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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG ARRAHMAH.COM 

DAN PEMBERITAAN SERANGAN PARIS 

A. Profil arrahmah.com 

Arrahmah.com merupakan anak perusahaan dari Arrahmah Media Network, sebuah 

jaringan media Islam yang bertujuan memberikan informasi berimbang tentang Islam dan 

dunia Islam di tengah-tengah arus informasi modern dan globalisasi. 

Arrahmah media network menjadikan media sebagai wadah perjuangan intelektual 

dan spiritual untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik, mengembangkan strategi 

jurnalisme investigatif, argumentatif, dan persuasif. 

Investigatif berarti melakukan investigasi berimbang dengan konsep tabayyun. 

Argumentatif berarti mengedepankan argumentasi yang kuat dan ilmiah (bersumber dari 

al-Qur'an dan as-Sunnah) tanpa meninggalkan realitas kekinian. Persuasif berarti 

mengajak sekaligus membuka diri terhadap seluruh komponen ummat kepada kebaikan. 

Grup Arrahmah terdiri dari Arrahmah Media Production dan Arrahmah Media 

Network. Dua anak perusahaannya bernama arrahmah.com dan jihadmagz. Arrahmah.com 

merupakan anak perusahaan dari Arrahmah Media Network, sedangkan jihadmagz adalah 

bagian dari Arrahmah Media Production. Majalah yang berfokus pada berita tentang dunia 

Islam dan aktivitas jihad di dunia Islam ini diproduksi dengan harga Rp 45.000 (148 

halaman). 

Selain itu, ada Arrahmah Channel yang merupakan bagian dari arrahmah.com yang 

berfokus terhadap berita, ceramah dan lain-lain berbentuk video dan audio visual, 

Arrahmah Channel mempunyai konsep channel video streaming online Islam 

Gambar 3.1 Logo arrahmah.com 

 

Pada Minggu, 3 Februari tahun 2013 arrahmah.com meresmikan logo barunya. Logo 

tersebut memiliki filosofi sebagai berikut: 

Font logo dengan karakteristik tegas (bersudut) dan fleksibel (bentuk lengkung). 

Menunjukkan karakter arrahmah.com yang tegas dan makna kata arrahmah, yaitu kasih 

sayang.  Penulisan hurufnya kapital untuk menggambarkan transformasi arrahmah.com 

(yang sudah berusia tujuh tahun) menjadi lebih dewasa dan lebih matang. Warna biru yang 
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kuat (biru tua) bersifat profesional, terpercaya, dan kredibel. Bagi pembaca, warna ini akan 

merangsang pemikiran yang jernih dan membantu konsentrasi. Warna hitam, berkesan kuat 

dan tegas. Menggambarkan ketegasan sikap dan kekuatan hujjah. 

Logo visualisasi ka’bah sebagai simbol persatuan dan kiblat kaum muslimin. Sebuah 

harapan agar arrahmah.com dapat menjadi rujukan informasi sekaligus media pemersatu 

umat Islam. Slogan ‘Filter your mind, get the truth’ ditempatkan di bawah kata ‘arrah’ 

yang ejaannya seperti kata ‘arah’, diartikan bahwa peran arrahmah.com adalah untuk 

memberikan arah pemberitaan yang benar kepada umat. 

Makna keseluruhan logo menggambarkan arrahmah.com yang lebih tegas dan lebih 

berani dalam menyampaikan kebenaran. Menjadi media informasi yang paling utama 

dalam membela kepentingan kaum muslimin. Arrahmah.com berkomitmen untuk selalu 

menyampaikan informasi-informasi yang dapat menjadi hujjah dan memberi arah gerak 

langkah umat. Menjadi media pemersatu umat demi menuju izzah al Islam wal muslimin. 

Arrahmah.com mengklaim tidak berafiliasi kepada jama'ah, tanzhim, maupun 

organisasi lainnya. Media penyeimbang untuk menghadapi media-media kuffar. Dalam 

pemberitaannya selalu mendukung mujahidin serta kaum muslimin untuk tegaknya 

kemuliaan Islam.  

Arrahmah.com juga sempat menjadi bahan pembicaraan banyak orang tatkala 

menampilkan foto-foto jenazah terpidana mati Amrozi, Imam Samudera, dan Muklas. 

Arrahmah menyebut ketiga jenazah tewas dalam ciri-ciri muslim syahid 

(https://www.arrahmah.com/read/2008/11/19/2602-

situs_arrahmah_dan_islamophobia_media_massa.html, diakses pada 14 Oktober 2016). 

1. Visi dan Misi arrahmah.com 

Visi arrahmah.com adalah menebarkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, 

mencerahkan dan mencerdaskan umat, serta meneladani generasi terbaik ummat (salafus 

shaleh). 

Misi arrahmah.com adalah dakwah menuju tatanan dunia yang lebih baik dan 

membangun jaringan kerjasama secara luas demi tegaknya Izzul Islam wal Muslimin. 

2. Struktur Organisasi 

a) Founder & CEO: Muhammad Jibriel Abdul Rahman 

b) Manager: Mikaiel Abdul Rahman 

c) Chief Technology Officer: Fadlee 

https://www.facebook.com/jibrielar
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d) Pimpinan Redaksi: A.Z. Muttaqin 

e) Senior Editor & Managing Editor: Hanin Mazaya 

f) Journalist: Muhib al-Majdi, Ukasyah, Siraaj, Banan, Samir Musa, Ameera, Adiba 

Hasan, Ali Akram 

g) Corporate Lawyer: Muhammad Hariadi Nasution, S.H., Muhammad Yusuf 

Sembiring, S.H., Munarman, S.H. (https://www.arrahmah.com/about, diakses pada 

11 Desember 2015). 

B. Berita Serangan Paris pada 14 November – 30 November 2015 di arrahmah.com 

Adapun berita-berita di arrahmah.com mengenai Serangan Paris pada 14 November 

2015 sampai 30 November 2015 berjumlah 11 berita. Berikut berita yang telah penulis 

kumpulkan: 

Tabel 3.1 Daftar Judul Berita tentang Serangan Paris di arrahmah.com 

No. Judul Berita Waktu Terbit 

1 
Serangkaian Serangan Mengguncang Paris, 120 Orang 

Tewas 

Sabtu, 14 November 2015 

09:45 

2 
ISIS Mengaku Bertanggung Jawab atas Serangan 

Paris yang Menewaskan Ratusan Warga Perancis 

Ahad, 15 November 2015 

12:05 

3 

Berdalih Balas ISIS, Jet-jet Tempur Perancis 

Membombardir Wilayah Raqqah Dua Hari setelah 

Serangan Paris 

Senin, 16 November 2015 

10:30 

4 
Paspor Suriah yang Ditemukan di Dekat Mayat 

Pelaku Serangan Paris Ternyata Palsu 

Selasa, 17 November 2015 

12:00 

5 
"Israel" Gusar dengan Pernyataan Menlu Swedia 

tentang Serangan Paris 

Rabu, 18 November 2015 

14:00 

6 
Imarah Islam Afghanistan: Paris Diserang akibat 

Tindakannya Sendiri 

Ahad, 22 November 2015 

07:00 

7 
Penggerebekan Massal oleh Pasukan Perancis 

Mengekang Kebebasan Sipil 

Senin, 23 November 2015 

07:02 

8 Atas Serangan Paris, Saya Tidak Mau Minta Maaf! 
Rabu, 25 November 2015 

14:00 

 
 

https://www.arrahmah.com/about
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1. Serangkaian Serangan Mengguncang Paris, 120 Orang Tewas 

Sabtu, 1 Safar 1437 H / 14 November 2015 09:45 

PARIS (Arrahmah.com) – Perancis telah mengumumkan keadaan darurat nasional 

dan menutup perbatasannya setelah sedikitnya 120 orang tewas dalam serangan bom dan 

penembakan di ibukota Paris, lansir BBC hari ini (14/11/2015). 

