
Rubrik
Berita Utama
Naper
Foto dan Komik
Nasional
International
Olahraga
Hiburan
Seni & Budaya
Surat Pembaca
Keluarga
Desain
Konsumen
Somah
Kehidupan
Perjalanan
Buku
Aksen
Berita Yang lalu
Muda
Pendidikan Luar
Negeri
Rumah
Dana Kemanusiaan
Fokus
Pustakaloka
Otomotif
Furnitur
Musik
Swara
Makanan dan
Minuman
Esai Foto
Perbankan
Pengiriman &
Transportasi
Investasi &
Perbankan
Agroindustri
Audio Visual
Pendidikan
Telekomunikasi
Pendidikan Dalam
Negeri
Pendidikan Informal
Teknologi Informasi
Didaktika
Wisata
Bentara
Tanah Air
Ekonomi Rakyat
Pergelaran

Naper
Minggu, 19 September 2004

ASAL USUL

Kerabat Besar Teroris

Ariel Heryanto

DAYA ledak bom Kuningan September 2004 dilipatgandakan oleh media massa
nasional dan internasional. Radius teror tidak lagi seribu meter, tetapi ratusan juta
meter dari lokasi ledakan. Apa yang telah dicapai?

Walau di dunia ini ada ratusan media massa, ulasan mereka agak seragam.
Nyaris semuanya berkisah tentang dua tokoh utama. Yang satu terkutuk, sang
teroris. Yang lain dewa penyelamat, pasukan antiteroris.

Tuduhan dan kutukan diarahkan kepada kelompok yang dijuluki Jemaah Islamiah.
Azahari dikisahkan sebagai otaknya. Apa benar? Kita belum tahu. Menurut asas
praduga tak bersalah, sebelum terbukti secara sah di sidang pengadilan yang
terbuka dan terpercaya, seorang tersangka tidak boleh dihukum dengan cara apa
pun. Tidak juga dihinakan di muka khalayak, seperti yang belakangan tampil di
media massa.

Peran sebagai dewa penyelamat diberikan kepada sejumlah lembaga negara.
Berkat bom Kuningan, pemilu untuk memperebutkan istana di Jakarta,
Washington DC, dan Canberra mendapat umpan segar. Dukungan publik dan
dana segar diharapkan membesar untuk senjata, memata-matai warga negara
yang dicurigai, menahan, dan bila perlu menculik mereka.

Semua ini tidak terjadi bila bom meledak dengan korban utama pihak musuh
mereka. Misalnya saja, teror tahun 1965-1966 terhadap kelompok kiri di
Indonesia. Dibandingkan dengan teror masa itu, ledakan bom Kuningan,
ditambah bom Mariott, dan digabung bom Bali, belum ada apa-apanya. Namun,
berpuluh tahun media internasional nyaris bungkam atas teror 1965. Juga tentang
bom Kedubes RRC di Belgrade (1999). Sebaliknya, liputan atas penembakan
demonstran Tiananmen 1989 diobral besar-besaran.

SEMENTARA sosok "teroris" bom Kuningan belum cukup jelas, sebaiknya kita
menengok sejarah. Maklum ingatan nasional kita sangat pendek. Sepintas lalu,
terorisme di Indonesia baru terjadi secara "tiba-tiba" sejak Soeharto menepi
(bukan mundur) dari pusat politik nasional.

Ledakan bom tidak banyak terjadi selama lebih 30 tahun Soeharto berkuasa.
Padahal selama itu gerakan Islam ditindas habis-habisan. Apakah karena waktu
itu militan Islam belum mahir bikin bom? Atau karena bahan peledak dimonopoli
negara Orde Baru?

Yang jelas, sejak tahun 1966 hingga setidak-tidaknya tahun 1998, kekerasan dan
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terorisme di Tanah Air dimonopoli oleh negara tanpa bom. Khususnya sebelum
tahun 1990 para algojo pelaksana kekerasan mendapat bantuan teknologi
senjata, pelatihan teknis, dan perlindungan diplomatik dari negara-negara seperti
AS dan Inggris, dan didukung Jepang dan Australia.

