teoritis yang harus
dipenuhinya, misalnya (1) ada wilayah,
(2) ada penduduk, (3) ada pemerintahan
yang didukung penduduknya, dan (3)
ada pengakuan kedaulatan dari pihak
lain, seperti negara lain atau organisasi
multilateral seperti PBB.
Fakta menunjukkan bahwa Al
Baghdadi dan kelompok bersenjata
pendukungnya masih terus berupaya
membangun sebuah negara yang
disebutnya Daulah Islamiyah fi Iraqi
wa Syam (NIIS) ataupun Negara Islam
(Daulah Islamiyah). Terkait klaim apakah
NIIS dapat dikategorikan sebagai negara,
terdapat beberapa fakta. Pertama, bahwa
usaha Al Baghdadi dan kelompoknya
pada awal perjuangannya telah berhasil
merebut sejumlah wilayah di Iraq,
kemudian merebut sejumlah wilayah
di Suriah. Kedua, bahwa penduduk di
wilayah-wilayah yang dikuasai tersebut
tunduk dan patuh kepada Al Baghdadi
dan kelompok bersenjatanya. Ketiga,
bahwa tercatat pula sejumlah orang
atau sekelompok orang yang terpaksa
mengungsi atau meninggalkan tempat
tinggalnya karena sudah dikuasai Al
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Baghdadi dan kelompok bersenjatanya.
Keempat, bahwa adanya pendatangpendatang yang berasal dari luar Iraq dan
Suriah ke wilayah-wilayah kekuasaan Al
Baghdadi dan kelompok bersenjatanya,
yaitu mereka yang berasal dari berbagai
negara di seluruh dunia yang mendukung
usaha Al Baghdadi mendirikan NIIS yang
sebagian terpengaruh oleh propaganda
audio visual Al Baghdadi dan kelompok
bersenjatanya. Kelima, bahwa di wilayahwilayah yang dikuasainya, Al Baghdadi
dan kelompok bersenjatanya telah
melengkapi diri dengan organisasi yang
mengelola administrasi kewilayahan
layaknya sebuah pemerintahan, baik di
tingkat lokal maupun di tingkat pusat.
Setidak-tidaknya, berdasarkan semua
fakta tersebut di atas mengarah kepada
anggapan bahwa NIIS telah memenuhi
tiga syarat teoritis sebagai sebuah negara.
Padahal dalam kenyataannya
NIIS yang dibangun dan dikelola Al
Baghdadi belum memperoleh pengakuan
kedaulatannya dari pihak manapun, baik
entitas unilateral maupun multilateral.
Kalaupun ada yang mendukung, hal
itu umumnya berasal dari kelompokkelompok bersenjata yang mirip
kondisinya dengan NIIS, yakni bukan
negara atau organisasi internasional.
Bahkan perkembangan situasi terakhir
menunjukkan adanya perubahanperubahan yang meruntuhkan pemenuhan
syarat NIIS sebagai negara. Adanya
serangan balik dari pemerintah Iraq
yang dibantu oleh AS dan sekutunya,
serta perlawanan kelompok-kelompok
bersenjata dari kalangan Syiah dan
Suriah yang dibantu Rusia dan kelompok