Setidaknya 100 orang dilaporkan tewas di gedung konser Bataclan di pusat Paris. 

Orang-orang bersenjata mengambil banyak sandera sebelum polisi mengklaim telah 

menguasai keadaan. Puluhan lainnya tewas dalam serangan bom di dekat Stade de France 

dan penembakan di sebuah restoran di pusat kota. Lima penyerang diklaim tewas oleh 

polisi Perancis. 

Warga Paris diminta untuk tetap tinggal di dalam ruangan dan sekitar 1.500 personil 

militer dikerahkan di seluruh kota. Serangan paling mematikan yang mengguncang Paris 

tampaknya menargetkan Hall Bataclan, dengan laporan yang belum dikonfirmasi 

mengatakan bahwa beberapa penonton ditembak setelah dijadikan sandera. Sumber polisi 

mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa sedikitnya 100 orang tewas di sana. 

Berbicara setelah tiba di gedung konser, Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan 

para penyerang akan diperangi “tanpa ampun”. 

Setidaknya tiga penyerang dilaporkan telah tewas di tempat tersebut, lansir BBC. 

Lokasi-lokasi yang menjadi target serangan: 

- Gedung konser Bataclan, penyanderaan dan penembakan 

- Le Carillon, penembakan  

- Le Petit Cambodge, penembakan 

- Le Belle Equipe, penembakan 

- Dekat Stade de France, St. Denis, utara Paris, serangan bom di dekat lapangan di 

mana pertandingan antara Perancis melawan Jerman tengah berlangsung.  

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangkaian 

serangan yang mengguncang kota Paris tersebut. (haninmazaya/arrahmah.com) 

(httpwww.arrahmah.comnews20151114serangkaian-serangan-mengguncang-paris-120-

orang-tewas.html, diakses pada 11 November 2015). 

2. ISIS Mengaku Bertanggung Jawab atas Serangan Paris yang Menewaskan Ratusan 

Warga Perancis 

Ahad, 2 Safar 1437 H / 15 November 2015 12:05 

PARIS (Arrahmah.com) – Pada Sabtu (14/11/2015), kelompok “Daulah Islamiyah”, 

atau Islamic State (IS) yang sebelumnya dikenal sebagai ISIS, mengaku bertanggung 

jawab atas enam serangan terkoordinasi yang mengguncang ibukota Perancis pada Jum’at 

(13/11) malam, yang menewaskan sedikitnya 129 orang dan melukai ratusan lainnya. 

Presiden François Hollande dalam pertemuan di Elysee Palace mengatakan kepada 

rakyatnya bahwa ia menganggap serangan itu sebagai “tindakan perang” terhadap 

Perancis. “Ini adalah tindakan perang disiapkan dan direncanakan dari luar, dengan 

keterlibatan dari dalam negeri,” katanya. “Ini adalah tindakan barbarisme mutlak. Perancis 

akan menanggapinya tanpa ampun.” 

Informasi yang bermunculan pada hari Sabtu sedikit menguak tentang identitas para 

penyerang, di mana pihak berwenang Perancis mengatakan bahwa para penyerang bekerja 

dalam tiga tim. Polisi Prancis mengatakan mereka telah menemukan paspor Suriah pada 

jasad salah satu dari delapan penyerang, yang semuanya tewas dalam serangan itu. Tujuh 

di antara mereka adalah penyerang bom bunuh diri, Associated Press melaporkan, dan 

polisi mengatakan seorang penyerang lainnya telah ditembak mati. 

http://www.arrahmah.com/
http://www.arrahmah.com/news/2015/11/14/serangkaian-serangan-mengguncang-paris-120-orang-tewas.html
http://www.arrahmah.com/
http://www.albawaba.com/loop/daesh-statement-claiming-responsibility-paris-attacks-768082
http://www.albawaba.com/loop/daesh-statement-claiming-responsibility-paris-attacks-768082
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Jaksa Paris Francois Molins mengatakan salah satu penyandera di konser Bataclan, 

di mana 89 orang tewas, lahir di Perancis, dan bahwa tiga orang berkebangsaan Perancis 

yang terkait dengan serangan Paris ini ditangkap pada Sabtu pagi di perbatasan Belgia. 

Penangkapan terjadi setelah sebuah mobil dengan plat nomor Belgia terlihat dekat dengan 

teater Bataclan, menurut jaksa federal Belgia. Polisi juga mengatakan salah satu penyerang 

adalah warga negara Perancis muda yang sebelumnya telah ditandai oleh otoritas sebagai 

orang yang terhubung dengan “ekstremisme Islam”. 

Seorang pejabat Yunani mengatakan salah satu penyerang dengan paspor Suriah 

ditemukan memasuki Uni Eropa melalui pulau Yunani Leros pada awal Oktober, menurut 

AP. 

“Kami mengumumkan bahwa pemegang paspor telah melintas dari Leros pada 3 

Oktober di mana ia diidentifikasi berdasarkan aturan Uni Eropa,” kata Menteri 

Perlindungan Warga Negara Nikos Toskas, yang bertanggung jawab atas pasukan polisi. 

“Kami tidak tahu apakah paspor itu diperiksa oleh negara-negara lain di mana pemegang 

paspor kemungkinan melintas.” 

“Kami akan melanjutkan upaya keras dan gigih untuk menjamin keamanan negara 

kami dan Eropa dalam situasi sulit ini berupaya keras mendapatkan identitas lengkap 

mereka yang tiba,” tambah Toskas, sebagaimana dilansir Time. 

Saat menteri kabinet Perancis berada di Istana Elysee, Menteri Dalam Negeri 

Bernard Cazeneuve mengatakan di televisi bahwa di bawah keadaan darurat nasional 

Hollande menyatakan pada Jumat malam bahwa polisi Perancis sekarang menyatakan jam 

malam di daerah tertentu. Mereka juga bisa menangkap “setiap individu yang mungkin 

mengancam tindakan pihak kepolisian.” Tentara Perancis telah mengerahkan 1.000 tentara 

tambahan untuk patroli di jalan-jalan dan stasiun Paris, katanya. 

Perancis yang bergabung dengan koalisi militer melawan ISIS dilaporkan 

meluncurkan serangan pertama terhadap kelompok teror di Suriah itu pada akhir 

September, hampir sembilan bulan setelah serangan Charlie Hebdo. Hal itu terlepas dari 

fakta bahwa pejabat intelijen Perancis meyakini ada sekitar 1.500 warga Perancis yang 

telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk berperang bersama kelompok-kelompok 

perlawanan di sana. 

Pada malam terjadinya serangan, dua ledakan keras terdengar di stadion pukul 09:20 

malam pada hari Jum’at, seketika mengundang kepanikan di antara kerumunan 

pengunjung. Lima menit kemudian sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di dua 

restoran di distrik 10, arah timur, yang kerap menarik ratusan orang Paris ke bar dan kafe 

di sana pada malam akhir pekan. 

