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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 
tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S Al-Baqarah : 286) 
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ABSTRAK 

Tema jihad di dalam Islam termasuk salah satu tema besar yang sangat 
penting dan memiliki pengaruh besar. Sebab, dengan terpatrinya jihad maka akan 
terbentuk risalah Islam, identitas kebangsaan, kenegaraan, kedaulatan, 
kemerdekaan, kemuliaan, terjaganya harga diri, kehormatan, adat istiadat, budaya, 
norma dan moral. Akan tetapi, jihad yang dipahami dengan pandangan yang 
keliru dan diletakkan bukan pada tempatnya bisa berakibat fatal bagi Islam. 
Pemahaman dan pelaksanaan dari perintah jihad menjadi hilang oleh golongan 
yang bersikap berlebihan dan mengurangi. Dengan motivasi jihad pengorbanan 
nyawa (intensi mati) yang seharusnya dilindungi menjadi tergadaikan karena 
terbalut oleh jihad mengatas namakan sebagai perintah Allah. Taktik serangan 
dengan bunuh diri pun coba di legalkan dengan mengunakan dasar agama. Imam 
Samudra atau Abdul Aziz melalui bukunya ‘Aku Melawan Teroris’ menguraikan 
pemahamannya mengenai Jihad serta pelaksanaannya dengan tindakan bunuh diri 
(istisyhad).  

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana 
pemahaman Imam Samudra tentang alasan bunuh diri sebagai bentuk jihad? dan 
bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk tindakan bunuh diri 
sebagai jihad? 

Metode penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan 
(library research). Menurut sifat dari data yang dicari penelitian ini bersifat 
kualitatif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer buku ‘Aku 
Melawan Teroris’ dan data sekunder yang mendukung. Dari sinilah kemudian 
metode analisis dilakukan dengan deskriptif, interpretatif dan content analysis.  

Hasil studi penelitian menyimpulkan dua temuan. Pertama, pemahaman 
Imam Samudra tentang alasan tindakan bunuh diri sebagai bentuk dari jihad 
dilatarbelakangi oleh jihad yang diprioritaskan hanya sebagai perang. Puncak 
pelaksanaannya dilakukan dengan tindakan intimidasi dan teror melalui serangan 
mengorbankan nyawa (bunuh diri) di Indonesia dan Bali khususnya. Dalam jihad 
hal ini bertentangan dengan hukum pelaksanaan jihad dan konsep wilayah jihad 
perang. Kedua, Dalam ketentuan hukum pidana Islam dilakukan dengan jalan 
qiyas untuk menyamakan kasus penyerangan dengan bunuh diri dengan 
pemberontakan (al-baghyu) dengan illat  bahwa perbuatan itu membawa dampak 
yang sama yaitu mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. 
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidananya memiliki dua ketentuan. 
Pertama, kejahatan yang berkaitan langsung yang hukumannya diserahkan kepada 
ulil amri dan kedua, yang tidak berkaitan langsung yang dimasukan ke dalam 
pidana hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.  
 
Kata Kunci : bunuh diri,  jihad, hukum pidana Islam. 
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