bersenjata dari kalangan Syiah, telah
membuat wilayah-wilayah yang telah
dikuasai oleh Al Baghdadi kembali
terlepas.
Di samping itu, NIIS juga
menghadapi perlawanan dari kelompokkelompok pejuang bersenjata yang
sebenarnya punya musuh yang sama.
Pertama, kelompok yang memusuhi
pemerintah Iraq yakni kelompokkelompok bersenjata dari kalangan
Islam Sunni. Kedua, kelompok yang
memusuhi pemerintah Suriah yakni
kelompok-kelompok bersenjata yang
ingin menggulingkan pemerintahan
Bashar Al Asaad, baik dari kalangan
Sunni maupun Wahabi seperti Al Qaeda.46
Kelompok-kelompok ini menentang NIIS
karena sikap dan cara yang dilakukan Al
Baghdadi dan kelompok bersenjatanya
kepada kelompok-kelompok mereka
tidak baik yang cenderung kasar dan
brutal serta tidak toleran, sehingga
banyak merugikan perjuangan mereka.
Dari fakta di atas terlihat bahwa
kualifikasi NIIS sebagai negara
belum cukup kuat dan masih labil.
Kecenderungan yang ada memperlihatkan
bahwa perlawanan terhadap eksistensi
NIIS makin lama makin kuat sehingga
posisi NIIS pun makin lama makin
melemah. Demikian juga halnya dengan
dukungan negara-negara Teluk yang
perlahan-lahan berkurang dan hilang. Hal
ini erat kaitannya dengan perilaku brutal
NIIS dalam melaksanakan perjuangan
Misalnya Sahwat Al Anbar di Falujjah pada 2007.
Jabhat Al Nusra di Suriah misalnya. Lihat Special
Report …, hlm. 9-10. Lihat juga Muhammad Haidar
Assad, ISIS Organisasi…, hlm. 135 dan 143.
��
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bersenjata maupun menegakkan ajaran
Islam yang mereka yakini dan kerap
diekspose melalui media audio visual
ke berbagai negara di dunia. Akibat dari
ekspose tersebut, reputasi NIIS sebagai
kelompok yang semula dapat diandalkan
dalam menghancurkan kekuasaan
pemerintahan Bashar Al Asaad di Suriah
dan mencegah pergerakan kekuatan
kelompok Syiah di jazirah Arab, kini
mulai menjadi hancur sehingga NIIS
ditinggalkan oleh berbagai kelompok dan
negara-negara Islam di dunia.47
Berdasarkan uraian di atas, dapat
dikatakan bahwa NIIS adalah sebuah
fenomena organisasi atau kelompok
bersenjata yang sedang berjuang untuk
mencapai tujuan atau cita-citanya
mendirikan negara Islam Dunia atau
Kekhalifahan. Dalam upaya untuk
menggapai cita-citanya itu, mereka
berinteraksi dengan berbagai entitas atau
aktor negara seperti Iraq, Suriah, AS
dan sekutunya, Rusia dan juga sejumlah
negara-negara Islam yang membantu
aliansi di bawah pimpinan Arab Saudi.
Lalu bagaimanakah ilmu Hubungan
Internasional menelaah fenomena NIIS
dari tiga perspektifnya, yaitu Realisme,
Liberalisme dan Konstruktivisme? 48
Lihat “Islamic State: Where key countries stand?”,
diakses dari http://www.bbc.com/news/world-middleeast-29074514, pada 3 Desember 2015.
47

Ada banyak literatur yang membahas tentang tiga
perspektif ini. Misalnya karya Robert Jackson dan
George Sorensen, Introduction to International
Relations, (New York, Oxford University Press,
2013). Juga, John. T. Rourke, International Politics in
Wolrd Stages, 12nd Ed, (Boston, McGraw Hill, 2008).
Kemudian buku yang agak baru seperti karangan
Stephanie Lawson, Theories of International
Relations: Contending Approaches to World Politics,
��

Menurut John T. Rourke, dilihat dari
aktornya, maka masing-masing perspektif
ini memiliki asumsinya sendiri. Aktor
dalam hubungan internasional menurut
Realisme adalah negara. Sementara
dalam perspektif Liberalisme dan
Konstruktivisme, selain mengakui negara
sebagai aktor, juga mengakui organisasi
internasional sebagai aktor. Aktor selain
negara menurut Liberalisme, adalah
organisasi internasional yang mewakili
pemerintah (International Government
Organizations/IGOs). Sedangkan
Konstruktivisme menambahkan satu
lagi pelaku selain negara dan IGOs, yaitu
Organisasi Internasional Non Pemerintah
(Non Governmental Organizations/
NGOs).49
Apa yang dipelajari dari perilaku
aktor-aktor tersebut? Menurut Rourke,
Realisme lebih berkaitan dengan
persoalan power dan konflik. Liberalisme
sendiri lebih memperhatikan masalahmasalah yang menyangkut kerjasama
(cooperation) dan kesaling-tergantungan
( i n t e rd e p e n d e n c y ) . S e d a n g k a n
Konstruktivisme lebih memberikan
perhatian pada pemikiran (idea),
komunikasi-komunikasi dan bahasa
(language).
Untuk memahami fenomena
NIIS, perspektif Realis jika ditelaah
dari aktornya kurang cocok digunakan
karena NIIS bukanlah negara karena
belum memenuhi persyaratan seperti
yang diungkapkan di atas. NIIS masih
dianggap kelompok bersenjata, atau
(Cambridge, Polity Press, 2015).
Lihat John. T. Rourke, International Politics…,
Tabel 1.1.
49
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kelompok perjuangan, atau organisasi
politik dan militer yang menganut
paham Islam yang radikal. 50 Bahkan
ada pula yang menganggapnya sebagai
organisasi teroris.51 Walaupun demikian
dari aspek perilaku aktornya, fenomena
NIIS tersebut cocok dengan yang
dipelajari oleh perspektif Realis ini, yakni
perilaku mengejar power dan cenderung
berkonflik.
Walaupun ada kecocokan dalam
aspek yang dilakukan aktor, namun
perspektif Realis ini tidak pernah
menjelaskan perilaku aktor nonnegara. Apalagi bila aktor yang dikaji
adalah teroris. Jackson dan Sorensen
berpendapat bahwa aktor-aktor nonnegara, seperti kelompok terorisme
internasional, cenderung diabaikan
oleh kaum realis karena dianggap tidak
signifikan bila dibandingkan dengan
aktor negara. 52 Selanjutnya kalaulah
mereka memberikan perhatian kepada
aktor non negara tersebut, maka kaum
realis akan cenderung melihat terorisme
internasional sebagai bagian dari negara
yang ketempatan, mendukung, atau
mensponsorinya. Hal ini didasarkan pada
pandangan Gray yang menyatakan bahwa
terorisme internasional hanya dapat
tumbuh subur karena adanya ”restu”
ataupun dukungan aktor negara secara
resmi dan signifikan, atau minimal sebagai

50

Special Report …, hlm. 6.

Lihat misalnya pendapat Muhammad Haidar Assad,
ISIS Organisasi…, Ibid. Lihat juga Reno Muhammad,
ISIS Mengungkap..., Ibid.
���

Robert Jackson dan George Sorensen, Introduction
to…, hlm. 491-492.
52

”sponsor”. 53 Oleh karenanya, kaum
Realis cenderung akan menerjemahkan
ancaman teroris menjadi ancaman yang
berasal dari negara lain. Itulah sebabnya
dalam kaitannya dengan Peristiwa 11
September 2001 misalnya, pihak AS
serta-merta menyerang Afghanistan dan
menghancurkan pemerintahan Taliban
yang dianggap telah mendukung dan
menyediakan tempat bagi gerakan teroris,
terutama Al Qaeda. Namun demikian, bila
asumsi Realis ini diterapkan pada kasus
NIIS maka tindakkan NIIS diasumsikan
sama dengan tindakan negara yang
ketempatan yaitu Iraq dan Suriah. Dalam
hal ini AS tentunya tidak mungkin
menghukum Iraq karena Iraq adalah
negara ”bentukan” AS. Di lain pihak, AS
masih menghukum Suriah. Tapi dalam
konteks ini, NIIS bukan kelompok yang
didukung Suriah melainkan melawan
pemerintah Bashar Al Assad bersama
kaum Revolusi Suriah lainnya. Dengan
demikian AS tidak memiliki alasan yang
kuat untuk menghukum pemerintahan
Bashar Al Assad. Walaupun dalam
konteks yang lain, AS memang hendak
menggulingkan pemerintahan Al Assad
ini. Oleh karenanya dalam konteks ini,
gejala NIIS ini agak sulit dijelaskan
menggunakan perspektif Realis.
Demikian juga dengan perspektif
Liberalisme. Walaupun memberi perhatian
pada aktor non-negara, yaitu IGOs, namun
perspektif Liberalisme ini juga kurang
cocok digunakan karena ruang lingkup
yang dilihatnya dari aktor itu adalah soal
kerjasama dan penciptaan perdamaian.
Sebagaiman dikutip Robert Jackson dan George
Sorensen, Introduction to…, hlm. 492.
��
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Fenomena NIIS yang masih berlangsung
menunjukkan konflik yang brutal dan
jauh dari perdamaian. Jadi perspektif ini
kurang cocok untuk memberi penjelasan
tentang fenomena NIIS sebagai gejala
hubungan internasional bahkan sebagai
aktor pun. Namun ada satu pandangan
kaum Liberalis mengenai NIIS ini, yaitu
cara menghadapi kelompok ini. Bila
diasumsikan bahwa NIIS sebagai teroris
internasional, maka penanggulangannya
adalah dengan cara menggalang
kerjasama antar badan-badan pemerintah
guna menghentikan kegiatan terorisme
tersebut.54
Di sisi lain, perspektif Konstruktivis
memiliki pandangan yang berbeda tentang
aktor dalam hubungan internasional
dibanding Realisme dan Liberalisme.
Perspektif Konstruktivis menyatakan
bahwa selain aktor negara juga terdapat
IGOs dan NGOs. Menurut perspektif
Konstruktif ini, NIIS bisa digolongkan
ke dalam NGOs. Dengan demikian, bisa
dipahami bagaimana sepak terjang NIIS
sebagai fenomena hubungan internasional
walaupun berinteraksinya dengan aktor
negara. Konteks yang meliputi tindakan
NIIS antara lain conflict dan hostility.
Semua perbuatan yang terjadi dalam
interaksi yang dilakukan NIIS dapat
dipahami melalui pemikiran, komunikasi
dan bahasa yang dilakukan oleh pimpinan
dan anggota kelompok bersenjata NIIS
terutama melalui audio visual yang
disebarkan melalui media sosial. Dari
berbagai ucapan dan pemikiran yang
disampaikan oleh NIIS, baik melalui
Robert Jackson dan George Sorensen, Introduction
to…, hlm. 493.
54