Perangkat kedua meledak di stadion lima menit setelah itu, dan dalam sepuluh menit 

berikutnya ada ledakan di jalan-jalan di sekitar distrik 10, serta serangan di sebuah kafe 

pinggir jalan. Empat orang bersenjata kemudian menyerbu Bataclan pada pukul 09:49 dan 

mulai menembak puluhan orang. Enam menit kemudian, terjadi ledakan ketiga di stadion 

pada pukul 09:53. Pasukan anti-teror Perancis menyerbu teater itu tak lama setelah tengah 

malam dan membunuh para penyerang. 

Pernyataan ISIS, yang ditulis dalam bahasa Perancis, menegaskan bahwa serangan di 

stadion Stade de France dan balai Bataclan dilakukan saat kota itu tenggelam dalam pesta 

akhir pekannya. “Delapan ikhwan membawa sabuk peledak dan menembaki daerah target 

di jantung ibukota Perancis yang secara khusus dipilih,” kata pernyataan ISIS. “Itu 

termasuk stadion di mana si pandir François Hollande menghadiri pertandingan sepakbola 

besar melawan Jerman dan di konser musik, di mana pesta kejahatan sedang berlangsung.” 

Sebuah kerumunan kecil berkumpul di luar gedung Bataclan pada Sabtu pagi, 

beberapa orang hampir tidak percaya atas apa yang terjadi pada malam sebelumnya, 
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sementara beberapa orang lainnya mengekspresikan kemarahan mereka. “Ini tidak ada 

hubungannya dengan Islam, itu adalah pekerjaan orang sakit,” kata Fouad Razzouk, 

seorang Muslim kelahiran Perancis yang khusus pergi ke kota dari rumahnya di pinggiran 

kota. Dia meletakkan buket mawar merah di dinding dekat ruang konser, di mana noda 

darah masih tersisa di trotoar. Dia mengatakan dia merasa dia harus datang dan 

menunjukkan kemarahannya atas serangan itu. “Saya tidak setuju dengan semua ini,” 

katanya. 

Berdiri di samping dia, beberapa Muslim yang pindah ke Paris dari Aljazair 14 tahun 

yang lalu dan tinggal di dekat gedung konser, mengatakan mereka takut bahwa orang-

orang Perancis mungkin akan semakin memandang lima juta Muslim yang tinggal di 

negara itu – banyak dari mereka yang lahir di Prancis – dengan kecurigaan. “Ketika 

sesuatu seperti ini terjadi, kita semua melihat keagresifan,” kata Raid Ghazi (39) seorang 

petugas komunikasi untuk sebuah perusahaan manajemen. 

Surat kabar Perancis pada hari Sabtu menulis bahwa serangan ini bukanlah 

pengulangan dari serangan Charlie Hebdo, tetapi sesuatu yang jauh lebih serius: 

pembunuhan massal terhadap orang-orang yang sedang bersantai di akhir pekan secara 

acak. “[Serangan] kali ini, adalah perang,” kata halaman depan dari Le Parisien, tabloid 

penjualan terbesar di kota itu. 

Masih ada kebingungan intens di Paris pada hari Sabtu, dengan setidaknya 352 orang 

yang terluka, di mana 99 diantaranya dalam kondisi kritis, serta beberapa orang Paris 

masih mencari teman atau kerabat meraka yang hilang. “Apakah Anda melihatnya?” 

Seorang wanita menangis panik, di depan kamera televisi, saat ia mengangkat foto dari 

seorang kerabat. “Dia berada di Bataclan.” 

Semua bangunan umum memasang segitiga merah di pintu depan mereka, 

menandakan keadaan siaga tinggi. “Patroli ini bukan apa-apa,” kata Razzouk. “Perancis 

harus menyerang Daulah,” katanya, menggunakan istilah bahasa Arab untuk ISIS. “Ketika 

Anda diserang, Anda harus menyerang kembali.” 

Serangan pada hari Jum’at itu jelas berbeda dengan serangan Charlie Hebdo, dengan 

koordinasi antara delapan orang bersenjata di enam lokasi. Selain itu, tak seperti serangan 

Charlie Hebdo yang menargetkan orang-orang tertentu yang dianggap musuh, seperti 

kartunis anti-Islam atau pembeli Yahudi, serangan pada hari Jumat terlihat memukul rata 

bertujuan untuk melampiaskan kemarahan pada gaya hidup seluruh warga sipil Perancis. 

Sebelumnya, Al-Qaeda di Jazirah Arab atau Al-Qaeda in the Arabian Peninsula 

(AQAP) yang berbasis di Yaman telah menyatakan bertanggung jawab atas operasi 

penembakan di kantor majalah satir Perancis Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang. 

AQAP menyatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penghinaan yang kerap 

dilakukan majalah kartun mingguan itu terhadap Nabi Muhammad S.A.W. 

Operasi tersebut dilancarkan pada Rabu (7/1) lalu di kantor pusat majalah Charlie 

Hebdo di Paris. Salah satu orang yang masuk dalam daftar target dan tewas adalah 

Stephane Charbonnier, pemimpin redaksi dan kartunis majalah anti-Islam itu. Lima 

kartunis “papan atas” Charlie Hebdo lainnya juga turut tewas dalam serangan tersebut. 

Charbonnier, yang dikenal dengan panggilan Charb, bersama jajarannya akhirnya tewas di 

markas majalah Charlie Hebdo, di mana mereka mencari ketenaran dengan berulang kali 

menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad S.A.W. 

Dalam pernyataan yang dirilis Al-Malahem Media, Al-Qaeda menegaskan bahwa 

para pelaku operasi ini ditugaskan dan mereka menyanggupinya, mereka berjanji dan 

mereka memenuhinya. Melalui mereka, Allah melegakan dada orang-orang beriman. Al-

Qaeda pun menyampaikan ucapan selamat kepada umat Islam atas terpenuhinya 

pembalasan terhadap para penghina Nabi Muhammad S.A.W.. Selain itu, Al-Qaeda juga 
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memberi pesan peringatan kepada bangsa Barat terkait kebebasan berbicara mereka yang 

telah melanggar batas-batas kesucian Islam. 

Sementara serangan Paris yang diklaim ISIS tidak mengkhususkan target mereka 

melainkan menyasar warga sipil Perancis secara umum. ISIS dilaporkan telah merilis 

sebuah video pada hari Sabtu, tanpa tanggal, di mana seorang pria dengan berbahasa Arab, 

mengancam serangan lebih lanjut terhadap Perancis jika serangan bom terus dilakukan 

terhadap mereka. “Selama kalian tetap mengebom, kalian tidak akan hidup dalam damai,” 

kata pria itu. “Kalian bahkan akan takut bepergian ke pasar.” 