Daftar terorisme dari masa itu terlalu panjang dicatat di sini. Bukan hanya
pembantaian tahun 1965-1966 yang dianggap salah satu yang terbesar di dunia
pada abad ke-20. Terjadi pembantaian ribuan rakyat jelata pada tahun 1983-1984
di Jawa dan Sumatera. Disusul teror Tanjung Priok tahun 1984. Teror besar-
besaran berlangsung lancar seperempat abad di Timor Timur. Lalu teror Mei 1998
di Jakarta dan Solo.

Silsilah teror bukan cuma daftar kejadian. Perlu juga dicatat apa tindakan mereka
yang disebut penegak hukum dan keamanan. Sampai sekarang, sebagian besar
kasus teror dan kekerasan itu dianggap tidak pernah ada. Beberapa kasus
dibawa ke pengadilan. Yang terjadi tidak selalu penegakan hukum, tetapi
berlanjutnya teror dan kekerasan terhadap pihak yang tidak bersalah. Lembaga
peradilan bukan sekadar korup atau tidak berdaya memerangi teror, tetapi ia
menjadi kepanjangan terorisme itu sendiri. Sudah agak lupa? Mau contoh?

Yang paling belakangan dan mudah diingat adalah teror 13-14 Mei 1998 di siang
hari bolong di pusat Jakarta. Sampai hari ini, lebih dari enam tahun sesudah
kejadian, tidak ada satu pun tersangka yang diperiksa oleh penegak hukum.
Jangankan pengadilan. Sebuah penyelidikan serius atau pengadilan "pura-pura"
dengan menghukum kambing hitam sekali pun tidak pernah diminati.

Bandingkan dengan kisah sukses gemilang atas penangkapan para pelaku bom
Bali tahun 2002. Sebuah kisah yang dituntut masyarakat dunia dan diterima
dengan suka cita oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, Australia, dan
Amerika. Ini prestasi hukum yang jauh mengungguli para dinas intel Amerika
yang sampai sekarang tak berdaya mengadili teroris 11 September 2001.

NAMUN, apakah kisah bom Bali sudah tamat dengan kisah gemilang para polisi?
Apakah benar para terpidana bom Bali memang benar-benar bersalah? Mungkin,
mungkin juga tidak. Sejarah pengadilan di Indonesia penuh dengan kisah
dramatis "salah-tangkap" dan "salah-vonis". Minggu lalu Mahkamah Agung
membebaskan Awaluddin Sitorus alias Abu Yasar, terpidana bom di Medan
(2000).

Sengkon dan Karta terlanjur dihukum 7 dan 12 tahun penjara karena dituduh
membunuh (1974), tetapi menurut Mahkamah Agung yang bersalah justru
pengadilan terdahulu atas mereka. Kasus pembunuhan Marsinah (1993)
mengadili beberapa atasan di pabriknya. Masyarakat dan media massa telanjur
ikut mengutuk para tertuduh, mirip nasib Jemaah Islamiah. Kemudian Mahkamah
Agung membebaskan semua terpidana. Mereka cuma kambing hitam yang
diteror aparat negara agar mengaku sebagai pembunuh.

Sebelumnya ada kasus pembunuhan peragawati Dietje Budiasih (1986) yang
sedang hamil. Muhammad Sirajuddin alias Pak De dituduh, diadili, dan dihukum
penjara sebagai pembunuhnya. Sesudah Soeharto keluar istana, Pak De
dinyatakan tak bersalah. Dwi Sumadji (Iwik) diadili dan dihukum atas tuduhan
membunuh Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin (1996). Belakangan
terbongkar, Iwik tak lebih dari tumbal untuk menyelamatkan pembunuh Udin yang
sebenarnya.

Para pembunuh tahun 1965-1966 dan 1983-1984 di Jawa, juga teroris di Timor
Timur dan Tanjung Priok, bersama pembunuh Marsinah, Dietje, dan Udin (dan
puluhan kasus lain) sampai hari ini bebas berkeliaran di sekitar kita. Mungkin
mereka ongkang-ongkang menikmati hidup mewah, simpanan harta negara (juga
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senjata dan bahan peledak) yang dijarah sewaktu berkuasa. Betapa beda dari
nasib Azhari yang menurut kisah resmi harus repot bersembunyi, menyamar, dan
berpindah-pindah, dan dikutuk khalayak sebelum diadili. Apalagi pengikutnya
yang harus bunuh diri.*
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