pidatonya Al Baghdadi maupun pesanpesan audio visual berupa pemberitahuan
ataupun propaganda tentang tujuan
membentuk Negara Islam Dunia atau
Kekhalifahan sebagai tujuan bersama
bagi pemeluk agama Islam di seluruh
dunia termasuk cara mencapainya.
Demikian juga ketika tujuan bersama
tersebut dilaksanakan dalam kehidupan
nyata, tindakan-tindakan kelompok
bersenjata NIIS nyatanya dianggap
keras, kaku, brutal dan penuh teror
sehingga tidak disukai, baik di kalangan
orang Islam sendiri maupun kelompok
non Islam lainnya. Tindakan-tindakan
yang dianggap tidak bermoral dan
melanggar HAM internasional, tetap saja
dijalankan oleh NIIS bahkan dilakukan
lebih sporadis, seperti pengeboman di
tempat-tempat umum Paris dan Brussel
yang bukan di medan pertempuran.
Hal ini semua dipandang sebagai
ketiadaan kekuasaan Islam yang berupa
kekhalifahan sebagaimana yang terjadi
pada masa Nabi. Kondisi seperti ini dalam
Hubungan Internasional dikenal sebagai
anarki. Obsesi pada hadirnya kekuasaan
Islam setelah paham negara-negara
Barat merambah dan mengatur/menata
wilayah-wilayah dan kepentingankepentingan Islam khususnya di Timur
Tengah, kemudian diiniasi oleh Al
Baghdadi dan kelompok bersenjatanya
dengan memproklamirkan berdirinya
sebuah Negara Islam di sebagian wilayah
Iraq dan Suriah atau yang dikenal dengan
ISIS/NIIS.
Dalam perjuangannya menegakkan
NIIS itu, Al Baghdadi dan kelompok
bersenjatanya nyatanya tidak dapat
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menghindari konflik dengan kelompok
lain. Pertama, adalah pemerintah negara
Iraq dan Suriah yang wilayahnya diklaim
oleh Al Baghdadi dan kelompoknya.
Kedua, adalah kelompok-kelompok
bersenjata yang juga melakukan
perlawanan terhadap pemerintah di Iraq
dan di Suriah. Ketiga, adalah AS dan
sekutunya yang menurut Al Baghdadi
dan kelompoknya serta kelompokkelompok bersenjata lainnya yang
serupa dengan kelompok Al Baghdadi
tersebut sebagai penyebab utama hancur
dan lemahnya Islam sebagai kekuatan
politik dunia pasca-Perang Dunia I
hingga abad ke-21. Dalam kaitan dengan
kelompok-kelompok tersebut, tampaknya
Al Baghdadi yang melakukan konflik
dengan kelompok-kelompok tersebut
sedang mempertaruhkan sistem nilai
Islam yang diyakininya sebagai sistem
nilai yang disukai karena tepat untuk
umat Islam saat sekarang ini.
Situasi dan kondisi ketika Al
Baghdadi muncul merupakan situasi dan
kondisi yang tepat dan menguntungkan
Al Baghdadi, yaitu mendapat dukungan
politik dan finansial pihak-pihak yang
berkepentingan di Timur Tengah seperti
AS dan sekutu negara-negara Arab Teluk
saat Al Baghdadi dan kelompoknya ikut
bertempur dalam Revolusi di Suriah.
Dukungan ini dipakai bukan saja untuk
menguasai Suriah tetapi juga Iraq dengan
cara menduduki Fallujah, Ramadi dan
minyak Mosul. Dengan modal ekonomi
yang besar, NIIS dapat dipandang sebagai
kelompok teroris berbaju Islam terkaya
saat ini. 55 Mereka mampu menjadi
55