Sementara itu, di dalam pernyataannya, Abu Muhammad Al-Adnani, juru bicara 

resmi ISIS, pernah berkata: 

“Wahai muwahhidīn di Eropa, Amerika, Australia, dan Kanada. Wahai muwahhidīn 

di Maroko dan Aljazair. Wahai muwahhidīn di Khurasan, Kaukasus, dan Iran. Wahai 

muwahhidīn di manapun di atas muka bumi… Kami memanggil kalian untuk membela 

Daulah Islam, puluhan negara telah berkumpul untuk menyerangnya. Jika kalian bisa 

membunuh kafir Amerika atau Eropa -terutama pendengki kotor Perancis- atau Australia, 

atau Kanada, atau kafir harbi lainnya, termasuk warga negara yang negaranya 

menandatangani koalisi penyerangan terhadap Daulah Islam, maka tawakkallah kepada 

Allah. Maka wahai muwahhid di manapun kalian berada, hambatlah mereka yang ingin 

membahayakan saudara-saudara dan Daulah kalian, semampu kalian. Usahakanlah hal 

terbaik yang kalian bisa dan bunuhlah orang kafir, apakah ia orang Perancis, Amerika, 

atau dari salah satu sekutu mereka. Jika kamu tidak dapat menemukan bahan peledak atau 

peluru, kemudian keluar seorang kafir Amerika, Prancis, atau salah satu sekutu mereka 

maka pukullah kepalanya dengan batu, atau sembelihlah dia dengan pisau, atau tabraklah 

dengan mobilmu, atau lemparkanlah dia dari tempat yang tinggi, atau cekiklah, atau 

racunilah! Tidaklah engkau kekurangan atau terhina. Jika kamu tidak mampu 

melakukannya, maka bakarlah rumahnya atau mobilnya atau bisnisnya. Atau rusaklah 

tanamannya!…” dan seterusnya. 

Syaikh Abu Bashir Ath-Thartusi kala itu pun menanggapi pernyataan Andani sebagai 

sebuah upaya untuk mengajak kaum Muslimin berbuat curang. 

“Beginilah keinginan Al-Adnani untuk membela Daulah palsunya yang bernasib sial, 

yaitu dengan perbuatan curang, mengimbangi ketidakberdayaannya untuk 

mempertahankan dirinya dengan perbuatan curang, dan menganjurkan kaum muslimin 

untuk berbuat curang!” ungkapnya. (aliakram/arrahmah.com) 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/15/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-

serangan-paris-yang-menewaskan-ratusan-warga-perancis-b.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

3. Berdalih Balas ISIS, Jet-jet Tempur Perancis Membombardir Wilayah Raqqah Dua Hari 

setelah Serangan Paris 

Senin, 3 Safar 1437 H / 16 November 2015 10:30 

RAQQAH (Arrahmah.com) – Jet-jet tempur Perancis membombardir sejumlah 

lokasi di Raqqah, Suriah, pada Ahad (15/11/2015). Seorang pejabat Perancis mengklaim 

serangan itu sebagai pengeboman besar terhadap lokasi-lokasi kelompok “Daulah 

Islamiyah”, atau Islamic State (IS) yang sebelumnya dikenal sebagai ISIS. 

Serangan udara itu diluncurkan dua hari setelah serangkaian serangan teror di Paris 

di mana ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Presiden Perancis 

kemudian menyebut serangan itu sebagai “perang terhadap Perancis”. 

ISIS mengklaim Raqqah sebagai ibukota “khalifah” mereka. Target dalam serangan 

udara pada hari Ahad kemarin termasuk sebuah pusat komando, pusat perekrutan, basis 

http://www.arrahmah.com/news/2015/11/15/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-serangan-paris-yang-menewaskan-ratusan-warga-perancis-b.html
http://www.arrahmah.com/
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penyimpanan amunisi dan sebuah kamp pelatihan, kata Mickael Soria, penasihat media 

untuk menteri pertahanan Perancis. Dua belas pesawat, termasuk 10 jet tempur, terlibat 

dalam serangan udara itu, kata Soria. Dua puluh bom dijatuhkan, katanya, dan semua 

target hancur. 

Sementara sayap media ISIS mengklaim situs-situs itu telah dikosongkan sebelum 

diserang dan mereka juga mengatakan tidak ada korban dalam serangan besar itu. Perancis 

telah melakukan serangan udara terhadap sasaran ISIS di Suriah sejak September sebagai 

bagian dari koalisi pimpinan AS. 

“Jelas, itu adalah sebuah kegiatan militer, tapi itu benar-benar mengirimkan pesan 

politik yang sangat kuat, dan itu semua untuk konsumsi internal di Perancis,” kata 

pensiunan Mayor Jenderal James “Spider” Marks, seorang analis militer CNN. “Ini sangat 

mendalam. Jenis-jenis target yang mereka serang sekarang benar-benar simbolis. Yang dari 

perspektif Perancis, merupakan sesuatu yang harus dilakukan.” 

Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di Raqqah. Sejak ISIS mengambil alih kota 

ini telah menjadi semakin terisolasi. Pada hari Ahad, sekelompok aktivis lokal mengatakan 

bahwa kota itu tampaknya bersiap untuk menghadapi serangan bahkan sebelum serangan 

udara Perancis dimulai. 

Anggota ISIS di Raqqah tampaknya memprediksi serangan udara balasan dari 

Perancis dan mengevakuasi fasilias kunci mereka, termasuk bangunan kantor pusat, 

operasi dan keamanan mereka, ungkap seorang aktivis lokal. Jalan-jalan kosong, kata para 

aktivis, pasar terlihat kurang ramai dari biasanya dan ulama-ulama di masjid mengatakan 

mereka memperkirakan kota yang akan diserang. Serangan udara itu menghantam 

beberapa fasilitas kunci ISIS, termasuk stadion kota, ungkap aktivis, yang digunakan oleh 

ISIS sebagai kantor pusat dan penjara. Sejauh ini, tidak ada laporan tentang korban sipil. 

Sayap media ISIS juga mengatakan situs-situs yang terkena serangan udara telah 

ditinggalkan dan bahwa tidak ada yang tewas dalam serangan udara itu. Sementara CNN 

melaporkan belum bisa mengonfirmasi laporan kelompok aktivis di sana secara 

independen. 

ISIS di Raqqah sebelumnya pernah menjadi target serangan udara balasan pada bulan 

Februari. Dua hari setelah muncul kabar bahwa kelompok itu membakar pilot Yordania 

yang menjadi tawanan mereka hingga tewas. Pada saat itu, ISIS memposting foto 

kehancuran yang diakibatkan oleh serangan udara Yordania. Dan aktivis Observatorium 

Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan 10 militan tewas. (banan/arrahmah.com) 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/16/berdalih-balas-isis-jet-jet-tempur-perancis-

membombardir-wilayah-raqqah-dua-hari-setelah-serangan-paris.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

4. Paspor Suriah yang Ditemukan di Dekat Mayat Pelaku Serangan Paris Ternyata Palsu 

Selasa, 4 Safar 1437 H / 17 November 2015 12:00 

PARIS (Arrahmah.com) – Paspor Suriah yang ditemukan di dekat dua mayat dari 

tersangka serangan Paris adalah palsu. Paspor tersebut kemungkinan dibuat di Turki, 

sumber-sumber kepolisian di Perancis mengatakan kepada Channel 4 News, Ahad 

(15/11/2015), sebagaimana dilansir oleh Middle East Eye. 

Para pejabat Yunani mengatakan pada Sabtu (14/11) bahwa salah satu dari dua 

paspor itu telah dipegang oleh seseorang yang telah terdaftar sebagai pengungsi di pulau 

Yunani Leros pada 3 Oktober.. 