Lihat “What is ‘Islamic state’ …, Ibid. Lihat

kekuatan kelompok bersenjata yang
terhebat di kancah pertempuran Iraq dan
Suriah. Bahkan NIIS mampu membangun
organisasi dan adminsitrasi pemerintahan
yang cukup baik dengan biaya operasi
yang memadai. Keadaan tersebut dan
propaganda yang dijalankan NIIS untuk
menarik dukungan individu-individu
Muslim di seluruh dunia dengan motto
”Hidup Mulia atau Mati Syahid” terbukti
mampu menambah nilai dan kekuatan
NIIS. Dengan kekuataan yang ada
tersebut, NIIS mampu menegakkan
tujuan berdirinya NIIS dengan cepat
dan tegas kendati pun akhirnya harus
dibayar mahal pula dengan reputasi yang
buruk akibat kebrutalan dan tindakan
terorismenya.
Reputasi yang buruk ini makin
parah sehingga mengurangi kekuatannya
karena menurunnya kepercayaan dan
dukungan dari kalangan dunia Islam. Hal
ini terlihat dari menurunnya dukungan
dari kelompok-kelompok bersenjata
lainnya yang secara ideologi sama, seperti
Al Qaeda; dan tidak bertentangan, seperti
kelompok-kelompok bersenjata golongan
Sunni seperti Sahwat Al Anbar di Iraq;
serta dari negara-negara lainnya yang
berpenduduk Islam, seperti Indonesia,
Malaysia, Mesir, Yordania, Arab Saudi
dan negara-negara Teluk, negara-negara
Maghribi seperti Tunisia, Al Jazair
dan Marroko. Padahal dukungan dari
kelompok-kelompok tersebut merupakan
bagian penting dari pertarungan NIIS
untuk memenangkan ”perang nilai”
perjuangannya di mata publik dunia.
Muhammad Haidar Assad, ISIS Organisasi…, hlm.
138-145. Lihat juga, Special Report…, hlm. 18-20.
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Di samping itu, klaim pengakuan
wilayah NIIS yang meliputi dua negara
yang secara legalitas masih berdaulat itu
merupakan sesuatu hal yang tidak lazim
dalam perpolitikan dunia. Walaupun hal
itu dilakukan dalam rangka mendirikan
Negara Islam (Dunia) atau Kekhalifahan.
Sebagaimana yang pernah dilakukan
oleh berbagai kelompok bersenjata di
negara-negara berpenduduk mayoritas
Islam yang sedang berkonflik, seperti
Jamaah Anshar Bait Al Maqdis di Mesir,
Jun Khilafah di Tusia, Boko Haram
di Nigeria, Jabat Al Nusra di Suriah,
di Libya dan lain-lain. Mendirikan
negara dan menegakkan syariah Islam
lazimnya hanya di satu negara. Baru
kemudian mereka akan berkomunikasi
dengan kelompok lain yang sama-sama
memperjuangkan berdirinya Negara
Islam di negara lain untuk maksud
dan tujuan menggabungkan diri. Cara
seperti ini setidak-tidaknya pernah
dilakukan oleh Al Qaeda namun belum
menunjukkan keberhasilannya dan
cenderung mudah dilawan oleh pihak
yang menentangnya.
Dengan demikian cara yang
ditempuh Al Baghdadi dan kelompok
bersenjatanya ini dapat dipandang sebagai
”eksperimen babak pertama” dalam
memperjuangkan berdirinya Negara
Islam versi pemaham kaum Salafi Jihadis
yang dianut pengikut dan pendukung
NIIS dan terobosan terhadap kebuntuan/
ketidakberhasilan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok lain. Cara yang
ditempuh Al Baghdadi dan kelompok
bersenjatanya ini sebenarnya mempunyai
risiko dengan timbulnya reaksi penolakan

dari kelompok-kelompok bersenjata
lain yang sama-sama memperjuangkan
tegaknya Negara Islam, juga tidak
fokusnya front perjuangan bersenjatanya
karena berada di dua wilayah negara yang
berbeda. Meskipun secara kebetulan dua
negara ini punya ciri yang sama-sama
dikuasai oleh kelompok Syiah, namun
kelompok Syiah ini berseberangan
dengan kelompok Sunni, Salafi dan
Wahabi56 yang dianut oleh kelompokkelompok bersenjata yang melawan
pemerintah di Iraq dan Suriah. Dengan
demikian, perjuangan melawan
pemerintahan yang berkuasa di Suriah
jauh lebih menguntungkan bagi Al
Baghdadi dan kelompok bersenjatanya.
Hal itu karena yang menghendaki
jatuhnya pemerintahan Bashar Al Assad
kebanyakan adalah kelompok-kelompok
bersenjata yang berasal dari Suriah dan
luar Suriah dan sejumlah negara seperti
Arab Saudi dan negara negara Arab
Teluk, AS dan sekutunya. Sedangkan
untuk menghadapi pemerintahan di Iraq
kurang menguntungkan karena AS dan
sekutunya tidak menyukainya. Akibat
hal ini, fokus perhatian Al Baghdadi dan
kelompok bersenjatanya terpecah dan
strategi mengatasi masalah akibat fokus
perhatian yang terpecah ini menjadi
suatu kesulitan tersendiri. Kenyataan
ini makin diperberat ketika pemerintah
Untuk memahami Sunni, Salafi, Wahabi dan
Syiah serta Khawarij, lihat Tim Riset Majelis Tinggi
Urusan Islam Mesir, Ensiklopedi Aliran dan Mazhab
dalam Dunia Islam, Terjemahan oleh Masturi Irham,
Muhammad Abidun Zuhdi, Kaliffurahman Fath,
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm. 154-172
(Ahlu Sunnah); hlm. 381-418 (Khawarij); hlm.
483-545 (Salafiyah); hlm. 546-581 (Syiah) dan hlm.
959-994 (Wahabiyah).
��
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Suriah mendapat dukungan dari Rusia
dan kelompok bersenjata Syiah seperti
Hesbollah yang bertempat di Lebanon
yang berdekatan dengan daerah yang
dikuasai NIIS.