Akan tetapi pejabat itu membantah bahwa pelaku yang kedua telah mengambil rute 

yang sama. Pejabat itu mengatakan kepada The Guardian bahwa tidak ada indikasi apapun 

bahwa pelaku itu telah memasuki Eropa melalui Yunani. Komentar itu muncul di tengah 
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pelebaran penyelidikan terkait serangan yang menewaskan 132 orang di ibukota Perancis 

pada Jum’at (13/11). 

Pihak berwenang di seluruh Eropa terus menyelidiki identitas tujuh pelaku 

penyerangan di tengah pertanyaan tentang bagaimana mereka berhasil mengkoordinasikan 

beberapa serangan, yang sejak itu telah diklaim oleh kelompok ISIS, tanpa menjadi 

perhatian pihak keamanan Paris. 

Hanya satu dari pelaku penyerangan yang namanya belum dipublikasikan, di tengah 

upaya yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi korban. Perdana Menteri Perancis 

Manuel Valls mengatakan pada Ahad (15/11) bahwa jenazah dari 30 korban tewas dalam 

serangan itu belum diidentifikasi. 

Pihak berwenang pada Ahad menyebut nama pelaku penyerangan sebagai Omar 

Ismail Mostefai, orang Perancis, usia 29 tahun, lahir dan dibesarkan di Paris tetapi 

memiliki hubungan keluarga di Aljazair. 

Sepak terjang Mostafai belum dipublikasikan, meskipun demikian para pejabat 

intelijen Inggris telah mengatakan bahwa para pelaku penyerang itu adalah bagian dari sel 

yang baru saja kembali dari pertempuran di Suriah. 

Paspor palsu Suriah telah menjadi komoditas yang berharga dalam beberapa bulan 

terakhir dan bebas diperdagangkan di pasar gelap, karena mereka dapat membantu 

meringankan jalan bagi non-Suriah untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi di 

Eropa. 

Seorang wartawan Belanda melaporkan pada bulan September bahwa ia telah 

membeli paspor Suriah dan Kartu Identitas palsu, keduanya bergambar perdana menteri 

Belanda, seharga 825 dolar AS. 

Paspor palsu Suriah juga dibeli oleh orang Suriah yang belum mampu untuk 

mendapatkan dokumen karena perang. 

Chris Doyle, kepala Dewan untuk Arab-Inggris Understanding, mengatakan bahwa 

banyak permintaan terhadap paspor palsu karena banyak warga Suriah yang tinggal di luar 

daerah yang dikuasai pemerintah yang secara efektif tanpa kewarganegaraan dimana 

mereka kesulitan memperoleh dokumen. 

Di tengah tragedi serangan Paris, banyak komentator yang mempertanyakan 

mengapa para pelaku membawa paspor selama serangan yang sangat terkoordinasi itu. 

Simon Kuper, seorang kolumnis di Financial Times dan juga seorang warga Paris, 

mengatakan langkah itu bisa menjadi bagian dari strategi oleh ISIS untuk 

“mendiskreditkan” pengungsi dan memaksa Eropa untuk menutup perbatasannya. 

Serangan yang terjadi pada Jum’at itu mendorong pihak berwenang di Eropa 

bertindak cepat untuk memperketat kontrol perbatasan, dimana Presiden Prancis Francois 

Hollande segera mengumumkan untuk memperbaharui pemeriksaan perbatasan. 

Akan tetapi, Presiden Komisi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, mengatakan pada 

Ahad (13/11) bahwa Eropa tidak perlu meninjau kebijakan mengenai pengungsi secara 

keseluruhan di tengah peristiwa itu. 

“Mereka yang mengorganisir [dan melakukan] serangan adalah orang-orang yang 

sama yang menyebabkan para pengungsi melarikan diri dan bukan sebaliknya,” kata 

Juncker mengatakan kepada wartawan di Turki saat ia siap untuk menghadiri pertemuan 

puncak G20. (ameera/arrahmah.com) (httpwww.arrahmah.comnews20151117paspor-

suriah-yang-ditemukan-di-dekat-mayat-pelaku-serangan-paris-ternyata-palsu.html, diakses 

pada November 2015). 
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5. "Israel" Gusar dengan Pernyataan Menlu Swedia tentang Serangan Paris 

Rabu, 5 Safar 1437 H / 18 November 2015 14:00 

TEL AVIV (Arrahmah.com) – “Israel” mengatakan bahwa pihaknya marah dengan 

pernyataan menteri luar negeri Swedia yang menghubungkan serangan Paris dengan 

penderitaan rakyat Palestina. 

“Untuk menangkal radikalisasi kita harus kembali ke situasi seperti yang terjadi di 

Timur Tengah dimana tidak sedikit warga Palestina melihat tidak ada masa depan, 

(kecuali) kita harus menerima situasi ini atau melakukan kekerasan,” Menteri Luar Negeri 

Swedia Margot Wallstrom mengatakan kepada jaringan televisi SVT2T, sebagaimana 

dilansir oleh MEMO. 

Ketika ditanya apakah dia khawatir tentang ‘radikalisasi’ pemuda Swedia, Wallstrom 

mengatakan, “Jelas, kami memiliki alasan untuk khawatir, tidak hanya di Swedia tapi di 

seluruh dunia – karena ada begitu banyak yang sedang menjadi ‘radikal’. Di sini, sekali 

lagi, kita dibawa kembali ke situasi seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana tidak 

sedikit warga Palestina yang melihat bahwa tidak ada masa depan. Kita harus menerima 

situasi putus asa ini atau melakukan kekerasan.” Kemudian di Facebook, Wallstrom 

menyerukan kepada orang-orang untuk mencari penyebab ekstremisme sebelum memulai 

untuk memeranginya. 

Menanggapi pernyataan Wallstrom, kementerian luar negeri “Israel” memanggil duta 

besar Swedia untuk Tel Aviv untuk memprotes pernyataan Wallstrom ini. Pada Senin 

16/11), juru bicara Emmanuel Nachshon menggambarkan pernyataan Wallstrom sebagai 

sesuatu yang “konyol”. 

“Menteri luar negeri Swedia adalah bias secara sistematis, bertentangan, dan satu sisi 

melawan “Israel” ketika ia menunjukkan hubungan antara serangan di Paris dan konflik 

antara ‘Israel’ dan Palestina,” tambah Nachshon. 

Wakil Menteri Luar Negeri “Israel” dari partai Likud, Tzipi Hotovely, mengatakan 

bahwa komentar itu “terang-terangan menghina dan anti-Semitisme yang keji”. 

(ameera/arrahmah.com) (httpwww.arrahmah.comnews20151118israel-gusar-dengan-

pernyataan-menlu-swedia-tentang-serangan-paris.html, diakses pada 11 November 2015). 

6. Imarah Islam Afghanistan: Paris Diserang Akibat Tindakannya Sendiri 

Ahad, 9 Safar 1437 H / 22 November 2015 07:00  

AFGANISTAN (Arrahmah.com) – Tiga hari setelah serangan “bunuh diri” yang 

diklaim dilakukan oleh kelompok “Daulah Islamiyah”, atau Islamic State (IS) yang 

sebelumnya dikenal sebagai ISIS, dan menewaskan 129 orang di Paris, Imarah Islam 

Afghanistan mengeluarkan pernyataan menyetujui pembunuhan tersebut dan mengatakan 

kebijakan kolonial Perancis serta keterlibatannya di Afghanistan, Irak, Suriah, dan Libya 

membenarkan serangan itu. 

Pernyataan ini awalnya dirilis pada Senin (16/11/2015) di situs resmi Imarah, Voice 

of Jihad yang berbahasa Pashtun. LWJ kemudian menyajikan pernyataan tersebut dalam 

bahasa Inggris. Dalam pernyataannya, Imarah Islam Afghanistan memperingatkan Perancis 

untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya sebelum terjadi serangan lainnya. 

Berikut terjemahan lengkap pernyataan Imarah Islam Afghanistan tersebut, yang 

dipublikasikan oleh Muqawamah Media pada Jum’at (20/11). Paris Diserang Disebabkan 

oleh Reaksi Tindakannya Sendiri. Analis telah mencatat berbagai faktor mengenai 

serangan berdarah baru-baru ini di Paris dan telah menilainya dari sudut yang berbeda. 

Namun, penyebab utama adalah kemungkinan kebijakan kolonial Perancis dan invasi 

militernya di dunia Islam. Dari perang salib hingga abad ke-20, dan bahkan abad ke-21, 

Paris dengan beberapa alasan yang dibuat-buat telah menduduki tanah kaum Muslimin, 
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menjatuhkan bom pada mereka, dan menciptakan masalah politik dan ekonomi bagi 

mereka. 

Dalam dekade terakhir, Perancis, dalam rangka untuk mendapatkan, melindungi, dan 

memperluas kepentingan kolonial telah melakukan serangan militer yang tidak tercatat di 

Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah. Yang telah membunuh, mengusir, dan memenjarakan 

rakyat negara-negara itu dan merusak properti mereka. 

Meskipun serangan di Perancis tidak memiliki kaitan dengan bangsa Afghan dan 

Afghanistan, negara itu tetap merupakan sekutu Amerika selama invasi Afghanistan dari 

hari pertama. Perancis mengambil bagian besar dalam kudeta pemerintahan Islam yang 

dicintai masyarakat. Dengan cara yang sama, ia telah membunuh dan menyiksa Muslim di 

Libya, Suriah, dan negara-negara Islam lainnya. 

Beberapa bulan lalu, serangan kejutan pada kantor majalah Charlie Hebdo 

mengguncang Perancis; dalam serangan itu, 14 kartunis, karyawan, dan editor dari majalah 

tewas. 

Dua pemuda Muslim melakukan serangan sebagai reaksi terhadap cetakan ulang 

kartun Nabi Muhammad S.A.W.. Namun demikian, setelah serangan itu, Charlie Hebdo 

tidak juga menghentikan kampanye penghinaan terhadap umat Islam, bahkan majalah itu 

berulang kali menerbitkan kartun menghina Nabi Muhammad dengan sirkulasi yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. 

Serangan terbaru di Paris berhubungan langsung dengan kebijakan tidak 

menyenangkan negara itu. Dengan kata lain, serangan terbaru di Paris adalah hasil dari 

kebijakan Perancis yang salah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan diri dari serangan 

berbahaya tersebut di masa depan, penting bagi Perancis, sebelum terjadi serangan lainnya, 

mempertimbangkan kembali kebijakannya. (banan/arrahmah.com) 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/22/imarah-islam-afghanistan-paris-diserang-

akibat-tindakannya-sendiri.html, diakses pada 27 November 2016). 

7. Penggerebekan Massal oleh Pasukan Perancis Mengekang Kebebasan Sipil 

Senin, 10 Safar 1437 H / 23 November 2015 07:02 

PARIS (Arrahmah.com) – Sebuah lonjakan penangkapan, penahanan rumah dan 

penggerebekan di rumah dan properti swasta setelah serangan Paris terjadi-termasuk 

Masjid dan bisnis milik Muslim-telah memicu kritik di antara organisasi-organisasi HAM 

bahwa keadaan darurat yang diperpanjang di Perancis bisa mengekang kebebasan sipil. 

Di bawah undang-undang darurat yang diberlakukan menyusul serangan di ibukota 

Perancis pada 13 November lalu, pasukan keamanan tidak lagi memerlukan persetujuan 

pengadilan untuk penangkapan dan penggerebekan ketika menyelidiki “ancaman”. 

Pertemuan publik dalam jumlah besar termasuk aksi unjuk rasa juga dilarang di bawah 

undang-undang darurat. 

Selama tiga hari pertama setelah hukum diberlakukan, 414 rumah digeledah, 29 

orang ditangkap dan 118 ditempatkan di bawah tahanan rumah, menurut siaran pers oleh 

Kementerian Dalam Negeri Perancis yang dirilis pada Rabu pekan lalu, lansir Al Jazeera 

Ahad (22/11/2015). Perpanjangan keadaan darurat selama 3 bulan, yang biasanya hanya 12 

hari setelah disetujui oleh Senat, seharusnya berakhir ketika keadaan luar biasa tidak 

berlaku lagi. 

“Undang-undang darurat seharusnya digunakan dalam kaitannya dengan ancaman,” 

ujar John Dalhuisen, direktur Amnesti Internasional untuk Eropa dan Asia Tengah, 

mengatakan kepada Al Jazeera. 
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Dia menjelaskan bahwa siapapun itu (pasukan keamanan atau agen intelijen) yang 

memiliki daftar, kembali menahan, menginterogasi orang-orang yang masuk ke dalam 

daftar tersebut menyusul serangan Paris. 

Amnesti Internasional dan kelompok HAM lainnya prihatin bahwa langkah-langkah 

tertentu akan dikodifikasikan dalam hukum represif yang melanggar hak asasi manusia, 

tambah Dalhuisen. 

Di antara salah seorang yang ditangkap adalah pria berusia 18 tahun yang akan 

menghadapi pengadilan pada 10 Desember mendatang hanya karena membenarkan 

“terorisme” di Twitter, menurut L’Express. 

Menurut artikel lain oleh stasiun radio komersial RTL, seorang pria berusia 32 tahun 

dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada pekan lalu karena membenarkan “terorisme”, 

tuduhan yang ia bantah. 

Saat penangkapan dan penggerebekan meningkat selama 10 hari terakhir, Yasser 

Louati, juru bicara organisasi yang melawan Islamofobia (CCIF) di Perancis, mengatakan 

jumlah serangan terhadap Muslim juga meningkat tajam. Dia mengatakan bahwa antara 14 

sampai 19 November, ada 26 insiden kekerasan terhadap Muslim di seluruh negeri. 

Terdapat sekitar lima juta Muslim di Perancis yang berpenduduk 60 juta jiwa. Louati 

mengatakan terjadi 793 penggerebekan sejak 13 November dan banyak orang yang terluka. 

“Yang paling mengejutkan adalah bahwa beberapa Masjid digerebek pada malam 

hari oleh polisi,” ungkapnya. “Kami mempertanyakan efesiensi dari serangan, seperti 

kebrutalan yang diperlukan untuk satu penangkapan.” 

Di Aubervilliers, Masjid digerebek di malam hari dan polisi menghancurkan langit-

langit, memecahkan pintu dan melemparkan buku-buku termasuk Al-Qur’an ke lantai. 