Penutup
Fenomena NIIS masih eksis hingga tulisan
ini selesai disusun. Mengikuti perspektif
Konstruktivis dapat dipandang bahwa
kelanjutan perjuangan NIIS sebagai
sebuah fenomena adalah ingin membentuk
tegaknya sistem nilai Islam internasional,
mulai dari satu negara, dua negara,
kawasan, hingga akhirnya mendunia.
Akhirnya perjuangannya masih menjadi
tanda tanya besar karena prosesnya masih
terus berjalan. Tampaknya perjuangan
NIIS untuk tegak akan semakin berat
sejalan dengan mengerasnya penentangan
terhadap gerakan NIIS akibat tindakantindakan yang dilakukannya yang bukan
hanya menimbulkan citra buruk bagi
reputasi NIIS sendiri tapi juga bagi
Dunia Islam secara keseluruhan. Konflik
yang melingkupi fenomena NIIS ini
tampaknya akan semakin ruwet untuk
diuraikan kerumitannya satu per satu.
AS, Rusia, negara-negara Arab di Teluk
dan Arab Saudi, serta PBB terus berupaya
mengajak pihak-pihak yang bertikai
terutama di Suriah untuk jeda dahulu
agar dampak buruk dari konflik di Suriah
terhadap penduduk sipil dan peradaban
manusia di wilayah tersebut dapat
diminimalisir.
Sementara konflik di Suriah konflik
masih terus diupayakan untuk dihentikan
sejenak, maka konflik di Iraq, menurut
versi AS, juga terus diupayakan untuk

dihentikan pula oleh pemerintah Iraq
dan sekutunya, termasuk AS, antara lain
dengan membom dan menghancurkan
pusat-pusat perlawanan NIIS terhadap
pemerintahan Iraq. Pemerintahan di Iraq
yang sedang berkuasa saat ini didukung
AS dan didominasi oleh orang-orang
dari kalangan Syiah, sedangkan Iran
sebagai negara tetangga Iraq, yang
notabene memusuhi AS dan mayoritas
penduduknya penganut Syiah, merupakan
kawan baru bagi Iraq untuk melawan NIIS
dan para penentang pemerintahannya. Di
sisi lain, Arab Saudi yang merupakan
sahabat AS, merasa tidak nyaman
bertetangga dengan negara-negara yang
faham keislamannya berbeda, yaitu Iraq
dan Iran yang menganut paham Syiah.
Demikian juga halnya dengan sikap
negara-negara Arab di Teluk. Hal ini
semua menunjukkan sisi kompleksitas
masalah lain yang harus diatasi oleh AS
dan sekutunya beserta negara-negara
Arab di Teluk di bawah pimpinan Arab
Saudi, yakni bagaimana mengupayakan
agar gerakan NIIS dikucilkan atau dibuat
tinggal sendirian tanpa dukungan pihak
manapun sehingga akan lebih mudah
diselesaikan.
Dari uraian permasalahan di atas,
tampaknya gerakan NIIS masih akan
tetap eksis. Pergulatan NIIS untuk
memperjuangkan cita-citanya akan
terus berlanjut, namun nampaknya
ada kecenderungan bahwa kekuatan
perjuangan mereka akan makin tergerus
di masa depan seiring makin menurunnya
dukungan Dunia Islam.l
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