(haninmazaya/arrahmah.com) (httpwww.arrahmah.comnews20151123penggerebekan-

massal-oleh-pasukan-perancis-mengekang-kebebasan-sipil.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

8. Atas Serangan Paris, Saya Tidak Mau Minta Maaf! 

Rabu, 12 Safar 1437 H / 25 November 2015 14:00 

(Arrahmah.com) – Serangan yang menewaskan 130 orang dan melukai ratusan 

lainnya masih menjadi berita utama. Mereka juga menempati posisi teratas di media sosial 

di seluruh dunia. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah bom mengguncang pinggiran 

Beirut yang menewaskan sekitar 40 orang, dan sebelum itu sebuah pesawat Rusia 

mengebom Sinai yang menewaskan lebih dari 200 orang. ISIS [kini dikenal sebagai 

kelompok “Daulah Islam” atau Islamic State (IS)] mengklaim bertanggung jawab atas 

semua serangan ini. 

Saya menerima beberapa panggilan telepon dari wartawan Barat yang menanyakan 

pandangan Saudi terkait serangan-serangan mematikan itu, di mana jawaban saya adalah 

bahwa kita semua mengutuk tindakan tidak manusiawi dan buruk ini, yang tidak melayani 

tujuan apapun, tetapi sebaliknya memfitnah masyarakat kita dan agama kita. 

Seorang penelepon bertanya apakah kami akan meminta maaf. Saya hampir berteriak 

padanya. Meminta maaf atas apa?! Apakah kita bertanggung jawab atas tindakan 

kelompok misterius yang menghancurkan dan membunuh? Apakah kita bertanggung 

jawab atas semua tindakan jahat yang dilakukan dan secara keliru dikaitkan dengan 

Islam?! Saya tidak akan minta maaf, kataku. 

Biarkan penyelidikan internasional dilakukan dan hasil temuan diumumkan kepada 

publik. Saya tidak percaya pada teori konspirasi, tapi sejak serangan 9/11 sampai sekarang 

banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin setelah setiap insiden besar 

paspor ditemukan utuh? Seolah-olah orang yang berjalan-jalan dengan paspor di saku 
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mereka dan paspor itu terbuat dari bahan yang tidak bisa terbakar, yang tahan terhadap api 

dan serangan bom. 

Saya berdiri bersama dengan seluruh dunia dalam mengecam tindakan yang 

menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah dengan kejam dan melampaui batas, 

tapi tolong jangan meminta saya untuk meminta maaf untuk sesuatu yang saya tidak 

bertanggung jawab. 

Pernahkah orang-orang Yahudi meminta maaf atas pembantaian setiap hari yang 

dilakukan Netanyahu terhadap Palestina? Pernahkah Dalai Lama dan Aung San Suu Kyi 

meminta maaf atas holocaust brutal yang diderita kaum Muslim Myanmar? Pernahkan 

Perdana Menteri India Modi meminta maaf atas pembantaian Muslim di Gujarat atau 

hukuman mati tanpa pengadilan terhadap orang-orang yang diduga telah memakan daging 

sapi? Pernahkah Bush, Blair, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz dan Bremer meminta maaf 

atas kematian jutaan warga Irak? 

Sementara dunia bangkit melakukan protes terhadap pembunuhan pengecut atas 

orang yang tak bersalah di Paris, tidak ada yang protes ketika pembantaian dilakukan 

terhadap Muslim. Kesedihan secara selektif ini tidak cocok bagi saya dan bagi banyak 

orang di seluruh dunia. Tindakan ini dilakukan oleh orang-orang yang diduga Muslim, 

tetapi sebagian besar dikelola oleh kelompok bayangan yang beroperasi di bawah payung 

lembaga Barat. Mereka tidak mewakili kita. Saya tidak bersalah, dan oleh karena itu, saya 

tidak akan minta maaf! 

*Dikutip dari tulisan Khaled Almaeena, di Saudi Gazette. Penulis adalah Editor-at-

Large. Dia bisa dihubungi di kalmaeena@saudigazette.com.sa, dan difollow di Twitter: 

KhaledAlmaeena. (ameera/arrahmah.com) (httpwww.arrahmah.comnews20151125atas-

serangan-paris-saya-tidak-mau-minta-maaf.html, diakses pada 11 Desember 2015). 

 

C. Pemberitaan Serangan Paris di arrahmah.com 

Pada awal pemberitaan tentang serangan paris yang terjadi pada 13 November 2015 

pukul 21:20, arrahmah.com menerangkan tentang kronologis serangan yang terjadi. 

Adapun serangan itu berupa serangan bom di dekat lapangan sepakbola stade de france, 

penyanderaan dan penembakan di gedung konser Bataclan, Le Carillon, Le Petit 

Cambodge, dan Le Belle Equipe. Diketahui dalam serangan tersebut telah menewaskan 

129 orang, 352 orang luka-luka dan setelah tengah malam pasukan anti teror Perancis 

berhasil membunuh pelaku penyerangan tersebut. 

1. Pemberitaan Pelaku Teror 

Pada 14 November 2015, kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengaku 

bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hal ini berkaitan dengan membalas Perancis 

yang sudah terlebih dahulu melakukan serangan ke Suriah sejak September sebagai bagian 

dari koalisi pimpinan Amerika Serikat 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/16/berdalih-balas-isis-jet-jet-tempur-perancis-

http://www.arrahmah.com/news/2015/11/25/atas-serangan-paris-saya-tidak-mau-minta-maaf.html
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membombardir-wilayah-raqqah-dua-hari-setelah-serangan-paris.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

“Delapan ikhwan membawa sabuk peledak dan menembaki daerah target di jantung 

ibukota Perancis yang secara khusus dipilih, itu termasuk stadion di mana si pandir 

François Hollande menghadiri pertandingan sepakbola besar melawan Jerman dan di 

konser musik, di mana pesta kejahatan sedang berlangsung.” 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/15/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-

serangan-paris-yang-menewaskan-ratusan-warga-perancis-b.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

Bahkan setelah pengakuan tersebut, ISIS merilis video yang beisi seorang pria 

dengan berbahasa Arab mengancam serangan lebih lanjut terhadap warga sipil apabila 

Perancis masih melakukan serangan kepada ISIS. 

“Selama kalian tetap mengebom, kalian tidak akan hidup dalam damai,” kata pria itu. 

“Kalian bahkan akan takut bepergian ke pasar.” 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/15/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-

serangan-paris-yang-menewaskan-ratusan-warga-perancis-b.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

Setelah dilakukan penyelidikan terhadap pelaku serangan untuk mengetahui tentang 

identitas para penyerang, di mana pihak berwenang Perancis mengatakan bahwa para 

penyerang bekerja dalam tiga tim. Polisi Perancis mengatakan mereka telah menemukan 

paspor Suriah pada jasad salah satu dari tujuh penyerang yang semuanya tewas dalam 

serangan tersebut dan diketahui bahwa paspor Suriah yang ditemukan adalah palsu 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/16/berdalih-balas-isis-jet-jet-tempur-perancis-

membombardir-wilayah-raqqah-dua-hari-setelah-serangan-paris.html, diakses pada 11 

Desember 2015). Paspor palsu Suriah telah menjadi komoditas yang berharga dalam 

beberapa bulan terakhir dan bebas diperdagangkan di pasar gelap, karena mereka dapat 

membantu meringankan jalan bagi non-Suriah untuk mendapatkan perlindungan sebagai 

pengungsi di Eropa. Akibatnya, setelah serangan yang terjadi pada Jum’at itu mendorong 

pihak berwenang di Eropa bertindak cepat untuk memperketat kontrol perbatasan, dimana 

Presiden Prancis Francois Hollande segera mengumumkan untuk memperbaharui 

pemeriksaan perbatasan. (httpwww.arrahmah.comnews20151117paspor-suriah-yang-

ditemukan-di-dekat-mayat-pelaku-serangan-paris-ternyata-palsu.html, diakses pada 

November 2015). 
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2. Pemberitaan Melawan Terorisme 

Francois Hollande selaku Presiden Perancis menanggapi serangan Paris dengan 

mengatakan bahwa serangan itu sebagai “tindakan perang” terhadap Perancis dan pasti 

akan membalasnya. 

“Ini adalah tindakan perang disiapkan dan direncanakan dari luar, dengan 

keterlibatan dari dalam negeri. Perancis akan menanggapinya tanpa ampun.” 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/15/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-

serangan-paris-yang-menewaskan-ratusan-warga-perancis-b.html, diakses pada 11 

Desember 2015). 

Pada 15 November 2015, Perancis melakukan serangan balasan kepada ISIS. 

Serangan itu berupa mengerahkan 12 pesawat dan 10 jet tempur untuk mengebom kota 

Raqqah yang dianggap sebagai ibukota “khalifah” ISIS. Dalam serangan tersebut ISIS 

mengklaim tidak ada korban dari pihaknya karena tempat tersebut sudah terlebih dahulu 

dikosongkan sebelum terjadi penyerangan dari Perancis. 

Serangan-serangan balasan yang dilakukan oleh Perancis juga menyasar salah satu 

sekolah dasar bernama Fatima Zahra yang berada di dekat Mosul dan dari serangan 

tersebut menyebabkan 28 anak tewas. 

Selanjutnya Jerman juga ikut serta mengirimkan 1.200 pasukan ke Suriah dalam 

rangka mendukung koalisi. Tidak hanya itu, Jerman memutuskan untuk mengirim jet intai 

Tornado yang memiliki perlengkapan standar senjata modern sekaligus mengerahkan 

sebuah kapal perang ke Suriah. Akan tetapi, di balik keputusan tersebut bahwa publik tidak 

mendukung atas pengiriman pasukan ke luar negeri kecuali dalam misi perdamaian. 

3. Pemberitaan Dampak Serangan Paris terhadap Dunia Islam 

Setelah serangan Paris terjadi, pemerintahan Perancis langsung memberlakukan 

undang-undang darurat, pasukan keamanan tidak lagi memerlukan persetujuan pengadilan 

untuk penangkapan dan penggerebekan ketika menyelidiki “ancaman”. Adapun hal yang 

paling mengejutkan adalah penggerebekan beberapa Masjid pada malam hari oleh polisi. 

Di Aubervilliers, Masjid digerebek di malam hari dan polisi menghancurkan langit-

langit, memecahkan pintu dan melemparkan buku-buku termasuk Al-Qur’an ke lantai 

(https://www.arrahmah.com/news/2015/11/23/penggerebekan-massal-oleh-pasukan-

perancis-mengekang-kebebasan-sipil.html, diakses pada 11 Desember 2015). 

Tidak hanya itu, pascaserangan paris jumlah kekerasan terhadap Muslim juga 

meningkat tajam, seorang muslimah Perancis yang mengenakan niqob (cadar) mendapat 

serangan pemukulan kemudian disayat wajahnya ketika meninggalkan stasiun metro di 
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Marseille, Perancis. Pada tanggal 14 sampai 19 November 2015, ada 26 insiden kekerasan 

terhadap Muslim di seluruh negeri Perancis. 

Zara, merk fashion ternama asal Spanyol, telah memecat dua karyawan dari toko 

Perancis pada Selasa 17 November 2015 setelah kemarahan para netizen di sosial media 

atas tindakan rasis dengan melarang seorang Muslimah berjilbab masuk ke dalam toko. 

Kejahatan kebencian anti-Muslim juga meningkat 300 persen di Inggris setelah serangan di 

Paris. Sejumlah besar serangan terjadi di tempat-tempat umum seperti bus dan kereta. 

Di akhir pemberitaan bulan November 2015 mengenai dampak terhadap dunia Islam, 

arrahmah.com mengutip tulisan Khaled Almaeena, di Saudi Gazette. Editor at Large: 

“Saya menerima beberapa panggilan telepon dari wartawan Barat yang menanyakan 

pandangan Saudi terkait serangan-serangan mematikan itu, di mana jawaban saya adalah 

bahwa kita semua mengutuk tindakan tidak manusiawi dan buruk ini, yang tidak melayani 

tujuan apapun, tetapi sebaliknya memfitnah masyarakat kita dan agama kita. 

Seorang penelepon bertanya apakah kami akan meminta maaf. Saya hampir berteriak 

padanya. Meminta maaf atas apa?! Apakah kita bertanggung jawab atas tindakan 

kelompok misterius yang menghancurkan dan membunuh? Apakah kita bertanggung 

jawab atas semua tindakan jahat yang dilakukan dan secara keliru dikaitkan dengan 

Islam?! Saya tidak akan minta maaf, kataku. 

Biarkan penyelidikan internasional dilakukan dan hasil temuan diumumkan kepada 

publik. Saya tidak percaya pada teori konspirasi, tapi sejak serangan 9/11 sampai sekarang 

banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin setelah setiap insiden besar 

paspor ditemukan utuh? Seolah-olah orang yang berjalan-jalan dengan paspor di saku 

mereka dan paspor itu terbuat dari bahan yang tidak bisa terbakar, yang tahan terhadap api 

dan serangan bom. 

Saya berdiri bersama dengan seluruh dunia dalam mengecam tindakan yang 

menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah dengan kejam dan melampaui batas, 

tapi tolong jangan meminta saya untuk meminta maaf untuk sesuatu yang saya tidak 

bertanggung jawab. 

Pernahkah orang-orang Yahudi meminta maaf atas pembantaian setiap hari yang 

dilakukan Netanyahu terhadap Palestina? Pernahkah Dalai Lama dan Aung San Suu Kyi 

meminta maaf atas holocaust brutal yang diderita kaum Muslim Myanmar? Pernahkan 

Perdana Menteri India Modi meminta maaf atas pembantaian Muslim di Gujarat atau 

hukuman mati tanpa pengadilan terhadap orang-orang yang diduga telah memakan daging 

sapi? Pernahkah Bush, Blair, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz dan Bremer meminta maaf 

atas kematian jutaan warga Irak? 

Sementara dunia bangkit melakukan protes terhadap pembunuhan pengecut atas 

orang yang tak bersalah di Paris, tidak ada yang protes ketika pembantaian dilakukan 

terhadap Muslim. 

Kesedihan secara selektif ini tidak cocok bagi saya dan bagi banyak orang di seluruh 

dunia. Tindakan ini dilakukan oleh orang-orang yang diduga Muslim, tetapi sebagian besar 

dikelola oleh kelompok bayangan yang beroperasi di bawah payung lembaga Barat. 

Mereka tidak mewakili kita. Saya tidak bersalah, dan oleh karena itu, saya tidak akan 

minta maaf!” (https://www.arrahmah.com/news/2015/11/25/atas-serangan-paris-saya-

tidak-mau-minta-maaf.html, diakses pada 11 Desember 2015). 


